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

Bestill vinterlagring for bilen din nå!

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

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

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

*Godkjent bilverksted
*Godkjent Bilskadeverksted 
*Godkjent Påbyggerverksted

*Godkjent kontrollorgan
*Godkjent lærebedrift

*EU kontroll
*Motorverksted

*Motoroverhaling
*Motorbygging

*Motortrimming
*Superflow bremsebenk
*Forgasser-overhaling, 

-modifisering og –kalibrering
*Helrestaurering av veteranbil

*Originalrestaurering
*Ombygging, 

Customizing og Retro Mod
*Speedshop

*Inboard V8 båtmotor
*Vinterlagring av bil
*Tilstandsrapport bil
*Førstegangsvisning 

hos Trafikkstasjon

YOUR MUSCLE 
CAR CONNECTION!

www.carsas.no

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

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

Åpningstider: 08 - 18 (Lørdag Stengt)
Website: www.carsas.no   carsas

Her har vi noen (Kjell Arne Carlsen) som tar 
julevasken på alvor. Nå kan jula bare komme!RENT

Skogsfrisk

God 
jul!
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Fra førersete

Hei alle Corvettevenner.

Dette året har for meg gått veldig fort. Vi har
hatt en flott sommer bak oss med noen store
treff som Landstreff i Haugesund, 4.Juli- 
feiring over hele landet, Skandinavisk treff og
Vestlandstreff. I tillegg har lokalavdelingen
hatt sine egne treff igjennom sommeren.
Nå står bilen vinterlagret, og tiden for å fikse
småting slik at neste år kan nytes bak rattet er
her. Mange timer vil bli brukt i våres garasjer
både med skruing, og kaffedrikking og mimring. 
Julen nærmer seg raskt i skrivende stund, og
når dette leses er muligens julegranen allerede
tent, ribben står i ovnen og vi voksne gleder
oss til en lang og god middag. Barna gleder 
seg til pakker som ligger klare under treet. 
Jeg regner med at det er flere enn meg som 
har kjøpt noe til bilen også i år.
Jeg vil takke alle dere ildsjeler over hele landet
som legger ned mye arbeid på fritiden i  
klubben vår, for at vi alle skal kunne kose oss 
i fellesskap rundt omkring. Uten dere fungerer
ikke klubben!
Samtidig vil jeg benytte anledningen til å rette
noen ord til dere jenter som er medlemmer i
klubben. Dere er en liten gjeng, men dere er
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REDAKTØR/DESIGNER TONE 

995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

AVTROPPENDE REDAKTØR/DESIGNER TONE 

Redaktørens spalte
Tusen takk for meg! Min redaktør"karriere" 
skulle være en veldig kortvarig kriseløsning 
siden tidligere redaktør skulle løses fra oppgaven, 
og ingen stod i kø for å ta over. Jeg tok i 2011 
over layout-jobben fra trykkeriet i samme slengen. 
Layout er noe jeg kan mer en bil og skriving, så 
min rolle var å hente inn og organisere stoff fra 
dere medlemmer. Tusen takk for all hjelp og 
støtte til å holde medlemsbladet i gang! Det 
hetes ingen nevnt, ingen glemt, men jeg må 
likevel nevne noen av de som har hjulpet ekstra 
mye og over lang tid: Jon Grasto, Arne Johnny 
Bjune, Bjørn Steinar Lien, Monica Tvenning, Roar 
Selvnes og Christian Fett. Og i det siste har jeg 
også fått mye hjelp fra Kenneth, blant annet til  bilde- 
konkurranser, sjekke hvem som faktisk er medlem, 
og korrekturlesing like før bladet sendes til trykk. 
Jeg tror det blir bra for alle at det nå igjen blir 
redaktør internt styret, lykke til med ny start! Frist til 
neste blad 20. 02, send til: nilsole67@gmail.com
Ønsker alle en riktig god jul og godt nyttår!
Tone

absolutt verdsatt. Jeg er klar over at det lett
kan bli mannsdominerte innkallinger hvor vi
skriver” kom på treff å ta med fruen” Til dette
vil jeg si: vi kan bli bedre! Til vårt forsvar vil jeg 
si: vi ser på dere på lik linje som alle sammen, 
og vi er stolte av de jentene vi har som  
medlemmer i klubben, og vi ønsker flere.
Til sist vil jeg benytte anledningen til å takke
for året som har vært, og ønsker dere alle et
riktig godt nytt år, med ønsker om at det vil bli
et godt år for alle.

REDAKTØR/DESIGNER TONE 

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

PRESIDENT LARS-B. 

Corvette-
Tilbakeblikk



Fra nyttår 2018 vil Corvette Journalen få ny redaktør.
Den nye redaktøren skal få presentere seg selv i første utgave av 
Corvette Journalen i 2018.

Tone Kristin Harbakk i Aloha Designkontor as har hjulpet oss siden 1. utgave 2011 som redaktør for 
Corvette Journalen inkludert layout og oppfølging av trykkeri og Posten/Bring. Det er 7 år som ansvarlig 
for Corvette Journalen. Det ble en lang midlertidig løsning.

For de av oss som har levert inn stoff, kjenner vi henne best bare som Tone. Hun har satt bladet med 
bilder og historier sendt inn fra oss medlemmer. Det har ikke alltid vært like lett å få stoff nok, eller få 
stoff tidsnok. Tone har alltid vært ”på ballen” og etterlyst stoff, og samtidig vært serviceinnstilt de ganger 
vi har ligget etter skjema.

Tone stod for nytt design på Journalen, økte til 52 sider, passet på å lage kalender og medlemsopplysningene 
våre trykket i blad-form 1 gang i året.

Som President i klubben vil jeg takke deg Tone for flott innsats.

På vegne av oss alle i Corvette klubb Norge vil jeg takke deg for en flott levert Journal.

Personlig vil jeg takke deg for din alltid positive innstilling uansett hva det er jeg kommer med av spørsmål 
eller ønsker.

Lars-B. 

Her har Tone fått på 
seg julegenseren og 
designer/organiserer 
CJ 4 som du i lesende 
stund holder i hendene :)
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HVORDAN LOGGE INN I MEDLEMSNETT
Hei alle medlemmer, her er en liten beskrivelse av hvordan en kommer inn på Medlemsnett.
 
Logg inn på: medlemsnett.no (sparebank 1)

Øverst til venstre trykker du bedrift .

Øverst til høyre trykker du loggin.

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

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

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

Kontor Norge:
Corvette Store AS
Osloveien 134, 1449 Drøbak
Tlf: 64 97 83 88. Mobil: 924 83 386

Kontor Florida:
Corvette Store of Orlando, Inc.
608 Morgan Street, Winter Springs, FL 32708
Tlf: 64 97 83 88. Mobil: +1 407 712 5804

- Over 18 års erfaring med import
- Containerfrakt av bil, MC, deler og personlig gods
- Finner drømmebilen for deg - Ikke bare Corvette
- Inspiserer - kjøper bil du har funnet selv
- Sørger for at alle dokumenter er i orden
- Innenlands frakt i USA
- Ombygging av lys for godkjenning i Norge
- Visning på biltilsynet
- CO2 dokumenter
- Registreringsdokumenter bil og HD fra TÜV

E-post:
info@corvettestore.no

- Over 18 års erfaring med import- Over 18 års erfaring med import- Over 18 års erfaring med import

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

Inntil 100% Finansiering

Julebord avd. Oslo /Akershus
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AV: Helge G. Ruud, CCN Oslo/Akershus   FOTO: Morten Hansen og Helge

Julebord avd. Oslo /Akershus

Den 17. november hadde avdelingen vår et hyggelig julebord på Olympen Mat og Vinhus i Gamle  
Oslo. God Lutefisk og Pinnekjøtt sammen med godt i glassene ble servert oss i denne gamle  

historiske restauranten fra 1892.  

Fin stemning blant positive Corvette-eiere. En verdig avslutning på et travelt år i vår nystartede avd. 
Oslo og Akershus.
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www.bilsenteretstryn.no | +47 915 31 061 | Rudssletta 74, 1351 Rud, Bærum

Driving home 

Medlem i CCN Magne Andersen (avd. Østfold/Follo) fikk årets Julegave i 
begynnelsen av Desember da han endelig fikk tilbake sin C7 som ble meldt 

stjålet i april. 

Den ble funnet i Danmark i mai, og har siden da stått i forvaring hos dansk politi.
Bilen ble kjørt hjem fra Danmark i begynelsen av Desember. Saken er under etterforskning. 

Corvetten så hel og pent ut ved henting og fungerte bra som før. Men for sikkethets skyld 
ble den kjørt til Hedin Bil, Gøteborg (Corvette importør/forhandler i vest Sverige) for en 

gjennomgang.

Vi er glade for å høre at Corvetten endelig er hjemme igjen, og ønsker Magne lykke til 
videre med saken! 

PS: kan hilse og si at Magne har ingen andre julegaveønsker for i år :)

2017 Corvette Grand Sport Convertible



VI HAR ALLTID EN FIN CORVETTE PÅ LAGER, 
BESTILLING 

Velkommen innom for en hyggelig Corvette-prat! 

www.bilsenteretstryn.no | +47 915 31 061 | Rudssletta 74, 1351 Rud, Bærum

TRYGG 

OG GOD 

HANDEL
2017 Corvette Grand Sport Convertible

2015 Corvette Stingray Coupe LT1

2018 Corvette Z06



Avdeling VTB 
– medlemsmøte 20. november 2017

For vårt medlemsmøte i november gikk turen tilbake til den flotte garasjen til Terje i Lier.  Denne  
gangen var det to Corvetter på gulvet i garasjen – Terjes hvite hadde vi sett før men den andre hadde 
vi ikke sett før.  Den var funnet i en låve tidligere i år , kjørt på henger til gårstunet, fiklet litt med og 
startet opp – se detaljene i eget kapittel fra Ole Fredrik på side 12.

Siden dette var en ny bil å beundre for medlemmene ble den gitt litt ekstra oppmerksomhet i garasjen 
før vi flyttet oss opp i over-etasjen for noe å drikke og spise og noen diskusjoner.

Vi tok for oss noen av de tingene som hadde skjedd denne sommeren og snakket om hva den enkelte 
hadde opplevd av spennende turer i tillegg.  Landstreff i Haugesund ble nevnt som en flott tur men litt 
trangt på parkeringssiden.  Været hadde heller ikke samarbeidet helt.  Litt diskusjon rundt nødvendig-
heten av å delta på motorshow – noen mente at sosial aktivitet i klubben skulle ha prioritet over show.  

TEKST: Arne Johnny Bjune, CCN VTB. FOTO: Runar Halling
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For kommende aktiviteter ble årsmøte 25. januar nevnt hvor det blir valg av nye medlemmer til styreverv, 
hovedklubbens årsmøte 17. februar – noen som har saker de vil skal overbringes? Videre ser vi for oss et 
medlemsmøte i februar og et i mars før kjøresesongen starter opp i april.  Hva vi skal delta på er ennå 
usikkert – følg med på kalenderen på CCNs hjemmeside – der legger vi ut de aktivitetene vi blir gjort 
kjent med – ikke sikkert vi arrangerer felles kjøring men DU kan jo ta med deg noen og ta turen!

Så ble status på Tønsberg Motorshow 2018 gjennomgått og arbeidet er kommet særs godt i gang.  Dere 
er alle invitert til å fremme egen bil som mulig deltager og vi kommer etter hvert til å anmode om litt tid 
av din fritid helga 20-21-22 april for å delta som frivilig i arrangørstaben. 

Vi vet det blir Landstreff første helg i juni utenfor Oslo og Skandinavisk i Danmark i slutten av august.  
Som vanlig kommer det til å være mange muligheter til å være med og vise frem bilen.  Vi bruker email 
og sms gjennom medlemssystemet – får du ikke noen sms-er så pling på leder så vi kan få sjekket at du 
er lagt inn rett i medlemsregisteret.

Det ble kort informert om et initiativ i Tønsberg for å etablere et motorsenter på Vear utenfor Tønsberg 
om man klarte å få nok interessenter. Mye arbeid gjenstår her så vi får avvente hva som skjer videre, 
men definitivt et interessant prosjekt.

Neste møte er årsmøte 25. januar – sted ennå ikke bestemt.

Runar – beklager at du ikke kom med på noen bilder – fotograftjeneste er utakknemlig!

TEKST: Arne Johnny Bjune, CCN VTB. FOTO: Runar Halling
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1980 Chevrolet Corvette – Ole Fredrik Hennum

Dette er en original 1980 som er lakkert en gang før den ble importert til Norge. Bilen ble første gang 
registrert i Norge 16. september 2010 og ble kjørt noen få mil før eieren ble syk og bilen flyttet inn på en 
låve. Bilen sto da under kummerlige forhold i 7 lange år nedstøvet og virket veldig trist da jeg (Ole 
Fredrik) så den for første gang. 

Vi bestemte oss fort for at denne måtte ut og kjøre igjen og vi hentet den med henger 24. mai 2017.  
Vel hjemme på gårstunet ble den nøye vasket, stelt og noen småting fikset. Merket fort at bilen ble i 
bedre humør der den sto og skinte i takt med vårsola.  Vi var vel i overkant spente da 40 liter ny bensin 
ble fyllt opp, nytt batteri montert og nøkkelen satt i tenningslåsen. 

Den nye kompisen min startet på første forsøk og V8’n summet villig og glad og nesten alt virket som det 
skulle. Det har blitt mange fine turer på oss i sommer og vi gleder oss til sesongen 2018. Og ikke minst…

jeg ble den siste av tre brødre som nå er eier av en C3.  Jan har en 68 modell, Terje har en 70 modell og 
nå jeg med en 80 modell :)☺

12



13



14



15

Små

AV: Jon Grasto, CCN Østfold/Follo 

Små skilt er tillatt på flere biler enn hva Trafikkstasjonen aksepterer. I høringsnotatet fra Vegdirektoratet så 
fremkommer 3 tilfeller for tildeling av lite skilt.

- Det er fra fabrikanten ikke avsatt nok plass for stort norsk kjennemerke.
- Det må foretas modifikasjoner/tilpassninger for stort norsk kjennemerke
- Stort kjennemerke vil være til hinder for normal bruk av bilen. 

På det siste punktet kan det være følgende eksempler (Listen er ikke uttømmende)
-Stort kjennemerke gjør det vanskelig å åpne bakluke, Kjennemerke tar i bakken, Belysning må modifiseres, 
Drivstoffpåfylling vanskeliggjøres, Hinder for kjøling av motor, Tilhengerfestemontering blir vanskelig.
Dog er det slik at Estetiske forhold IKKE skal tillegges noen vekt i vurderingen. 

Etter påtrykk fra AMCAR har VD sendt ut en påminnelse til alle trafikkstasjoner om at det skal gis en vid tolkning 
av plassbegrepet. Det er også slik at ikke alle vilkår må være tilstede, det er nok med ett. 

VD er videre av den oppfatning at dersom det i tvilstilfeller skal tvilen komme tiltalte til gode, det vil si at Statens 
Vegvesens praksis ved behandling av slike saker ikke skal baseres på strenge fortolkninger av regelverk og rutiner. 
MEN, Husk du MÅ ha BomBrikkeavtale for den aktuelle bil.



16

Corvette 

Kanskje ikke så rart, men utrolig så mange Corvetter en finner i alle slags tv-
serier, både nye og gamle. Er det flere som hopper litt til: "hey der er jo en 

Corvette - sett på pause"!?

AV: Tone Harbakk

TWIN PEAKS 
Sesong 1, episode 4 og 5: Leo's red Vette. 1988 Chevrolet Corvette C4.

Sesong 2, episode 11: Evelyn Marsh’s black Vette. 1959 Chevrolet Corvette C1. Samme bil dukker 
opp blant annet i episode 14. Fant selvsagt også Corvette i aller nyeste sesongen (3) som kom nylig. Det 
er bare å finne frem donuts og svart kaffe!

LUCIFER
Sesong 1, episode 1: Vurderte å begynne å se serien Lucifer, og i omtrent første sekund, i intro kom  

hovedpersonen susende i sin 1962 Chevrolet Corvette C1.
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AV: Tone Harbakk

KENDALL JENNER
Supermodell og reality-tv-kjendis Kendall Jenner (Kardashian/Jenner) eier en nydelig 1956 Chevrolet 
Corvette C1. Her tar hun med Jay Leno på en tur. Kendall sier at folk ofte spør om det er faren sin, men 
det er hennes. Ja vi skimter vel også en Corvette nr 2 i bakgrunnen :)

NYTT fra

AV: Jon Grasto, CCN Østfold/Follo 

Det er pr 1. desember førstegangsregistrert 1 stk fabrikksny Z06 og hele 220 brukte Corvetter til Norge. Det 
utgjør faktisk hele 1.1 % av alle bruktimporterte biler. Da passerer vi 3500 stk American Legends i Norge.

Falkenborgvegen 24  |  7044 Trondheim 



Bilder fra Team 67 i USA
AV: Henrik Kjær

SMÅDRYPP FRA CORVETTE-LIVET
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DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen

1999 Corvette Coupe i godt høstvær. Foto: Frank Haver

Johnny MrFourspeed Stingray sin Corvette ble brukt av 
Frøya til musikkvideo for "My American dream"

Terje Sørheim gjør Corvetten klar for vinterlagring

Tom Christensen på høsttur med Johnny MrFourspeed Stingray

SMÅDRYPP FRA CORVETTE-LIVET

19
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Medlemsbiler

Nøtterøy-vinter
Arne Johnny Bjune

2001-modell
Jon Gudmund Aaen

Stig Nilsen

1968-modell på sin siste luftetur før vinterlagring
Dan Askehagen

1973-modell
Kåre Sveian

Sverre Nesheim

Du skal ikke sku hunden på hårene sies det. Du skal ikke sku mannen på Corvetten heller, men nå får du litt hjelp til 
å vite hvem mannen (eller dama) bak rattet er :)



63 Sting Ray SW
Roar Tomassen (se mer av bilen i kalenderen, juni måned)

Trond Arild Jørgensen

Endelig ankommet! Ny bil til nytt CCN-medem
2011 Grand Sport Cabriolet, Harald B. Larsen

Høst på Jesssheim
Tore Johansen

Biltur til Troms
Tor Ivar Lidi

Ny 2016 Grand Sport på vei fra henger til garasjen til ny eier 
Ole Martin Nielsen. Antatt den første C7 Grand Sport i 

Norge. (innsendt av Terje Sørheim)
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1979-modell 468 cid
Anders Knut Molland

På vei til vinterlagring i pissregn
Eva Hellem

Høsttur 2017 over Valdresflye
Odd Are Frydenlund

1958-modell akkurat landet, høst i holmenkollen
Bjørn Steinar Lien

Før bilen ble demontert :)
Jesper Olsen

Skal høres også!
Rune Andersen
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Pace Car 1998
Per Ørsal

1968-modell
Lise Losen

Pål Bjerknes

Torger Ekeland

Gaustatoppen i høst
Odd Arne Neverdal

1972 Corvette
Arnt-Jarle Johansen
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Kim Andreassen  80 

HØST-CRUISING

Her har vi bilen til Kim Andreassen (70 år). Han har vært en av de iherdige sjelene som har stilt opp på 
cruisinger og aktiviteter i år. I tilleg til sin 1980 Corvette har han også en campingvogn som han kobler til 
og kjører bl.a. til grensetreffet hvert år. Foto: Rally Ruth

Flotte høstfarger, blå himmel og lett krusning på Oslofjorden - tatt av Arne Johnny Bjune på 
Karljohansvern i Horten en ettermiddag i oktober. 
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Julerød 

78

Eva-Anita Størseth har sendt oss dette fine bildet av sin Chevrolet Corvette C5 1999 mod (Fast roff cupe 
samt  Z 51 understell).

Bildet er tatt i Lillestrøm og det er en 78 mod Silver Anniversary som ble importert i 2008. Jeg har 
hatt bilen siden den gang. Idar Gunnesmæl 





67 big block med 502 cid - Gudmund Bolsgård



FERIETUR

I år tok jeg og Tina en sen og lang høstferie til USA. Vi dro først og besøkte våre norske venner, 
Lars og Mary, i Siesta Key utenfor Sarasota i Florida.  Siesta Key har kanskje den aller flotteste 
sandstranden i USA som aldri blir varm å gå på. Det var nydelig og varmt og fint vær med masse 
nedblåste trær etter stormen Irma.

Lars og Mary stilte opp med 26 fot Chris Craft med Volvo V8 som vi tok ut i den Mexikanske Gulfen; en 
nydelig båt, men kanskje litt lavt fribord så vi ble ganske våte, men hva gjør vel det når temperaturen i 
vannet var 27°C og 29° i luften.

Dagen etter skulle vi ut og spille golf. Lars åpner garasjeporten og jeg måper når jeg ser hans hvite 2016 
Corvette Z06. Hvitt er jo fargen til en brud og også fargen til Ku Klux Klan! En nydelig brud med  
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TEKST OG FOTO: Christian Fett, CCN Oslo/Akershus 

Siesta Key



temperament som KKK!  Skjønnheten og udyret i en og samme kledning. Jeg har tidligere en gang kjørt 
en 2001 Corvette og for en utvikling Corvetten har hatt på disse 15 årene! Både design messig og  
teknisk. Og øynene nyter synet av denne kroppen. Og så sier Lars at jeg får kjøre Corvetten.  Så vi laster 
inn begge golf baggene og jeg kryper inn bak rattet. En nytelse å oppleve interiøret med alle gadgets, 
avtagbart tak, kjørecomputer headup display mm. Og hvilken kjøremaskin! 

Vi skulle entre interstate highwayen som var en skarp kurve. Jeg kjører i 60 mph gjennom denne kurven 
og blir helt forfjamset over hvor godt den ligger på veien. Jeg kunne helt sikkert ta den samme kurven 
20mph raskere uten å sladde. Ny Corvette vil jeg påstå er toppen av sportsbil. Til den prisen er det 
ingen konkurrent som kan måle seg. Bare det å sette seg inn i bilen og bli støpt inn i fiberglass og starte 
opp og høre motor og exhaust gir vibrasjoner i kroppen og så å gi på så G kreftene virkelig presser en 
inn i setet og adrenalinet bobler!  Nå vet jeg virkelig hva Z06 står for: Zatisfaction w0t 6ex!!!! Jeg skulle 
gjerne hatt mer tid med denne eller maken bil enn den ene timen som jeg kjørte.

Etter museumsturer og div. bilbutikker i Sarasota gikk turen til Denver hvor min sønn Christopher og 
hans kone Anastasiya bor. Her hadde vi bare riskokeretil disposisjon. Vi var både høyt og lavt i Colorado 
og Denver Art Museum og bil- museet Vehicle Vault var blant steder vi besøkte. 

Dette museet var ikke veldig stort, men inneholdt en del interessante biler, bl.a. en ombygget 62 
Corvette. Vi ser jo i Norge også at flere og flere C1 kjører rundt på veiene som er ombygget med moderne 
motor, bremser osv. Mye fint her hjemme også. Denne C1 var lakkert i Atomic Orange farge med 1967 
custom stingray panser. Helt originalt karosseri med LS3 GM Performance Crate motor og 5 trinns 
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TEKST OG FOTO: Christian Fett, CCN Oslo/Akershus 

Hygge med norske venner
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Tremec kasse, hydraulisk clutch og 20 x 10 toms Budnik bakhjul og 20 x 8 foran. En nydelig bil som falt i 
god smak hos meg.

Blant mange av de andre bilene var der bl.a. en 1995 Carrol Shelby Dodge Viper RT/10 som var 1 av kun 
19 stk som ble laget.  Den 8 liters motoren har Lamborghini vært med å utvikle og så har Carrol Shelby 
bidratt til denne modellen, men med hva vet jeg ikke helt.

Etter Denver gikk turen til Idaho (potetstaten) hvor vi ble med våre amerikanske venner i deres 2016 
Dodge Ram 1500 Outdoorsman pickup til Jackson Hole og Yellowstone Natl. Park (Wyoming og 
Montana).  

Der opplevde vi storslagen natur og masse varme kilder. Vi så Bison flokker, Elk og Grizzly mamma med 
2 bjørnunger midt i veien. En tur vi aldri vil glemme hvor vi fikk med oss det meste av alt: sommer, høst, 
vinter, biler, mennesker, kunst, andre severdigheter, god mat, geysirer og fantastisk wild life (dyreliv).

Christian

2016 Corvette Z06
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Bilmuseet Vehicle Vault 

Ombygd 1962 Corvette i Atomic Orange



1995 Carrol Shelby Dodge Viper RT/10 
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Grizzly mamma og ungene

2016 Dodge Ram 1500 Outdoorsman pickup
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Amerikanske Bildeler AS
VI TILBYR NÅ ALLE MEDLEMMER I CORVETTE CLUB NORWAY 

20% RABATT PÅ ALLE CORVETTEDELER.

www.amerikanskebildeler.no

69 19 50 40
Iddeveien 33, 1769 Halden

KJENT SITUASJON FOR DEG?

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

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

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

Team Antonsen Hvaler Trafikkskole AS
Kråkerøyvn. 11, 1671 Kråkerøy

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

A5 B96-BE opplæring  24-02-15  10:10  Side 1



JONs

Strøken 1964 Corvette Coupe eiet av Jon Grasto, Sarpsborg. På forsidebildet er 
bilen fotografert over ByBrua i Halden under Grensetreffet i 2017 
(Forsidebilde 1: ©Daniel Lee Maas photography).

Bilen var først GM Europe sin demobil i perioden 1964 til mars 1965 og benyttet som utsillingsbil rundt 
om i Europa, blant annet i Norgeog på den store bilutstillingen i Tyskland.

Jon Grasta, Sarpsborg, CCN Østfold/Follo

Her poserer Jon´s vakre kone Ingunn
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Den var utstyrt som følger : Silver Paint, Red Interior, Power Brakes, 4 speed manual transmission, FM 
radio, White sidewall Tires,

Den ble så førstegangsregistrert privat på Chevrolet forhandler Van den Abelee i Dundermonde Belgia.
Han beholdt bilen frem til sin bortgang og Jon kjøpte bilen i 2000 fra dødsboet/de som nå eide bil-
forretningen. Bilen ble førstegangsregistrert i Norge i april 2001 i original tilstand med ca 71000km

Bilen var avregistrert og lagret i garasjen til første eier i perioden 1975-2000 noe som forklarer den lave 
kjørelengden. I Belgia føres alt slik inn i vognkortet til bilen.

Jon har gjort en forsiktig restaurering under årenes løp og forsøkt beholde mest mulig av originaldeler 
på bilen. Motor er overhalt til original 250hk spec og taktrekk og dørside + dashbord er fortsatt det 
opprinnelige.

Nye setetrekk og teppe er det blitt montert fra Al Knock i Texas og Corvette Store har bidratt med noen 
deler. Dessverre gikk originallakken til dundass grunnet et hærverk i ca 2004 , men bilen ble reparert 
hos Minnesund Autoservce.

Planen fremover er å kose seg med noen sommer-mil hvert år og bilen skal ikke selges....what so ever.

Jon Grasta, Sarpsborg, CCN Østfold/Follo

Når enden er god...
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Red Interior - den perfekte kontrast til Silver Paint

Vi finner noen røde innspill under panseret også
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Den europeiske chassisplaten 

39i juni måned

Christian Fett fant dette idylliske bildet av sin 58 Corvette i arkivet, her på Haukeli.



JULEGAVE

GM har innført en nettorabatt på hele 9107 USD på kjøp av fabrikksny 2017 
CORVETTE Z06.

En viss overproduksjon og kunder som sitter på gjerdet for å få den nye ZR1 er årsaken til rabatten.

Forøvrig tilbyr GM 20 % rabatt på Impala, Malibu, Sonic, Trax og Spark også. Imidlertid må du være rask. 
Bilen må kjøpes og registreres i inneværende år... Tilbudet er kun gyldig i USA.

AV: Jon Grasto, CCN Østfold/Follo
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2019 C7 

Viste du at 2019 Corvette ZR1 ikke kommer til Europa igjennom offisielle kanaler. 
Bilen bygges ikke for å tilfredsstille EU-krav, blant annet til fotgjengersikkerhet 
ved påkjørsel, bakkeklaring og bakspoilers utforming.

Da er det kjekt at AMCAR har fått igjennom paragraf 10A, som gjør at du kan ta en 6 mnd gammel bil 
rett inn på trafikkstasjonen og godkjennes med bakgunn i US Title. Vi har hørt rykter om en norsk importør 
som kan få kloa i 1 stk bil, som kan vente ut brukstiden i USA før den sendes over dammen. Disse blir 
det ikke mange av på veien her. Hvem blir førstemann?? 

AV: Jon Grasto, CCN Østfold/Follo AV: Jon Grasto, CCN Østfold/Follo
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2019 C7 ZR1 

Selv om Chevrolet utgav 2019 Corvette bestillingsveiledning forrige måned, ble Corvette ZR1-
informasjon utelatt til etter avsløring av Convertible ZR1 i starten av desember i Los Angeles.

Nå har Chevrolet offisielt sluppet 2019 Corvette ZR1s bestillingsveiledningen. Bestillingsveiledningen, 
som kom ut på internett 1. desember, gir oss en første titt på standardalternativene og oppgraderingene 
som er tilgjengelige for 755-hk superbilen.

Du kan laste ned 2019 Corvette Order Guide med ZR1 detaljer på nett (249 sider), se et lite utdrag på side 46.

2019 Corvette ZR1 kommer som standard med LT5-motoren, 7-trinns manuell girkasse og 1ZR trimpakken. 
Andre standardalternativer inkluderer blåmalte bremsekaliper og ZR1 Pearl Nickel-malte aluminiumhjul. 
Interiøret leveres standard med de vanlige GT-setene.

AV: Tone Harbakk, sakset og oversatt fra Keith Cornett, Foto: Jeremy Welborn
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Kjøpere kan oppgradere fra 1ZR-utstyrsgruppen til 3ZR-utstyrsgruppen, som tilbyr et karbonfiber trimmet 
ratt, skreddersydd innvendige detaljer. Mens HUD er inkludert i 1ZR-pakken, tilbys kretskameraene for 
parkering på 3ZR-pakken. Performance Data Recorder tilbys også på begge trimgrupper, men bare med 
IO6 Audio System med navigasjon på 1ZR-pakken. PDR er standard på 3ZR-pakken også.

ZR1s Sebring Orange Design-pakke er RPO ZLZ, og det krever 3ZR-pakken for bestilling. Den inneholder 
oransje-malte kalipere, ZR1-karbon-look (svarte) aluminiumsfelger, oransje skinnsøm, oransje-malte  
stripede ground effekter, Jet Black-konkurranseskinnseter med mikrofiber-innsatser. Oransje setebelter, 
ZR1-logo gulvmatter, og  bronse-tonede aluminiumsdetaljer fullfører pakken. Prissetting for Sebring 
Orange Design Pakke forventes å være $ 6,995.

Pakken som omtales av alle er ZTK Performance-pakken. Den inkluderer High Wing spoiler, sammen 
med FEB Performance Ride og Handling Suspension, Michelin Pilot Sport Cup 2 dekk og de spesifikke 
front splitter end caps. Den pakken forventes å bli priset til ytterligere $ 2,995.

ZR1 har som vi vet sitt eget hjuldesign, og det vil bli tilbudt i fire forskjellige hjulfinisher. Pearl nikkel kommer 
som standard, og oppgraderinger inkluderer karbon flash malt, satin grafitt malt og Chrome.

Chevrolet vil tilby Corvette Engine Build Experience med ZR1, slik at Corvette-eiere kan betale ekstra 
for å montere sin egen LT5 motor.

Det forventes å starte produksjonen av 2019 Corvette ZR1 rundt den første mars 2018.
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JULEGAVE

INNSKJERPNING AV PKK

ÅRSAVGIFT 

I forbindelse med overgangen fra at Toll og 
Avgiftsdirektoratet innkrever Årsavgift for kjøretøy 
og at detter nå er overført til Forsikringselskapet 
ditt, så passer VegDirektoratet på å innføre litt 
ris bak speilet til de som ikke har rent mel i posen 
når det gjelder PKK.

Fra 1/1-2018 gjelder følgende: Dersom din bil ikke tilfredstiller PKK etter endt kontrolltidsfrist, skal bilens 
kjennemerker innleveres til Trafikkstasjonen. Dette gjelder også hvis du ikke fornyer eller på annen måte 
ikke har Ansvarsforsikringen i orden. Levere du ikke skiltene innenfor tidrammen som er satt, får du nå 
kr 140.- Nok i gebyr pr dag som er gått etter endt tidsfrist. Denne må betales FØR du får utlevert 
skiltene igjen . Dette kan fort blir dyrt dersom du sover i timen. Dette vil være et problem for bileiere 
som eksempelvis har 1 i sluttsiffer og ikke har fått PKK i orden før de setter bort bilen for vinteren. Da 
har du jo utsatt frist frem til utgangen av mars med å få det i orden eller levere skiltene. Hvis du da ikke 
fremstiller bilen til PKK før 15 april, og beholder skiltene på bilen, så kommer det et gebyr i posten på 
kr 140.- x 15 = 2100.-  

Vi kjenner til mange som med tanke på lommeboken bør levere inn skiltene sine i romjulen . . .  eller få 
den berømte rompa i gir å få bilen EU godkjent (Ps. Skiltet som er vist er ikke relevant i denne saken)

Ditt forsikringselskap innkrever denne nå. Dersom du eksempelvis kjøper bil 1. april får du årsavgift for 
9 mnd. Leverer du inn skilter og ikke har ansvarsforsikring i perioden 1. oktober til 1. April neste år, så 
betales det ikke årsavgift for de måneder skilter er innlevert. Det kan jo være kjekt på nyere biler som 
er i Vintedvale, eller husbiler eksempelsvis. 

AV: Jon Grasto, CCN Østfold/Follo
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Klubbeffekter

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

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

Trillebag med klubblogo
Sort
Pris: 320.-

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

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

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. Nils Ole Frønæs, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post: 
nilsole67@gmail.com, men kan også kontaktes på mob. 992 39 601. Du kan også bruke våre nettsider, og bestillingsskjema der, 
og sende din ordre direkte. Effektene vil også være tilgjengelig gjennom bestilling i din nærmeste lokalavd. av CCN, stort sett. 

Vis utad hvilken klubb du tilhører, med våre flotte klubbeffekter. 
NB. Klubbeffektene sendes på oppkrav, og portoutgifter tilkommer de oppsatte priser. 

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette 
Journalen selges. 

Send en forespørsel om hva vi har på lager.

Pris per enkeltblad: 10,-
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Klubbeffekter

Klubbcaps med brodert logo
Sort
Pris: 100,-

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

Fleecejakke med klubblogo 
Sort 
Pris: 350,-

Stol med klubblogo
Sort 
Pris: 250,-

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

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

Paraply med klubblogo
Sort 
Pris: 175,-

Ryggsekk med klubblogo
Sort og grå
Pris: 225,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 75,-

Klubb bag 
med logo   
Sort
Pris: 245,-



DELER TIL 1965 CONVERTIBLE 
TIL SALGS
Brukte høyre og venstre dørpaneler, 
2 sun visors og deck lid trim strips, alt i hvit. 

Gi bort-pris!

Nils Tore Toreskås             416 16 416     toreskas@gmail. com

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 nilsole67@gmail.com

Annonseregler: Samme annonse opptil to ganger på rad. For privatpersoner som er medlem i klubben.

UBRUKTE DELER SELGES!
68 MOD.:   
Brake Line distribution Block/Switch less bracket kr. 790,- 
Brake light switch (exc. Cruise control) kr. 100,-

63-79:   Differential drain plug kit kr. 400,-
69-72:   Wiper Motor Rebuilt kr. 1.000,-
63-82: Headlight door/Power switch connect kr. 75,- 
Har en god del andre deler på lager.
Porto kommer i tillegg ved sending.

Christian Fett            920 60 677              

     chrfett@gmail.com

ORIGINAL FANSHROUD, 
NOS  SELGES!
Radiatorkappe til 68 BigBlock. 

Øystein           649 78 388

ORIGINALE SALGSBROSJYRER TIL SALGS! 
Til de fleste årganger Corvette.
Gunstig pris! 

Jon Grasto          905 87 422
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FOR SALE
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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 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

Elin Simonsen var også med å gjorde en kjempeinnsats i komiteen under Landstreffet i 
Haugesund. Takk til hele denne fine gjengen under.

Arrangør-komiteen



«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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