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FRA FØRERSETET + REDAKTØRENS SPALTE
AUTOSLALOM PÅ EIKÅS
1999 CONVERTIBLE I NY SERIE PÅ NRK
MEDLEM # 1291, FILIP 11 ÅR
CRUIZING 1. MAI
WINGS & WHEELS
MEDLEMSMØTE CCN AVD. ØSTLANDET
PÅ VERKSTED: MAGNUS MOTOR A/S
GAMLEDAGERS CORVETTE
CCN AVD. ØSTLANDET PÅ MOTORSHOW
STYREMØTE I CCN
MEDLEMSMØTE CCN MIDT NORGE
SOMMERHILSEN FRA MJØSREGIONEN
HJEMME HOS: ØYVIND PEDERSEN
MS CORVETTE NORWAY
CCNs 10 FØRSTE LANDSTREFF
USA 2013
NYE MEDLEMMER
RACING NM
MEDLEMSANNONSE
KLUBBEFFEKTER
SPONSORSIDE
MEDLEMSMØTE I CCN AVD. SØRLANDET

HUSK: HOT AUGUST NIGHTS 9-12.08
Nytt av året: Drive-in kino og kåring av AMCAR Grand 
Nationals winners i både originalklassen og custom-
klassen. se www.amcar.no for rabattert overnatting! 
TORSDAG KL 19.00 – 22.00: Ladies Cruising til Rampa 
i Hommelvik. Oppmøte på ved Sandmoen kro og 
motell, sør for AMCAR Senteret. Kåring av beste bil 
og antrekk.
TORSDAG KL 22.00 – 24.00: Drive-in kino i
Hommelvik. Opplev spektakulær Drive-in-kino i
høstmørket, åpent kun for amerikansk bil. Kåring av 
”Coolest movie car”
FREDAG KL 11.00 – 19.00: Omvisning og treffsekretariat 
hos AMCAR. Åpen Diner fra kl 11.00 – 18.00.
FREDAG KL 19.00 – 24.00: Gedigent Cruisingparty 
tilbake i Trondheim sentrum. Norges råeste
Cruisingparty midt i Trondheim sentrum. Livemusikk 
og magiske opplevelser.
LØRDAG KL 07.00 – 09.00: Early Bird Breakfast 
Meeting hos AMCAR. Start dagen med amerikansk 
frokost på AMCAR Diner. Er du medlem i AMCAR – da 
spanderer vi frokost! (Gyldig medlemskort må frem-
vises). Premiering av ”Coolest Early Bird Bird car”.
LØRDAG KL 09.00 – 15.00: Merkebilstreff på flere 
sentrale plasser i Trondheim.
LØRDAG KL 09.00 – 15.00: Åpent AMCARSENTER 
med omvisning. AMCAR utstilling med premie-
utdeling kl 15.00. Åpen AMCAR Diner.
LØRDAG KL 19.00 – 24.00: Norges råeste Street Legal 
”nattrace” i Haakon VII’s gt. Tilrettelagt for publikum 
med tribuner på begge sider av racetrack’en.
SØNDAG KL 09.00 – 15.00: Gigantisk bilutstilling med 
AMCAR Grand Nationals på City Syd. Nytt av året: 
AMCAR Winners Circle bedømming, de 30 beste 
bilene premieres og samles i en Winner Circle. På 
City Syd finner du alt fra Norges fineste hobbybiler til 
de råeste racebilene, firma-stands, catering og egen 
”kjøregård” for de minste.



www.carsas.no

Vi kan Corvette! US biler skaff es på bestilling, alle prisklasser! 

Original Corvette, custom Corvette, racing Corvette, ombygging, modifi sering,
motorbygging, motoroverhaling, alle typer service og reperasjoner,

EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop.

Stort og detaljert reservedelslager til C3 Corvette, blant annet bremser,
foringer (standard gummi og polyurethane), forstilling, bakstilling, hjul-
oppheng, styring (snekker og konverteringskit til tannstang), eksos 
(inkl. rustfritt og headers), kjøling (vannpumper, radiator og –slanger), 
spiral- og bladfjærer (også lettvekts/kompositt og justerbare), støtdempere
(standard og hi-perf), bakaksel, caster/camber, trailing arms, hjulhubs, 
yokes, startere (standard og mini hi-torque), dynamoer (standard og 
high-Amp), vacumslanger til hovedlykter og vindusviskere, speil, 
dørhåndtak, alt servorelatert, div interiør og eksteriør, karosserideler, 
tenningsanlegg (originalt og MSD), ledningsnett, komplette slalom 
package kits, manualer og håndbøker, t-skjorter og capser mv, modellbiler 

og andre gaveartikler, alt av bolter og klips.

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, forgasser-
rens, bremserens, motorlakk, 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 4.900,- + mva! 

Løp og kjøp!

30% rabatt på alle slanger, koblinger, fittings, filtre mv 
fra www.earlsplumbing.com, når delenummer oppgis ved 

bestilling!

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

SPESIALVERKSTED 
FOR CORVETTE!

BESØKSADRESSE: 
Tomtavn. 9 (Kykkelsrud 
Industriområde), 1440 Drøbak

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1440 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



Fra førersetet Redaktørens spalte

Velkommen til 20 års jubileumet, dagen for 
landstreffet/feiringen har nå kommet.
Håper solen skinner på oss også i år :)

Når dette skrives er totalt 173 Corvetter påmeldt, 
utrolig kjekt at så mange blir med på feiringen.

Erik Jensen som er arrangementsansvarlig og resten av 
komiteen har jobbet lenge med denne helgen. Med 

hjelp av alle støttespillere blir nok dette veldig bra.
 

Til dere som ikke er på treffet, kommer det nok en fyldig 
artikkel i CJ 3 med mye bilder. Kjekt om noen også 

lager sin egen historie fra turen/treffet og sender
redaktøren.

 
Fra den spede start i 1992 da Erik A. Sørensen 

annonserte etter Corvette-entusiaster i Aftenposten, 
er vi nå blitt 1000 medlemmer. Desember samme år ble 
Christian Fett valgt som klubbens første president. 
Etter 10 år ble roret gitt til Erik Jensen som etter 7 år 

valgte å tre av. Undertegnede er nå på 3. året.
 

Vil rette en stor takk til alle som har vert med i styret, 
valgkomite og ikke minst underavdelingsledere og

mange flere lokalt for jobben dere har gjort og gjør for 
samholdet i klubben opp gjennom årene.

 
Vil oppfordre dere alle til å delta på utstillinger og 

andre arrangementer for og vise frem hobbyen vår.
 Nasjonal motordag er i år 6 Juni.

Vil ønske dere alle en fin sommer med fine opplevelser 
sammen med Corvetten.

 
Gratulerer med Jubileumet!

HC

Da var det igjen tid for årets største begivenhet! 
Eg er på plass, og håper at veldig mange andre 
også fikk anledning til å være med på feiringen.

Det er naturlig å se tilbake, hvordan ble klubben til 
-og hvorfor ble den som den ble. På side 30 mimrer 
Nils Ole fra de første 10 landstreffene, flere treff 
kommer i neste utgave av CJ. På side 24 kan du lese 

om Monica Tvenning, som var med i styret helt fra
tidenes morgen. 

Men det er like viktig å se fremover, tenke på
utviklingen videre og verving av nye medlemmer. 
Veldig stas å se at klubben også er interessant for 
de veldig unge (les: under 30), Arne i VTB forteller 
om Filip på 11 år på side 8, slike trenger vi flere av! 

 Alle 8 lokalavdelinger har vist bra med livstegn gjennom 
denne utgaven av CJ, det er kjempebra, så får vi 
kanskje lokket flere medlemmer til å komme seg ut 
av godstolen for å være med på samlinger og treff :) 

Frist for innlevering til neste CJ er 01. august, håper 
at akkurat du vil bidra med noe da. Bare fantasien 

setter grensen, men her er noen eksempler:
• Medlemsbiler • Nye medlemmer

• Medlemsannonser: Kjøp, salg eller gi bort
• Teknisk artikkel/tips • Hjemme hos/garasjebesøk

• Titt & Lytt: Småsaker, bilder og sladder
• Artikkel fra treff, tur, mekking og annet

God sommer!

Tone (TC)

PRESIDENT HARRY 

REDAKTØR/DESIGNER TONE 
          995 73 386
          tone@dar l ing media .no
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992 24 332                                                                                      
           harr yharbakk@hotmai l .com



TEKST: Harry Harbakk, president i CCN, medlem i CCN avd. Bergen 
FOTO: Knut A. Myklebust: www.kamykle.net

Autoslalom på Eikås banen (Bergen) 1. Mai. 1. plass: Terje Jakobsen - C5, 2. plass Ketil Lea, 3. plass: Steinar 
Sangolt - C5 og hc på en skarve 4. plass :) Publikumspriser på utstillingsbiler: 1 plass: Tore Lilletvedt - C5,  

2: plass Roar Tommasen - C2 og 3. plass Svein Rasmussen. Takk for en fin dag!



1999 CONVERTIBLE 
BRUKT I NY NRK-SERIE 
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NRK-crewet i arbeid.

Til salgs i Hokksund.

May Gunn Brandsgård og Kaia Varjord.

TEKST: Arne Jonny Bjune,
leder CCN avd. VTB

FOTO: Tohmas Brevick og May Gunn

" H J E M "

I slutten av november ble det klart at den nye NRK-
dramaserien «HJEM» skulle legges til Øvre Eiker og
Vestfossen.  I serien møter vi tre halvsøstre som får vite 
om hverandre etter farens død, og handlingen spinner 
rundt deres liv og relasjoner. 

Den midterste av søstrene, Trine, er i verdenstoppen i  
langrenn.  Under verdenscup-renn i Holmenkollen forsvinner 
hun ut av løypa i en sving og treffer et tre. Hun får en  
nakkeskade som gjør at idrettskarrieren er over. I tiden etter 
dette er Trine usikker på hva hun skal gjøre videre, men mens 
hun tenker på dette, forholdsvis velstående av prispenger, 
kjøper hun en Corvette. Hun får øye på en i utstillingen hos 
en bilforhandler og går rett inn og kjøper den.

Så da har rekvisitøren i NRK en utfordring – hvordan får jeg 
leid en Corvette? Vel, en e-mail til Odd i CCN viderespør 
avdelingene Østlandet og VTB om vi ville spørre 
medlemmene – så gjort. Og tilbake kommer May Gunn 
Brandsgård fra Svene med tilbud om å leie ut sin 1999 candy-
røde metallic convertible Corvette. Bilen ble levert til NRK 
8. april og returnert 25.april med et sett utslitte bakdekk.  
Tommy Rustad hadde spilt scenen hvor Trine har kjøpt bilen 
og skal imponere sin mor! Vestfossen var røyklagt i et 
kvarter! 

«Trine» fikk kjørt bilen, hun satt også på med Tommy Rustad 
da han spant rundt og lagde piruetter i Vestfossen sentrum. 
«Trine» syns det var vanvittig moro. Hun satt ved siden av 
med en egen rattstamme, slik at det senere vil se ut som om 
det er hun som kjører (speilvender filmen).
Tommy Rustad hadde parykk og tilsvarende klær som 
«Trine»!!!  What a man!

Nå kan du se frem til episode 5 eller 6 rundt juletider for å 
se May Gunns Candy-røde Vette på TV.
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Morten Faldaas (lensmann).

Tommy Rustad med ekstra hår for 
anledningen.

Bilen vel hjemme og vasket. "Trine" foran nykjøpt bil.

Godt brukte bakdekk.
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MEDLEM # 1291,
FILIP 11 ÅR

Hestekrefter 2012.

C6 instruksjoner.

7 biler venter i Larvik.

Den boksen der...

TEKST: Arne Jonny Bjune,
leder CCN avd. VTB

FOTO: Arne Jonny Bjune og
Runar Halling

HESTEKREFTER 2012

I forbindelse med gjennomgang av medlemslisten med 
adresser, emails og mobilnummer, fikk jeg far Nyman på 
telefonen og fikk forklart at medlemmet var sønnen på 
11 år med så spesiell interesse for Corvette at han ble 
meldt inn for å kunne motta medlemsbladet og følge 
med på hva som skjer.

Cruizingen fra Tønsberg til Porsgrunn via Sandefjord og 
Larvik var en gylden anledning til å tilby Filip en Corvettetur 
fra Larvik til Hellemyrene for å delta på Hestekrefter 2012 
søndag 29. april. Syv biler fra C3-C6 stod og ventet da han 
ankom møteplassen – et beskjedent, stort glis å se da han 
kom over til oss. Etter overlevering av Corvette-cap var vi 
på tur.
  
Vel fremme ble vi plassert sammen med de andre Corvettene 
og Filip kom til at det var 26 Corvetter på det meste – bare 
C1 som manglet! Favorittbilen var den gule C6 Z06-en.  
Prøvesitting, noen tekniske detaljer og demonstrasjon av 
eksosanlegg med fjernkontroll for høyt og lavt brummenivå!!  
Temmelig stort glis under prøvesittingen!!!

To runder rundt oppstillingsplassen brukte vi for å bestemme 
hvilke kjøretøy vi skulle stemme på og vår stemme gikk til 
vinneren i sportsbilsklassen, en deTomaso Pantera, oppusset 
de siste tre årene til absolutt fantastisk standard.

Det ble tid til en tur til i kafeteriaen, i amcarbutikken og mye 
prat med Corvetteeiere samt den avsluttende premie- 
utdelingen før turen gikk tilbake til Larvik. Filip er en flott fyr 
som kan mye om Corvette allerede og som vi kommer til å se 
mer av – han kommer garantert til å være på Sundvollen 
under jubileet. Takk for en hyggelig dag sammen Filip!
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Fjernkontroll for eksoslyd.

Filip foran Mortens 67.

Vinner av AMCAR-premien. Corvette-cap til Filip.

Passer perfekt til Filip.
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Per Kristian Pedersen, en kjent bil-person i Sande-trakten, inviterte til garasje fesjå og en kikk på en 1967 Convertible 
som er tatt helt ned. Vi benyttet et godt værvarsel for 1. mai til å invitere oss selv til en kikk på bilen og en kaffekopp 

på verandaen.  Totalt 10 biler fant veien til Sande.

CRUIZING 1. MAI

Rammen er ferdig bygd opp og står på hjul, karosseriet står der men er ikke påbegynt enda. Bilen ble kjøpt i Statene, dette er 
en original bil som har hatt 2 eiere før Per Kristian. Bilen har 327 ci, automatgir og servostyring som han ønsket seg, samt at 
den også har fartsvarsling som det ikke var mange som kom med. Planen er at karosseriet skal til lakkerer i juni. Motor og 
girkasse er hos Morgan Motor i Larvik. Håpet er å sette alt sammen og få startet opp før vinteren setter inn.  Stor, oppvarmet 

garasje vil gjøre at bilen får siste finpussen og garantert er klar til sesongen 2013.

Som bildene viser er det enda et stykke igjen på karosseriet, men Per Kristian var klar på at det ikke ville være noe sak å få 
det ferdig til lakkering. De fremmøtte sjåfører og partnere nøt god kaffe og sjokoladekake på verandaen og fikk skryti godt av 

bilene sine.  Nok en hyggelig dag med cruizing og sosialt samvær med Corvetten som midtpunkt.

TEKST & FOTO: Arne Jonny Bjune, leder CCN avdeling VTB TEKST & FOTO: Terje Kristiansen, leder CCN avdeling Rogaland

 GARASJEBESØK I SANDE – 1967 CONVERTIBLE
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Norsk Sportsvogn Klubb avd. Rogaland har i flere år arrangert sportsbiltreff i midten av mai. De siste årene er treffet 
arrangert sammen med Flyhistorisk Museum Sola og blir kalt for Wings & Wheels.

WINGS & WHEELS

Flyhistorisk Museum Sola drives av Venneforeningen på frivillig basis, og det er en imponerende flysamling som er bygget opp 
gjennom snart 30 år. Samlingen består av ca. 30 militære og sivile fly. Flyene sammen med bilder og gjenstander er utstilt i en 

hangar fra krigens dager i Sola Sjø. 

Årets treff ble avholdt søndag 13. mai. Dessverre la en kald og sur vind, og etterhvert også regn, en demper på antall deltakere. 
Totalt var det vel ca. 70-80 biler utstilt, og ca. 700 personer. Treffet er åpent for alle typer og merker av sportsbiler. Norsk 
Sportsvogn Klubb definerer sportsbil som to-seters, evt. 2+2 som ikke er basert på sedan karosseri. ”GT-biler” regnes ikke som 
sportsbil. Bilmerkene utstilles pr. nasjonalitet og merke. Fra Rogalandsavdelingen var det utstilt 11 Corvetter med representanter 
fra alle generasjoner, unntatt C2. Sportsbiltreffet Wings & Wheels er en fin måte å markedsføre Corvette for et bredere 

publikum. Nedenfor er noen bilder fra årets treff. Flere bilder finnes på www.corvetterogaland.no

TEKST & FOTO: Arne Jonny Bjune, leder CCN avdeling VTB TEKST & FOTO: Terje Kristiansen, leder CCN avdeling Rogaland

SPORTSBILTREFF
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MEDLEMSMØTE 
CCN AVD. ØSTLANDET

TEKST & FOTO: Per Gulliksrud,
leder CCN avd. Østlandet

SKI MOTORVERKSTED 
13. MARS

Vi samlet oss hos Tom Herskedal som driver Ski Motor-
verksted på Ski utenfor Oslo i et aldeles nydelig 
"sommervær" den 13.mars. Det ble servert pølser, brus 
og kaffe. Kansje det var derfor det ble så bra oppmøte. 

Vi var over 35 medlemer som møtte opp og det er bra. Tom 
er en utrolig fin fyr velvillig og hjelpsom som stiller opp for 
medlemene i klubben. Vi fikk på forhånd noen innspill på hva 
Tom skulle ta opp som tema. Motor er et veldig stort tema, 
men vi måtte begrense oss til å snakke om hvordan få mer 
"futt" i en ellers så sliten motor som er 30 år +. Dette var 
tydelig noe som engasjerte.

Tom tok opp topper, kam og innsug som nok er det enkleste 
man kan gjøre med en tilårskommen motor for en relativt 
rimelig penge. Men som han presiserte gang på gang, det 
kommer an på tilstanden på motoren. Som han sier: Ta en 
test på motoren før man begynner med innkjøp av deler. Og 
for all del kjøp riktige deler, her er det mye å velge i. Dette 
vet Tom meget godt!

Etter et meget interessant foredrag var det tid for litt action.
Tom hadde hentet Camaroen sin fra vinterdvale og rigget 
den opp på rullene. Motoren ble varmkjørt, så er vi i gang. 
Bremse en bil på rulle er ganske spektagulært, masse motor-
lyd. Tom stoppet på 4800 rpm og 200 km/t Motoren i  
Camaroen yter 532 hk og 800 Nm!

Så bar det inn bremsebenken. Tom hadde fått inn en motor 
fra en C2 fra 1966, det var en 396 BB. Denne var nok litt 
modifisert med en annen kam. Tom viste ikke noe om tilstanden 
på motoren, så dette ble spennede. Tom kjørte motoren opp 
i 5000 rpm og ga da 380 hk. Ikke galt for en 396 fra 1966.Den 
var nok litt modifisert.

Dette var en kveld som ga mange inntrykk. Skulle bare ønske 
at alle fikk oppleve en sånn kveld hos Tom! Vil rette en stor 
takk til Tom Herskedal som jeg håper alle i klubben drar 
nytte av - takk for en kjempekveld Tom!
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Magnus Motor er et kjent spesialverksted for USA biler. Først etablert tilbake i 1992 av Kjell Magnussen fra Onsøy, 
men i 1999 kom Krister Norenberg inn og det ble dannet et A/S. De flyttet da inn i egnede lokaler rett ved Rv111  

mellom Sarpsborg og Fredrikstad.

PÅ VERKSTED: MAGNUS MOTOR A/S

Nå sysselsetter bedriften 1 kundemottager og 4 mekanikere i tillegg til at Kjell og Krister skrur selv hver dag. Her kan du få 
utført alt fra lettere service til tyngre reparasjoner av chassis, motor, gear og lignende. Mye spesialmaskiner og verktøy  
muliggjør hele motoroverhalinger blant annet. Det spiller ingen rolle hvilken årgang bilen er, for her finner vi nyere biler og 

hele spekteret ned til biler fra 20 tallet. 

At Kjell var en av stifterne til Mopar klubben i Norge på 70 tallet og at samtlige ansatte har amerikansk bil som hobby sier sitt 
til at kompetansen finnes innenfor husets 4 vegger. Etter at importbølgen av Corvette kom i gang så har naturlig nok mengden 
av Corvette som har vært innom verkstedet vært enorm. Man kan nesten si at alltid er det Corvettearbeid på dagsplanen. Vi 
har selv vært innom med jevne mellomrom og sett både 3 og 4 biler på plass samtidig. Naturlig nok har guttene opparbeidet 
høy kompetanse på bilene og kjenner til problemområdene på våre kjære Corvetter. Noen biler har også fått større restaure-
ringsarbeide utført. Hos Magnus Motor kan du også få tatt EU kontroll og har du en europeisk bil, så skrur gutta det også. 

Et verksted av den gamle sorten, hvor de ikke har glemt hva stiftetenning og kingbolter er. Heldigvis er de våkne og har alt av 
nyere datadiagnoseverktøy. Som Corvetteeier kan undertegnede trygt anbefale Magnus Motor.

TEKST & FOTO: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet

KJELL OG KRISTER PÅ MAGNUS MOTOR
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TEKST & FOTO: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet

Jon Grasto sin 64 henger i bukken og får vedlikeholds-
arbeide gjort før innsetting på vinterlagring.

Her får Gudmund Bolsgaard sin 65 Fuelie montert nye 
topper og gjøres klar for sommeren 2012.

Hver høst arrangerer verkstedet en
”Vinterklargjøringsdag” for medlemmene av Amcar 
Fredrikstad. Den lørdagen skrur gutta gratis og du betaler 
kun for deler og olje. Et populært tiltak!

Vidar Ekeberg er en Mopar-gutt med lang fartstid. Jeg 
regner med at hendene får en grundig vask etter en dag 
med corvettejobb.

SJEKK UT: 
WWW.MAGNUSMOTOR.NO 
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I dag skriver vi 18 mai 2012 og Chevrolet Corvette er et godt kjent innarbeidet varemerke i det norske folks bevissthet.  
Slik var det ikke før, og man kan undres hva den norske Chevrolet importøren tenkte i 1953. Americas First Sportscar 

var klar for å forføre amerikanske bilenthusiaster og spesielt bra gikk det jo ikke som kjent de første 2 årene.

GAMLEDAGERS CORVETTE

Artikkel: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet

I Norge herjet kjøpetillatelser og oppbygging av samfunnet etter 
krigsårene. Det var nok ikke særlig interessant å lagerføre en hvit 
Corvette. Vi må faktisk langt ut på sekstitallet før det registreres 
noen ny Stingray i Norge. Dog har vi etter litt nitidig forsking funnet 
ut at den første Corvette satte sin hjul på norsk jord i 1954. Norsk 
Industri avholdt stor Internasjonal Plastutstilling i Oslo og hadde 
lånt inn en 53-54 modell. På bilder kan det se ut til at bilen har  
svenske prøveskilter eller belgiske skilter. Mulig at det er norske toll-
skilter også. Se her på internett: nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:
klipp/401551

Rykter forteller om en Splitwindow i 1963, men vi har ikke fått dette 
bekreftet. Det vi vet er at vinteren 64/65 så lånte GM-Norge inn en 
1964 modell fra GM-Belgia. Denne var blant annet viderelånt til 
ANCO i Trondheim sin nybil-utstilling. For øvrig er dette samme 
bilen som var vist på den internasjonale bilutstillingen i Tyskland i 
64. Denne bilen er i dag i Jon Grasto sin eie. Så hopper vi frem til 
sommeren 1965 hvor det i hos Sarpsborgs Chevrolet forhandler 
Østlansk Auto lånes inn en ny Coupe. Denne er hvit og har trolig blå 
innredning. Mulig dette er den samme bilen som fremkommer i 
nybil statistikken. Så går det frem til 1971 før det selges ny bil igjen. 

Utover i 70-tallet selges det stort sett 1 bil i året før vi nærmer oss 
toppåret 1980. Da selges hele 9 biler nye og det samme gjentar seg 
for øvrig i 1987.  Opp igjennom årene er det blitt registrert 62 biler 
fabrikksnye i Norge. Skuffende lavt antall, men tross alt er det jo 
noen som kan pirre oss Corvette enthusiaster. Bruktimporten av 
Corvette har selvsagt hele tiden vært større enn nybilsalget, men 
det var ikke før i sekstitallet at vi hadde en håndfull biler her til 
lands. De fleste kom nok hjem som flyttegods samt at sjømenn i 
utenriksfart hadde en gunstig måte å fortolle inn bilene. Noen av 
oss husker tiden hvor man stort sett hadde greie på hvor alle 
Corvetter befant seg. 

Ved årskiftet 1977/78 så var kun 22 biler innregistrert + de biler som 
var avskiltet for vinteroppbevaring/bilforhandler-eie etc. 3 år 
senere er antallet oppe i drøye 60 biler og vi kan med rimelig 
sikkerhet anslå at det fantes ca 110 biler i Norge når Amcar får  
gjennomslag for 30års regelen i 1984. Nå i dag så er antallet 
Corvetter i Norge 2450 biler + alle de biler som ennå ikke er inn-
registrert etter importen. En kvalifisert gjetting vil være innpå 2600 
biler. Hvem skulle tro det for 40 år siden. 

Jeg har plukket ut noen biler fra ”Old Days Norway” som jeg har 
sett litt nærmere på livsløpet til. Har snakket med noen eiere av 
disse bilene, fått tak i litt bildemateriell og sammenfattet litt historie.

BL17760 – VIN194377S104191 er en 1967 modell Coupe. Marlboro 
Maroon av farge kom den til Norge i 16.mai 1969. Første eier er 
Wa-Jens Spedisjon A/S og ryktene forteller at det er Waldemar 
Jensen sin sønn som river asfalt i Oslos gater. Bilen har A-3743 skilter. 
Den selges imidlertid allerede til Gjettum i Bærum i mai 1970 og den 
får skiltene O-4120. Så blir det 5 eierskifter raskt før Erik Edon 
Mikkelsen fra Fåberg blir eier den 20/6-1974. Erik forteller at han 
kjøpte bilen hos Edgar Haugen Bilforretning i Oslo og motoren var 
allerede da byttet til en 350cid. Den tiden befant det seg også en 
sølvfarget 1967 Roadster i Sandvika og Erik forteller at de 2 bilene 
vakte berettiget oppstandelse når de møttes i Oslo en gang. Erik 
sjekket opp bilen i slutten av 70tallet og har benyttet bilen flittig 
opp igjennom årene. Bilen er siden september 1989 vært avskiltet 
og befinner seg i dag delvis demontert i garasjen. Den har nå en LS6 
motor og er gledelig i Eriks eie ennå. Mulig dette er det lengste 
eierforholdet til en Corvette i vårt land. Et sykdomstilfelle for noe 
tid siden satte Erik litt ut av spill og han tviler på at han er i stand til 
å sette bilen i stand igjen.

AR17611 – VIN 1Z37W2S510722 er en 1972 modell Coupe. Fargen er 
blå og den importeres brukt som flyttegods av Sven Arntsen i 
Fredrikstad den 15/9-1972. Blant Fredrikstads bilenthusister er bilen 
et kjent drømmeemne og en av en håndfull spesielle amerikanske biler 
i distriktet. Han flytter noe senere til Oslo og den selges så videre 
til flere eiere på Østlandet de neste årene. Bilen blir underveis bygget 
om til Mako Shark utgave og tar vi ikke feil var det Rolf Meum i 
Sandefjord som gjorde dette.  1997 er det Robert Berg i Svolvær 
som blir eier nr 10 .Bilen er fortsatt en MakoShark, er innregistrert 
og i Roberts eie. 

BL69130 – VIN 1Z878AS407636 er en rød med rødt interiør 1980 
modell. Den ble kjøpt NY av Solveig Rektorli fra Trondheim i New 
York i 1980 og fraktet hjem til Norge. Bilen registreres NY i Oslo og 
ferden går nordover til trønderlagen. Solveig er glad i sin bil og den 
får allerede i 1981 et motiv lakkert på panseret og 1959 Cadillac 
baklys. Ganske heftig og helt korrekt på den tiden. En tragisk dag i 
1988 blir bilen stjålet og gjenfinnes som vrak. Store skader i front og 
forstilling, førerdør skades og et stort hull i bakskjermen er bare 
noen av skadene. Etter litt frem og tilbake kondemneres bilen og 
Solveig får en slant i hånda. Disse benytter Solveig til å reise til 
SanFransisco og kjøpe en NY 1988 Corvette Convertible, rød med 
rødt interiør. Den eier hun den dag i dag og benytter den på pene 
sommerdager. 1980 modellen selges av forsikringselskapet og 
bygges opp på nytt. Panseret med motivet reddes og finnes fortsatt 
den dag i dag på plass. Bilen eies nå av Gunnar Mandt i Heggedal i 
Asker.

Vi skal i kommende nummer av CJ presentere flere av de urnorske Corvettene - stay tuned!

NORWEGIAN CORVETTE HISTORY



CORVETTE 1953-2012
FABRIKKSNYE I NORGE

TEST I AFTENPOSTEN 21.JUNI 1966:

Artikkel: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet

1965
1971
1972
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1984
1986

1
1
2
1
1
1
2
3
9
3
1
5
4

VI har ikke lyktes i å oppdrive bilde av denne 
i fra perioden i Fredrikstad. Slik ser bilen ut i 

dag hos eieren i Svolvær.

BL17760 Slik den så ut I 1980.

Slik ser BL69130 ut i dag i Gunnar Mandt 
sin eie.

Solveig sin 1980 modell etter kollisjonen 
i 1988.

1987
1988
1990
1991
1992
1994
1998
2000
2001
2006
2007
2010
TOTAL

9
1
1

4
3
2
2
2
1
1
1
1

62 Allerede I 1978 var Erik I full gang med 
modifisering av sin heftige coupe. 
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Amcar Fredrikstad arrangerte i helgen 14.-15. april sitt 
tradisjonsrike MOTORSHOW i Kongstenhallen, ved 
Gamlebyen Fredrikstad. Klubbens medlemmer hadde 
skaffet tilveie objekter fra nær og fjern, flere av disse er 
helt ferske i den norske bilhobbyen. 

Blant annet er det Verdenspremiere på en nybygget HotRod 
FireTruck fra USA , samt at også Il Tempo Gigante var tilstede 
til de yngres glede. Et USA inspirert serveringsted var bygget 
opp i utstillingshallen og her kunne man mette magen med 
amerikansk tilsnitt. En rekke motorsykler fantes også idet 
både H.O.G. og ChopperFreaks hadde store stander.

Corvette Club Østlandet var hanket inn av bilansvarlig Jon 
Grasto og ikke mindre en 12 stk av den ultimate sportsbilen 
var tilstede. Av disse var i alle fall 9stk eid av medlemmer  
av CCN.

Her fantes en rekke med alle generasjoner Corvette i  
convertible utførelse, samt en egen  stand med ombygde
Corvetter. Her var det premiere for Bjorn Borgen sin 82 
Greenwood GTO og 1964 Roadster tilhørende Tom Jensen 
fra Halden. Terje Bendiksen var også på plass med sin show-
lakkerte C5 convertible.

Når premiepokalene ble ramset opp, vanket det 1.plass i 
50-tallsklassen til Lars Gjølberg sin 55 og 2.plass til Bjørn 
Borgen sin 82 Greenwood i klassen 1980-94.

Publikumsprisen People Choice gikk også til Bjørn Borgen 
sin Greenwood. Velfortjent! Mange av klubbens medlemmer 
var tilstede og CCN sitt styre var også på besøk på 
Motorshow 2012 og nå blir neste i 2014.

Lars Gjølberg sin utrolig flotte 55 Roadster.

BEST in SHOW ble Bjørn Borgen sin 
ekstreme Greenwood GTO. Ferdigrestaurert 

dagen før utstillingen.

Helt fersk var også Tom Jensen sin 64 
Roadster Custom .

TEKST & FOTO: Jon Grasto, 
VicePresident i Amcar 
og medlem i CCN avd. Østlandet

A M C A R  F R E D R I K S TA D

Her er alle generasjoner Corvette i åpen
 utførelse. Spennende utvikling gjennom 

tidene.

CCN AVD. ØSTLANDET 
PÅ MOTORSHOW 2012
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Tor Møller fra Rolvsøy stilte ut 3 av sine 7 
Pontiac 1958. Alle Bonneville Coupe. Et 
objekt, en under montasje og en ferdig-
restaurert viser tydelig hvor mye arbeide det 
er å restaurere en fullsize 50tallsbil.

Terje Bendiksen sin fantastisk lakkerte C5 
Convertible. Mer amerikanske enn dette lar 
det seg vanskelig gjøres.

Jon Grasto viste sin nyrestaurerte 1941 
Oldsmobile Dynamic Cruiser og det holdt til 
en 2. plass i klassen før 1950

1956 DeSoto Firedome PaceCar. Den eneste i 
Europa og nylig importert til Norge av en 
Akershus kar. Kun 229 ble bygget og ca 30 er 
gjenværende på kloden. Imponerende!
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STYREMØTE I CCN

TEKST & FOTO: Roar Selvnes, 
styremedlem i CCN

LAGT TIL ØSFOLD

CCN`s andre styremøte ble denne gang lagt til Østfold.  
Dette fordi flere av oss ønsket å besøke Motorshowet i 
Kongstenhallen helga 13.-15. april.

Styremøtet ble avholdt i Vice President i Amcar, Jon Grastos, 
firmalokaler i Sarpsborg. Møtet ble avholdt uten de store 
sakene og diskusjonene, og lunsjen ble inntatt mellom  
sakene. Sett fra mitt ståsted, har vi fått ett effektivt og 
arbeidsvillig styre i CCN. Referat fra møtet blir sendt ut til 
lokallagslederne.

Vi kjørte deretter ned til Kongstenhallen i Fredrisstad. Vi 
ankom ikke før kl. 1500, og utstillingen var ferdig kl.1600. Vi 
fikk imidlertid med oss at Lars Gjølberg nok en gang vant en 
1. pris for sin nydelige 1955 Corvette.  En helt «nyprodusert» 
Greenwood ble også premiert.  Ellers var det kult og se at de 
hadde klart å stille ut alle C`ene.  Med Gjølbergs 55 C1 som 
den eldste og Terje Sørheims nydelige 2007 mod. Pace Car 
som den nyeste.

Ellers ble det lite tid til å saumføre de andre bilene som var 
utstilt.  Jeg ble imidlertid fasinert over verdens minste bil, en 
Peel P-50 fra 1963.

Roar 
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MEDLEMSMØTE I CCN MIDT NORGE

Så kom imidlertid påska… Da fikk vi vinter nr. 2. I løpet av noen få dager falt det på flere steder i Trøndelag 1 meter snø. Skiføret 
ved vår hytte var håpløst. Uten tråkkemaskin er det umulig å gå på ski med så mye nysnø. Dessuten var det møkkavær stort 
sett hele påska. Man ønsker jo å fremstå som relativt empatisk, men det hold hardt å glede seg over været dere på østlandet 

hadde i samme periode.

Vel vel. Nok snakk om vinter. CCN Midt Norge har flyttet de 2 siste medlemsmøtene til Fellows MC sine lokaler på havna i 
Trondheim. Ved møte i mars, var det mellom 8 og 10 medlemmer som møtte. Bjørn var eneste som stilte med Corvette. Det 
var i perioden da de kom x antall liter vann. MC klubben har innredet ett rom i sine lokaler med gammel amerikansk stil som 

egner seg godt til våre møter. Elin stiller som alltid opp, og stekte vafler og kokte kaffe.

Under aprilmøtet var oppmøte tilsvarende. Det var fint vær, og derfor var det litt skuffende at kun 4 av oss kjørte corvetter. 
Foruten generelt preik om biler m.m, ble det også snakket litt om Jubileumstreffet. Ved siste opptelling var det påmeldt 16 – 17 
biler fra vår avdeling. Dette er jo bra, men jeg hadde håpet at vi kunne bli over 20. Flere av oss reiser på torsdagen med  
overnatting på Lillehammer. Andre kjører helt frem til Sundvollen på torsdag.  Andre avventer avreise til fredag. Felles for oss 

alle er at vi gleder oss! Vi sees på treffet.

TEKST & FOTO: Roar Selvnes, styremedlem i CCN og reportasjeansv. i avd. Midt-Norge 

Vinteren 2012 i Trøndelag har vært av den noe uvanlige sorten. Vi har faktisk hatt 2 vintre!!! Først hadde vi en som 
varte fra desember til ut februar.  Deretter kom det 10 millioner liter med vann, og i løpet av relativt kort tid ble snøen 

borte.  Plena ble raka, og gjødslet. Corvetten ble tatt ut av garasjen og vasket...
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SOMMERHILSEN FRA 
MJØSREGIONEN

TEKST: Dan Askehagen, 
avtroppende leder CCN avd. Mjøsregionen

FOTO: Dan Askehagen og 
Jonas Martin Torsmyr

Det er nå over seks år siden Kai Sveum stod i bresjen 
for å etablere en lokalaveling i Mjøsregionen. Siden 
den gang har avdelingen utviklet seg til å bli en avd 
med mange aktiviteter hele året.

Vi drar rundt på treff i sommerhalvåret og vi arrangerer  
aktiviteter i både stor og liten skala. Avd. teller i dag snaue 
60 medlemmer, men dessverre har oppmøtet på arrange-
mentene dalt noe de par siste årene. Avd favner vidt i  
geografisk forstand. Fra Trysil og Minnesund i øst og sør til 
Valdres og Vinstra i vest og nord. 

Ettersom hovedtyngden av medl. er i det sentrale Mjøs-
området, skjer også de fleste aktivitetene her. Men vi drar 
mer enn gjerne ut i mer ”grisgrendte” strøk om vi blir bedt :) 
Ta det som en oppfordring! Du trenger ikke ha et unikum av 
en bil for å være med, her er det bilinteressen som står i 
sentrum! Vi håper å se mange av dere på treff i sommer.

Ønsker dere alle, rundt omkring i det ganske land, en solrik 
og god sommer sammen med Corvetten!

Her er noen bilder fra årene som har gått!

Vennlig hilsen Dan,

from The Big Town (Moelv, vi har nå fått både rundkjøring 
og lyskryss! :))

Mjøsavd. på Classic and Sportscar Meeting  
i 2006.

Mjøsavd. på Gatebil i 2008.

Begeistret gjeng på Landstreffet 2010 på 
Lillehammer!

Mjøsavd deltok på Mjøsa Rundt 1. mai 2012. 
Et folkhav og hundrevis av hobbykjøretøyer 

stopper på Skreia.
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HJEMME HOS:
ØYVIND PEDERSEN

TEKST: Tor Åge Aune,
leder CCN avd. Haugalandet 

FOTO: Christian Lilleaas

Hei igjen CORVETTE venner, vi prøver å holde 
kontakten gjennom høsten og vinteren. Disse bildene 
er fra da vi besøkte Øyvind Pedersen i Tysvær. En stor 
kommune 10 min. øst for Haugesund.

Øyvind har vært i Amcar miljøet i mange år. Han bruker 
bilene flittig på treff i Norge og Sverige. Han har hatt C4en i 
mange år. Den er en 1987 mod. Vinteren 2010-2011 plukka han 
den ned og lakkerte den. Og det i en utrolig farge, som dere 
neppe vil se på noen annen bil noen gang. Grunnen for at jeg 
er rimlig sikker på dette, er at Øyvind har vunnet NM og 
innehar en 3. plass i YRKES OL som billakkerer. Dette er 
noen år siden nå, men rekorden står fortsatt ubeseiret på 
Norsk jord. Han har blandet en fargekombinasjon han er sikker 
på å være alene om å ha - TØFT!

C6en importerte han for ett par år siden. Strøken 2005 
modell. Og som dere ser av bildene ,står bilene godt forvart 
i en rimlig strøken garasje som også inneholder skinnsalong 
og en stor ,egenprodusert bar. Skapdørene, hyllene og 
benkeplaten er lakkert i sort høyglans, mellomslipt og lakket 
flere ganger. Ikke ett støvfnugg å finne der. Er nok mange av 
oss så kunne tenkt oss den finishen på bilene våre.

Garasjen inneholder "selvfølgelig" fasiliteter som varme-
pumpe, stor flatskjerm, heftig pop anlegg og flislagt gulv. 
Dere forstår at både Øyvind og gjestene trivs her. Ikke så 
mye som ett skrujern eller en fastnøkkel å finne i denne  
garasjen.

Praten gikk livlig og pizzaen smakte godt. Takk for titten 
Øyvind :) Vi kommer nok tilbake ved en senere anledning :)
PS: etter at vi besøkte Øyvinds garasje,har han lakkert det 
Amerikanske flagget på veggen til høyre for baren. Det  
strekker seg fra gulvet til taket (ca 240 cm) og ca det samme 
i breddemål. Selvfølelig lakkert og det med "innlagde bølger" 
som følge av vind. Ett imponerende skue.

Øyvind kommer ikke til Landstreffet i år. Han skal til Valle i 
Setesdal på DRAGRACE.
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Monica Tvenning er ikke som de 
fleste andre Corvette eiere. Hun er 
jente, har hatt Corvette siden før 
hun tok lappen, har vært medlem 
av CCN siden klubben ble stiftet og 
vært med i styret nesten like lenge. 
For Monica ble forholdet til
Corvetten ikke bare en avstands-
forelskelse, det ble full pakke. Nå 
kan hun se tilbake på et over 20 års 
langt forhold til bilen og klubben i 
sitt hjerte.

Det hele begynte med en film tidlig på 
åttitallet da hun var en 15-16 år gammel. 
Det hun husker av filmen var at en svart 
C-3 Corvette kom kjørende i en av 
scenene i filmen med bulder og brak full 
av manndom og muskler, da ble ungpike- 
hjertet fortapt. Corvette skulle hun ha! 

Rask spoling til sommeren 1991. Monica 
hun fant en `74 Stingray til salgs. Hun
hadde ikke tatt lappen ennå, men det
stoppet ikke henne å samle sparepenger 
og andres penger for å kjøpe drømme-
bilen. Bilen hadde T-tak og custom bygd 
(som mange Corvetter på 70-80 tallet) og 
automat. Corvetter vokste ikke akkurat på 
trær i `91, og for Monica var bilen både 
tøff og spesiell så det ble handel. Det var 
vanskelig å la bilen stå, men sertifikat kom 
noen måneder seinere og Monica ble 
Miss Corvette i Oslo 23 år gammel. 

Høsten `92 var hun ute og kjørte med 
Corvetten i byen, da gamle CCN medlem 

Ivar Hoff så ung pike rase rundt midt i 
Oslo i en Corvette. CCN var i ferd med å 
bli etablert i Oslo, og Ivar tenkte at hun 
måtte bli med i Corvetteklubben. Hun ble 
ikke bare medlem, hun ble etter hvert 
valgt inn i klubbens styre, først som 
aktivitetsleder, siden som sekretær. Hun 
satt i CCN`s styre helt til årsmøte på 
Lillestrøm i februar 2012 og Monica er 
dermed den personen som har sittet 
lengst i styret til CCN. 

Monica var aktiv bruker av Corvetten og 
stilte på klubbens aktiviteter og treff. 
Men i 1998 var tiden kommet for å selge 
C-3en. Dermed ble det ikke noe lands-
treff på Monica i Kragerø. Året etter 
skulle hun komme sterkere tilbake. 

Monica dro på landstreff på Geilo i juni 1999 uten 
Corvette. Men hun hadde en plan. Hun hadde sørget for 
å komme på samme hytte som Stig Nygård og Steinar 
Andersen (det var flere soverom på hyttene)! Steinar 
hadde akkurat tatt inn strøken 1996 10.000 km, en eiers 
C-4 som hun sikla etter. Og etter harde forhandlinger i 
baren til langt utpå morgenkvisten, ble det til slutt handel. 
Avtalen var i aller høyeste grad seriøs, for dagen derpå 
(lørdagen) var Steinar og Monica på posten og overførte 
delbetaling på bilen. Dermed ble verken de to eller 
Corvetten med på treffbildet fra Geilo.

Siden har Monica vært aktiv med den grønne caben på 
treff og andre aktiviteter i CCN`s regi. Hun har vært med 
på å arrangere flere landstreff, bl.a. 10 års jubileumstreff i 
Oslo, det største treffet til da. Her fikk hun møte C-4ens 
”far”, Dave McLelland m/kone, hvor han signerte ventil-
dekslet på C-4en.

Monica har nå eid Corvetten i 13 år. Den 
har nå rulla totalt 63.500 km., og ser så 
god som ny ut. 1996 var det siste året for 
C-4 generasjonen og årsmodellen fikk de 
største bremsene (ZR1 bremser), ABS/
ASR (traction control) som standard. LT1 
motoren på 300 hk var til da en av GMs 
mest driftsikre motorer. Av 17,167 produserte 
Corvettene i 1996 var det kun 4,369 cabber. 
Og i tillegg har Monica det sjeldne optionet 
CC2 som er hardtop for cab og ble kun 
levert til 429 biler. Alle Lt-1 biler hadde 
standard gearkasse, 4-trinns automat som 
Monica har. 2,414 kjøpere hatt valgt 
Monicas farge; ”Polo Green Metallic” og 
de fleste med svart skinn interiør, som 
også var standard. 

Når dere leser dette 
er Monica deltager og 
med i arrangements-
komiteen for CCN`s 
20 års jubileumstreff 
på Sundvollen. 

Det er 19 landstreff og 
over 20 års samboer-
skap med Corvetten. 
CCN hadde ikke vært 
det samme uten
Monica og hennes
kjære Corvette. 

Og Monica fikk sin 
første filmforelskelse, 
en Corvette!      

TEKST: Nils Ole Frønæs

FOTO: Nils Ole Frønæs + 
Monicas private
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CCN ble stiftet i Oslo høsten 1992. 
Først året etter, startet CCN`s 
viktigste arrangement i klubbens 
regi. Styret bestemte at det skulle 
være et årlig arrangement andre 
helgen i juni og at treffet skulle 
arrangeres på forskjellige steder i 
landet. CCN`s første president Chr. 
Fett var klar på at landstreffene skulle 
arrangeres på steder med en viss 
standard på overnattingsfasilitetene 
og kjøkkentjenesten. Campingplasser 
med engangsgrill var ikke standarden 
CCN ville ha på sitt hoved-
arrangement. I juni 1993 ble CCN`s 
første Landstreff holdt på 
Lillehammer.

LILLEHAMMER 5.-6. JUNI 1993
Det første Landstreffet ble arrangert på 
Lillehammer/ Øyer Gjestegård. 9
Corvetter kjørte fra Olavsgård lørdag 
morgen og innen rekken av Corvetter kom 
til Lillehammer var antallet vokst til 20 
biler. Lunsj ble inntatt på Rica Viktoria 

Hotell før turen gikk til hoppanlegget på 
Lysgårdsbakkene og billedtaking. Dette 
var et drøyt halvår før vinter OL på
Lillehammer! 

Lørdag kveld var det festmiddag på Øyer 
Gjestegård hvor litt over 40 feststemte 
deltagere feiret det første landstreffet i 
CCN`s historie. I løpet av helgen var det 
på meste 25 Corvetter samlet. På det første landstreffet 
var Chr. Fett med sin `58 F.I., Kai Roger Eriksen med sin 
`71 cab, Frode Alhaug med sin hvite `58 og Tom Herskedal 
med sin sølvfargede `68. Alle er fortsatt medlem av CCN 
og eiere av de samme Corvetter!  

KRISTIANSAND 10.-12. JUNI 1994
20 Corvetter startet fra på ESSO` en Høvik kl. 11.30. 
Første stopp var i Brevik og her ble det som seg sømmer 
en Corvette eier, lunsj på den nå nedlagte Korvetten. 
Lensmannen i Bamble stoppet trafikken slik at alle 
Corvettene fikk kjøre samlet videre på E-18 mot
Kristiansand. Overnattingen var på Hamresanden og Kees 
Verkerk. 36 Corvetter, fra Tom Roy`s ̀ 56 til Kjeld Aagård`s 
`88 kjørte så i kolonne gjennom Kristiansand gater til 
utstilling ved festningen i byen. Deretter ble crusing til 

Lillesand og båttur i skjærgården.
Lørdagskvelden ble avsluttet med fest-
middag, premieutdeling og dans til levende 
musikk. Jens Balchen var landstreffgeneral 
og treffdeltageren ville ha neste lands-
treff til Fagernes.

FAGERNES 
9.-11. JUNI 1995
For første gang på et 
landstreff, var det 
innlagt ferdighets/
hastighetskjøring på 
Leirin flyplass. Dette 
gikk greit lenge, helt til 
en gul C-4 trodde fly-
stripa var lenger enn 
den var, med det
resultat at doningen 
endte i steinrøysa.
Storyen nådde flere 
av landets aviser, jeg 
leste det i VG. Men 
ellers var arrangementet 
flott med høy standard 

Lysgårdsbakkene, Lillehammer 1993

TEKST: Nils Ole Frønæs
FOTO: Kjeld Aagård, Monica Tvenning, Stig Nygård, Torger Ekeland og Nils Ole Frønæs 
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Lillehammer 1993

Kristiansand 1994
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på Fagernes Hotell og hele 42 Corvetter 
på det meste. Årets nykommer var Stig 
Nygård`s nyrestaurert gule `68 427 cab. 
som ble beste original bil. Frodes `58 
beste custom og Kjetil Kleppe ble tildelt 
prisen for lengst kjørte Corvette.

TRYSIL 14.-16. JUNI 1996
14 Corvetter startet fra Oslo fredag 
formiddag og turen langs riksvei 2 via 
Kongsvinger til Våler Raceway hvor CCN 
for første gang skulle arrangere bane- 
kjøring i.f.m. landstreffet. 18 Corvetter og 
hver bil fikk kjøre 5 runder. Her var det 
Monica som utmerket seg med sin `74
med bagasjegrind og koffertene surret 
fast. Kjøreturen fortsatte fra Våler 
gjennom Elverum til Trysil. Trysil store 
sønn Vidar Aas var treff general og stilte i 
en flott Aqua grønn `92 cab. 

Amerikansk buffet fredags kveld og 
utstilling i downtown Trysil på lørdag 
formiddag. Crusing over til Sælen gikk 
friskt for seg og treffbilde på svensk side. 

35 Corvetter var samlet på det meste og 
nok et vellykket landstreff. Bortsett fra 
Stigs gule `68 427 hvor krysset i mellom-
akselen fikk litt for hardhendt behandling 
under bil slalåmen. Men `67en til Vidar 
var da i deler (og er det fortsatt etter 16 
år) så ny mellomaksel var på plass innen 
kort tid. 

TRONDHEIM (HELL) 13.-15. JUNI 1997 
CCN`s femte landstreff ble holdt på Rica 
Hell Hotell i Stjørdalen og det året var 
det tusenårsjubileum i Trondheim. Det ble en god kjøretur 
for flere av deltagerne og været var trøndersk med regn 
og sol om hverandre. 34 Corvetter fant veien til treffet og 
fredag kveld var det trøndersk sodd. 

Lørdag var det vasking og kjøring til Trondheim for utstilling 
på lørdagen. Det mest spesielle denne weekenden var at 
Reidar Øra og Mona giftet seg på lørdagen. Etter vielsen 
hadde de en kolonne med Corvetter, spesielt bryllup. 
Lørdagen var det festmiddag og premieutdeling hvor bl.a. 
Frode og Christian vant hver sin klasse. Jostein Rødde, 
Steinar Tyholdt og co var ansvarlige for nok et vellykket 
landstreff. 

KRAGERØ 12.-14. JUNI 1998
Været på Telemarkkysten var definitivt 
bedre enn i Hell året tidligere. 18
Corvetter hadde samlet seg på E-18 og 
kjørte sydover gjennom Vestfold og ned 
til Kragerø Sportell. Det ble ny treff-
rekord med 42 Corvetter totalt. Og 
Steinar Andersen hadde flyttegods
importert en `96 C-4 og ikke minst stilte 
Reidar Brustad fra importør Opel Norge 

opp med en ny C-5 
`98 coupe til allmenn 
beskuelse for del-
tagerne. Tom Roy som 
kjørte sin `56 til 
treffet, fikk prøvekjøre 
nyskapningen, helgen 
var reddet for hans
vedkommende.

Fredagen var det 
grilling og på lørdagen 
var det utstilling ved 
kaien i Kragerø for
totalt 46 Corvetter, 

Fagernes 1995

Fagernes 1995 Trysil 1996
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en gang med en C-5, denne gang en cab. 
Totalt 33 Corvetter deltok og alle fem 
generasjoner var representert. 

Steinar Andersens flyttegodsimportert 
C-4 skiftet eier til Monica tidlig lørdag. 
Alt var som det var blitt en tradisjon på 
CCN`s landstreff, sosialt samvær, god 
mat og Corvette prat og litt svidd 
Corvette gummi.

SARPSBORG 9.-11. JUNI 2000
Et nytt Millenium og første landstreff i 

Østfold, nærmere bestemt Quality Hotel Sarpsborg. Her 
var det Hilde og Jon Ertnes som var treffgeneraler og 
værgudene spilte på lag. I løpet av fredagen kom de fleste 
deltagerne og amerikansk barbecue ble servert fredag 
kveld. Lørdagen var det vasking av avgang til torvet midt i 
Sarpsborg. Her var det utstilling med et stort publikum, sol 
og 44 Corvetter. Erik Jensen kom med sin splitter nye 
1999 for første gang på et landstreff og har vært på hvert 
eneste ett siden. Gunnar Teig stilte med sin røde `68 427 
cab før den ble skrudd i gryn og vi venter enda på en fer-
digstillelse. Etter utstillingen, ble det cruising via Aarnes 
bildeler før lørdagens festmiddag ble avholdt. 

Middag, premieutdeling og nachspiel 
hører med. Roar Stamlands flotte frame-
off restaurering på sin `69 L-71 cab ble 
belønnet med best in show. For øvrig var 
Kjeld Aa tilstede kun med kamera og var 
rundt C-5en til Erik under hele treffet. 

STAVANGER (SOLA) 8.-10 JUNI 2001
Sola Strand Hotell utenfor Stavanger var 
stedet for CCN`s årlige høydepunkt. 10 
Corvetter i kolonne mellom snøskavlene i 
dårlig vær over fjellet gjorde turen for 
østlendingen severdig. Men da alle fikk 
installert seg på Sola stranden med 
nesten 60 andre Corvetter var alt bare 
fryd og gammen. 

Fredagen var det bli kjent og sosialisering 
med noget attåt. Lørdagen var det vask og 
kjøring til Stavanger og utstilling ved olje 
museet. 62 Corvetter var utstilt samtidig 
og det var ny norsk rekord. Hele 4 C-5er 
stilte med Kjeld Aa sin «museum delivered» 
cab som et av mange midtpunkt. Etter 
utstillingen ble det litt tid for drag racing 

før cruising til Portør og tilbake til hotellet 
og festmiddag med den sedvanlige fest-
middagen og premieutdeling. Stig Nygård 
var treffgeneral denne gangen, men klarte 
ikke å stoppe Kjeld Aa fra å drikke gear-
olje fra en Colaflaske utpå morgenkvisten.

GEILO 11.-13. JUNI 1999. 
Været var nok en gang skiftene på CCN`s 
landstreff på Bardøla Høyfjellshotell. Chr. 
Fett med sin nye Grand Sport replika 
roadster og Tina var 
våte som katter før 
de kom fram. 

Også denne gang var 
det motoraktiviteter 
på landstreffet.
Dagali flyplass var
ikke langt unna, så 
både autocrossing og 
quarter-mile ble
arrangert på stripa.
Reidar Brustad fra
Opel Norge stilte nok 

Trondheim 1997

Kragerø 1998Utklipp fra CJ forside, Trondheim 1997
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før hotellet og noen duggfriske ventet. 
Den sedvanlige festmiddagen med premie-
utdeling og et at laaangt nachspiel hvor 
bl.a. Kjeld Aa deltok. Kjetil Kleppe og co 
var ansvarlig for et særs vellykket lands-
treff.

OSLO 6.-9. JUNI 2002.
Landstreff nr. 10 og CCN`s 10 års 
jubileums treff ble arrangert i Oslo/Asker. 
Det var vanskelig å skaffe tilveie et hotell 
som oppfylte kravene til parkering, 
standard og pris i Oslo, så treffet ble lagt 
til Leangkollen Hotell i Asker. Stedet 
egnet seg ypperlig for CCN`s jubileums-
treff og de ca. 70 Corvettene. Treffets 
trekkplaster var utvilsomt tidligere sjefs 
ingeniør for Corvette produksjonen Dave 
McLelland og hans kone Glenda. De 
trivdes utmerket i det norske sommer-
været i Christians `63 GS. 

Fredag var det en nydelig buffet og 
sosialt til langt ut i den norske sommer-
natt. Lørdag var det klargjøring av 
Corvettene og cruising enn til Aker brygge. 
Her hadde arrangementskomiteen gjort 
et formidabelt stykke arbeid for å kunne 
bruke hele Aker Brygges uteområde til 
Corvette parkering. Men ca 75 Corvetter 
stod oppstilt langs brygga og i det indre 
torget. Et skue som antakeligvis aldri 
kommer til å skje igjen. Nydelig vær,
masse mennesker gjorde seansen meget 
vellykket. Tilbake til Leangkollen og et
innholdsrikt foredrag av McLelland om 
Corvetten og sin tid som sjefs ingeniør fra 
1975-92. Over 100 tilhørere fikk høre bil-
historie. Lørdag kveld var det festmiddag, 
premieutdeling og sosialt samvær ut i de 
små timer. Dette var det perfekte lands-
treff for CCN, både i form, innhold og 
gjennomføring.  

Kragerø 1998

Sarpsborg 2000 Sarpsborg 2000
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Geilo 1999

Oslo 2002

Stavanger 2001 Stavanger 2001



36
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 2 - 20

12

USA 2013
Hei alle Corvette entusiaster. Neste år, i 2013, er Corvette 60 år og i den forbindelse lufter vi interessen for en 

fellestur til Corvettens hjemland.

ONSDAG 26. JUNI:
Avreise fra Norge - fly til Nashville Tennessee.

TORSDAG 27. JUNI:
Nashville. Grand Ole Opry. Musikk på Broadway.

FREDAG 28. - SØNDAG 30. JUNI:
Corvette 60th Anniversary i Bowling Green KY
Dette er datoene fabrikken og Corvette museet planlegger å feire 
Corvettens 60 års dag. Her kan vi få lagt inn egen omvisning på 
fabrikken og museet. C7 er da muligens i produksjon…
www.corvettemuseum.org

MANDAG 1 JULI:
Louisville Kentucky - (omvisning på Jim Beam Wisky destillery).

TIRSDAG 2 JULI:
Indianapolis Motor Speedway.

ONSDAG 3 JULI:
Studiebakermuset i South Bend Indiana.

TORSDAG 4 JULI:
Auburn Cord Dussenberg Museum i Auburn Indiana.

FREDAG 5. OG LØRDAG 6. JULI:
Goodguys PPG Nationals Columbus OH.
www.good-guys.com

SØNDAG 7 JULI:
Hjemreise til Norge - hjemme i Norge 8 juli.

PROGRAM
TILTENKT PROGRAM I SKRIVENDE STUND ER:

DETTE ER ETT FORLØPIG FORSLAG TIL OPPLEGG FOR EN TUR. HOVEDMÅLENE FOR TUREN I 2013 ER 60TH ANNIVERSARYET OG GOODGUYS TREFFET.

60 ÅR
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REISELEDER: KJETIL SVEISTRUP:
Vi har vært i kontakt med Kjetil Sveistrup som har hjulpet oss med 
å lage forslag til en tur. Kjetil Sveistrup er kanskje et kjent navn for 
de som har deltatt på turer med Amcar Club Norway. Kjetil er godt 
kjent med USA da han er bosatt i Florida. Han vil fungere som  
reiseleder på turen, så vi vil være i gode hender. Turen vil bli lagt 
opp som en Amcar tur under Amcars paraply med de fordeler 
dette har for oss som medlemmer.

FELLESTUR ELLER EGEN REGI:
Vi vil legge opp til fellestur for de som vil det, med fly og alt 
inkludert. Samtidig vil det være muligheter for at de som vil bestiller 
fly selv å dermed ta en utvidet tur i forkant eller etterkant, kan 
gjøre det. Men tanken er å samles 27. juni til 6. juli for et felles 
opplegg.

Leiebil bestilles for hele turen pluss de dagene en eventuelt ønsker 
å ta i tilegg til fellesturen.

PRISER:
Turen prises normalt ut fra at to og to deler leiebil og hotellrom. 
Prisene vil normalt ligge mellom 15 - 18.000,- kroner per person for 
en slik tur. Eller ca. 10.000,- om en bestiller fly selv. Mat og bensin
kommer i tillegg.

Det er også muligheter for å leie Hertz Corvetter på turen. Dette 
vil da koste ekstra og vi bør da bestille i god tid. Men hadde gjort 
seg med et dusin norske sjåfører bak rattet på ZHZ Corvettene 
under 60 års bursdagen…

INTERESSERT?
Det er ønskelig å vite om dette er noe dere medlemmer vil at  
styret i CCN skal jobbe videre med. Gi gjerne en beskjed til oss i 
styret under landstreffet eller meld din interesse i en e-post til 
undertegnede. Dette vil være uforpliktende, men det gir oss en 
pekepinn på om interessen er der. Om interessen er stor nok, vil vi 
jobbe videre for at vi skal få en god tur med hyggelige opplevelser
sammen med Corvettevenner.

Om denne turen faller i smak vil vi i CCN også starte planleggingen 
for tur i 2014. Da blir det et større arrangement i Bowling Green da 
Corvette Museet er 20 år.

Med vennlig hilsen
Jan Erik Aasebø
janerik@corvettebergen.com
For styret i CCN
Arrangementskoordinator - USA 2013DETTE ER ETT FORLØPIG FORSLAG TIL OPPLEGG FOR EN TUR. HOVEDMÅLENE FOR TUREN I 2013 ER 60TH ANNIVERSARYET OG GOODGUYS TREFFET.
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Nye medlemmer

HARALD HANSEN - 82
Hei, her kommer noen bilder og litt info om mitt corvette glis:)

1982 Chevrolet Corvette Collectors edition
Orginale miles 14 500 som ca er 23 000km
Motor: chevy 350 5.7L “Cross-Fire Injection
T-tak til varme sommerdager

Dette er en helt orginal bil som har vært utstillingsbil i USA, og 
har priser som tilsier at den er mildt sagt strøken. Nevner noen 
jeg har fått med diplomer og bedømmingsskjemaer på:

- Bloomington Gold Survivor (certifi cate of historic 
preservation)

- The national corvette certifi cation board - Gold Certifi ed  
med teksten (this corvette, on the basis of its orginality and 
condition, has beed judged to appear within 95-100% of 
"typical factory production")
- Bloomington Gold Benchmark
- NCRS certifi cate of appreriation (Bowtie award)
- NCRS performance verifi cation award
- NCRS Top Flight Award x3

Alt av dokumenter siden bilen var ny og rullet ut av fabrikken 
er også selvfølgelig i god stand.
- 82 corvette owner's manual
- kvitteringer på orginalt ekstrautstyr
- lappen som henger i ruta når den rulles ut av fabrikk
- og mye mer :)

Legger ved en liten infobit om 82 collectors edition jeg lånte 
fra wikipedia:
The 1982 Collector Edition was the fi rst Corvette with a 
hatchback rear window, foreshadowing the C4 Corvette. A 
special color scheme was used inside and out and Collector 
Edition badges were featured. The special, exclusive 
aluminum wheels were designed to look like the optional 
bolt-on wheels of the 1967 model. The Collector Edition had 
a "0" in the sixth digit of the VIN rather than the "8" found 
on standard Corvettes. This was the fi rst Corvette to sell 
for more than $20,000, with a base price of $22,537.59. The 
Collector Edition had unlimited availability and 6,759 were 
produced out of a 1982 total production of 25,407.

Førstegangregistrert i Norge 27. mars 2012

Ekstrautstyr:
- six way power seat
- sentrallås m alarm
- elektriske speil og vinduer
- cruise control
 -AM/FM stereo radio  with electronic tuning and 8 track 
  tape player and CB 
- special alu wheels and hubs
- tinted class
- Svingelys v bruk av blinklys
- A/C
-  + mye mer

Mvh Harald
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JARLE SVENDSEN - 72
 
Hei! Her er Corvetten min.

Mvh Jarle
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ARVID KJØNNØY - 79
 
Hei!

Sender med noen bilder av min Vette, som jeg kjøpte i fjor 
sommer av en kanadier i Stavanger. Han hadde skiftet til nytt 
interiør, og i vinter er det bakstilling som er under arbeid.  
Ecklers sender pakke på pakke over dammen, og jeg håper 
bilen er klar til mai. Moro når en har plass å jobbe på da.

Mvh Arvid

THOMAS KJØNSVIK - 79
 
Hei!

Her er bilen vi har anskaffet. 1979 Chevrolet Corvette, 
V8, Speil T-topp, pent sort skinninteriør, 350 cid, aut, PS, PB, 
AC, speil t - topp, headers, ny servo styresekke. Meget fin i 
lakken. EU godkjent.

Orginal stand.

Mvh Thomas

MAGNE ROAR NÆRØ - 71
Hei! 

Eg kjøpte denne Corvetten i Drammens distriktet i fjor. Den 
vart importert i 2007, og har hatt 2 eigarar før meg i Norge, så 
langt som eg veit. 

Eg hadde mange turer med den i fjorårs sesongen, og så langt 
har den gått som ei kule. Dette er ein drømmebil for meg å 
kruse med ein flott sommerdag. Til vanlig så kjører eg ein  
Suburban tri-star, så det er litt forskjell på plassen. 

Ellers så er eg også medlem i Amcar Ytre Sunnmøre, som er 
ein aktiv amcarklubb med stort klubbhus, og verksted. Vi har 
stor vårmønstring 1 mai, der alle med amerikanske biler og 
motorsykkler er hjertelig velkommen. I fjor hadde vi ca 400 
utstilte kjøyretøy, og ca 4000 publikumere. Dette var litt om 
Corvetten og litt om meg sjølv. Så treffes vi kansje i løpet av 
sesongen på et eller anna treff. 

Drive safe.

Mvh Magne Roar



JAN FJELDE - 81
Hei! Gledelig å kunne bli medlem i CCN.

Dette er vel det man kan kalle en "surviver". Bilen var gått 
17800 miles da den kom fra Pensylvania til Norge i April 2011. 
Den har kun hatt to eiere før meg. Med unntak av et rustfritt 
eksosanlegg (Magnafl ow) og nye BF-Goodrich-dekk, er bilen 
absolutt helt original. Den har glasstak og 8-spors kassettspiller. 
Utvendig farge er charcoal metallic og interiøret er i sølvfarget 
skinn. Bilen fi kk 2- i Amcars besiktigelse. Bildet er tatt på sotra 
i oktober 2011.

Jostein Granby
Jørgen Heggebø
Svein Midttun
Arnt Ødegård
Jan Fjelde
Ivan Flåten
Kjell Fjeld
Emil Cappelen
Ronny Eilertsen
Arvid Kjønnøy
Johnny Lunde
Gunnar Mathiesen
Cato Nygaard-Andersen
Ove Øren
Ib-andrè Brandshaug
Ivar Haugsbakk
Jan Marring
Bård Steinhovden
Karl Tangen
Arne Biribakken
Kirsten Gabrielsen
Harald Hansen
Lars Gunnar Larsen
Geir Myklebust

Årdalstangen
Ølen
Larkollen
Øvre årdal
RÅDAL
Kaupanger
Setskog
Tårnåsen
Lillestrøm
Leira
Hafslundsøy
Mjøndalen
Horten
Kolvereid
Sola
Frogner
Enebakneset
FØRDE
Mjøndalen
Bagn
Flateby
Røyse
Leknes
Kragerø

1970

1981
1997
2000
1960
1998
1979

1974
1971

2008
2009
1969
1974

1991
1972

Navn: Navn:Bosted: Bosted:Corvette: Corvette:

NYE MEDLEMMER   (15.feb. - 15.mai.): 

Roar Svensen
Stig Aasen
Håvard Bye
Roy Ingebretsen
Thomas Kjønsvik
Nils Roen
Bjørn Rognlien
Berit Støwer
Magne Nærø
Jarle Svendsen
Per Nygaard
Jan Sørensen
Asgeir Johannessen
Dag Reimertz
John Flotten
Jon Skare
Morten Hvidsten
Roger Knudsen
Morten Kristiansen
Ronald Larsen
Hallgeir Arnø
Halvar Baadstrand
Randi L.  Kjønsvik
Jarle Thomsen

SANDEFJORD
Tustna
Verdal
Heggedal
Kyrksæterøra
Ål
Østre Gausdal
Trondheim
Gurskøy
Vanse.
Fauske
Vormsund
Kyrksæterøra
MOSTERØY
otta
Vikebukt
Stavanger
Stavern
MOSS
Indre Arna
Frekhaug
Fauske
Kyrksæterøra
Åkrehamn

1973
1989
1969
1968
1969
1979
1978

1974
1972
1984

1973
1969
1972
1998
1966
1973
1979
1992
1979
1997
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RACING NM STARTET BRA 
FOR CORVETTE 

Medlemsannonse

Mest favoritsegrar i GT Racing på Vålerbanen

Årets första deltävling i RacingNM kördes på Vålerbanen. I GT-klassen fick vi mestadels se kända namn på prispallen. I GT1 
vann regerande mästaren Haavard Lien båda racen före Roger Hermansen. I GT2 vann Frode Alhaug båda racen före Rune 
Ydstebö. I GT3 chockade André Falkenhaug med en kanontid redan i kvalet, men i det första racet fick han problem med  
misständningar och tappade ett par placeringar. John B Roligheten vann före Aleksander Schjerpen och Falkenhaug. I det 
andra längre racet var det dock ingen som rådde på Falkenhaug, men Schjerpen körde nästan samma tider och var bara 1.5 

sekunder efter i mål efter 30 varv. 

I GT4 visade Molly Pettit en härlig kämparanda. Hon blev först hindrad i starten av första racet och tappade flera placeringar. 
Då växte hornen på Molly som körde om bil efter bil, men i sista kurvan förivrade hon sig och hamnade i sandfållan. – Jag ångrar 
ingenting. Hellre försöka kliva ett steg högre på pallen än att fega, var hennes kommentar. I det andra racet jagade hon ledande 
Finn Björn Vegem. I samband med varvningar tog hon ömsom in och ömsom förlorade hon mark mot Vegem. Ibland var hon 
ända uppe i hans stötfångare, men hon lyckades aldrig ta sig förbi utan fick till sist nöja sig med andraplats. Vegem vann även 

det första racet.

FOTO OG PRESSEMELDING: GT-Racing • www.racefoto.se
Innsendt av Frode Alhaug 

Haavard Lien Frode Alhaug 

André Falkenhaug Finn Björn Vegem
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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 St. Augustine, 

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. 

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. 

Ship-A-Long AS er etablert av Brynjulf ”Buffen” Buue og Kjetil Sveistrup. Buffen har importert varer fra USA siden 1980-tallet, og profesjonelt siden 1992. 
Sveistrup har bodd i USA i lengre perioder og har bl.a. benyttet nåværende samarbeidspartnere i Florida siden 1995…….Someone you can trust!  

Kontor og mottak i Florida:
Ship-A-Long AS - Attn: Kjetil Sveistrup

2435 Dobbs Road, Suite I, St. Augustine, FL 32086. 
Telefon USA: (001) 904 347 6818

IP-telefon Norge/USA: 73 43 66 05 
E-mail: kjetil@hopalong.no

Hovedkontor Norge:    
Ship-A-Long AS
Bekkefaret 18, 6993 Høyanger
Telefon: 57 71 22 00
Mobil: 911 33 007
E-mail: buffen@shipalong.no

HOBBYBIL ELLER NYTTEBIL?
Vi reparerer alle bilmerker og har amerikanske merker som vårt spesialfelt. 

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

w w w . m a g n u s m o t o r. n o   ∫   6 9  3 6  0 8  3 0   ∫   f i r m a p o s t @ m a g n u s m o t o r. n o

∫  SERVICE ∫ FORSTILLING  ∫  MOTOROVERHALING  ∫  FORGASSEROVERHALING  
∫  BAKAKSELOVERHALING  ∫  BREMS  ∫  LETTERE RESTAURERING  ∫  EU-KONTROLL

Medlemsannonse

WANT
ED

ØNSKES KJØPT:
SPEIL HØYRE OG VENSTRE SIDE 

CORVETTE L48 MODELL 1976

DØRLÅSER HØYRE OG VENSTRE SIDE

Ole Libekk            976 55 510             ole.libekk@hotmail.comFOTO OG PRESSEMELDING: GT-Racing • www.racefoto.se
Innsendt av Frode Alhaug 
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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 - 1982.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no

DekkPartner – en nordisk fagkjede. 
For mer informasjon – tlf.: 815 00 845
eller gå inn på www.dekkpartner.no

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. 
Med over 220 verksteder i Norge, Sverige og Finland, er vi Nordens 
største fagkjede på dekk og felg. Vi dekker det meste!

Fo
to

: G
le

nn
 R

øk
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er
g



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

  AutoDeck lanseres nå i Norge!  
  3 typer, 14 farger, bare fantasien setter grenser! 

Garasjegulv-fliser i plast 
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Klubbeffekter

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. Karen Riise i Porsgrunn, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post: kmrris@online.no, 
men kan også kontaktes på mob. 913 69903, 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. 

Skinnjakke til herre med klubblogo
Sort, Str: small, med, large, XL og XXL
Pris: 3400,- (+ oppkrav)

Skinnjakke til dame med klubblogo
Sort, Str: small, med, large, XL og XXL
Pris: 3400,- (+ oppkrav)

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: 150.-

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-



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

Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100.-

Kjeledress m/klubblogo
Sort. Str: 50, 52 og 54
Pris: 400.-

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

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,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 50,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 200.-



SPONSORSIDE

Det er fra styrets side forslag om å prøve å ha en fast sponsorside i Corvette Journalen, denne er tenkt å gå på runde blandt 
lokalavdelingene og det er de som er ansvarlig for å selge annonser i sitt område. Annonsene skal koste kr. 1000,- pr stk og en 

kan få inn ca 10 til 14 annonser på en side. 

Av inntektene går 50% til dekking av kostnader med trykking av Journalen mens 50% går tilbake til lokalavdelingen. Beløpet 
som lokalavdelingen mottar bestemmer de selv hva de hvil bruke det til, men styrets tanker er at dette går til felles sosiale 

sammenkomster som lokalavdelingen arrangerer - kan være leie av lokale til klubbkvelder/møter baneleie etc. 

Det er selvfølgelig noen i lokalavdelingen som må gå foran og ta tak - i denne utgaven er det bergensavdelingen som har hentet 
inn sponsorer i sitt område og vi har selvfølgelig ringt til de vi gjennom vårt daglige virke har kontakt med og forespurt om en 

sponsorannonse og vi fikk positivt svar hos nesten alle vi forespurte. 

Det blir ikke så ofte på hver avdeling - så dette bør vi vel få til.
Neste avdeling til å ta utfordringen er Østlandsavdelingen. Lykke til!

Mvh Jan Erik Aasebø

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

MELLOMAKSLER
•	 BALANSERING
•	 REPARASJON
•	 FORLENGING
•	 INNKORTING
•	 KRYSS
•	 DELER
•	 30%	RABATT	TIL	

KLUBBMEDLEMER

AUTORISERT	MELLOMAKSEL	-	VERKSTED

Oslo
Stanseveien	14,	0975	Oslo
Tel	2232	7777	-	Fax	2232	7100
Mobil	40008008	-	4000	8004

Østfold
Årvollskogen	33,	1529	Moss
Tel	2232	7777	-	Fax	6923	2401
Mobil	4000	8006	-	4000	8004

Bergen
Kokstaddalen	5,	5257	Kokstad
Tel	5598	2182	-	Fax	5598	1816
Mobil	4156	5577

mail@powertrain.no
www.powertrain.no
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VI SPONSER CORVETTE CLUB NORWAY

STØTTESPILLERE FRA BERGEN OG OMEGN
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DESIGN 

ILLUSTRASJON 

WEBUTVIKLING

REKLAME

Neste CJ kommer i september

Frist for innsending av stoff : 01.08.2012 

På medlemsmøtet i mai tok vi frem corvettene og cruiset til Båly (Lindesnes/Spangereid), og avholdt medlemsmøte 
på hotellet der. For de som kommer til sørlandet i 2013 så er det dette hotellet vi kommer til å være på. Underveis så 
hadde en av bilene en 1978 corvette eiet av Janne Tangerud havari på servoreima som så gikk opp i dynamoreima og 
gjorde at denne vrei seg og slet etter kort tid. De ble da stående i mandal en stund, men det kom en forbi i en dodge 

som hjalp de med ny reim så de kom seg hjem. takk for de hjelpende sjeler som er rundt i norges land.
 

MEDLEMSMØTE I CCN AVD. SØRLANDET

TEKST & FOTO: Odd Johannesson, leder CCN avdeling Sørlandet



DESIGN

ILLUSTRASJON

WEBUTVIKLING

REKLAME

Darling jobber i hovedsak med visuelle identitetsprogrammer
i form av logoer, profi ler og utvikling av websider. 

Darling jobber med et bredt spekter av visuelle uttrykk.

Darling Media gjør layout i Corvette Journalen.

Ta kontakt for pristilbud eller andre spørsmål:

w w w . d a r l i n g m e d i a . n o

t o n e @ d a r l i n g m e d i a . n o

Neste CJ kommer i september

Frist for innsending av stoff : 01.08.2012 

TEKST & FOTO: Odd Johannesson, leder CCN avdeling Sørlandet



Panvulk AS,  Aslakveien 20,  0753 Oslo,  Tlf.; 22514800,  E-post; post@panvulk.no
www.meguiars.no

«De beste produktene jeg noen 
gang har brukt på mine biler.»
 
Lars E. Gjølberg
1955-modell Corvette

Corvette Norge: Best in Show 2006-2007, Ladies’ 
Choice 2006-2007, Corvette Sverige: Best in 
Show 2005-2006-2007, Ladies’ Choice 2005-
2006-2007, Italia: Concorso d’Eleganza Villa
d’Este 2007, Norge; Amcar Trophy 2005.

PEOPLE WHO LOVE CARS LOVE MEGUIAR’S™

Master_LarsE_230x287mm.indd   1 02-04-09   11:18:36

B-Blad
Returadr
Odd Steinar Nilsen 
Flåtestadvn. 91, 1415 Oppegård


