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Årets julegavet ips

CORVETTE KALENDER
Håper du liker året's kalender! Tusen takk til 
alle som bidro med bilder :) Ikke alle Corvette 
eventer er ferdig planlagt enda, så det er  
viktig å følge med både på CCN webside, 
forum, amcar.no og i CJ for oppdateringer og 
nye aktiviteter. Oppfordrer alle til å melde 
seg på og møte opp på arrangementer. Flere 
deltagere = mer gøy, og hvis det er for få  
påmeldte kan enkelte treff bli avlyst. Send 
gjerne tips om Corvette aktiviterer slik at vi 
får informert andre. 

På nyåret kommer nok en del årsmøter/års-
fester i de ulike lokalavdelingene som en ikke 
bør gå glipp av :) På side 42 kan du lese om 
CCN årsmøtet som er 11.-12. februar.



Skogsfrisk

TIL M
EG

FRA 
NISS

EN

Dette blir antakelig Norges største Corvette treff noensinne. Legg gjerne  
innbydelsen og programmet under juletreet, så du er sikker på at du/dere blir med 
på denne hyggelige ”happeningen”, sammen med et stort antall andre trivelige 

Corvette venner.

Se fyldig innbydelse med program og priser vedlagt til bladet.

Sundvolden 7. - 10. juni 2012

Årets julegavet ips

Foto: Christian Lilleaas, Landstreff i Haugesund 2011 www.sundvolden.no

20 ÅRS
JUBILEUM
1992-2012

Til våre medlemmer og deres ledsagere

Til 
Per
Fra 
Gerd



NYTT STYRE/2012 PLANER
I ØSTLANDSAVDELINGEN
Som nyvalgt leder for Østlandsavdelingen har vi panlagt 
følgende:

Leder/Kasserer Per Gulliksrud mob. 951 99 231
E-mail: p-gull@online.no

Webansvarlig: Bjørn Petter Jensen mob. 930 55 822 
E-mail: beppe1266gmai.com

Aktivitet/Curiusng: Geir Johnson mob. 902 06 026 
E-mail: Geir.Johnson@avis.no

Materialforvalter Arild Hafsaas mob. 916 49 129 
E-mail: ah-hemi@online.no

JANUAR: 27/1-12 Sammenkomst
FEBRUAR: 14/2.12 Sammenkomst
MARS:  13/3-12 Sammenkomst

April til Oktober er det sammenkomst på Tyrigrava, 
2. tirsdag i hver måned. Følg med på forum for oppdatering.

Ellers legger vi opp til 2 cruisinger i løpet av sesongen.

Skal avdelingen være levende er vi avhengig av innsplill fra 
medlemer i Østlandsavdelingen, så ta kontakt med oss!

Mvh CCN Østlandet

Fra førersetet

Hei Corvettevenner :)
 

De fleste har vel parkert Vetta i garasjen nå 
tenker eg, en stund siden vi fikk en ørliten  
smakebit av snøen. Den siste tiden har det  

nesten blitt vår igjen :)

Min siste tur med Vetta i høst (bare ble slik), var i slutten 
av September, diverse i drivverket ga seg... Et kryss på 
ene drivakselen røk av med tilhørende spetakkel og 
camber ble noe drøy :) Men snart oppe og går igjen 

etter montering av diverse nye deler :)
 

6. november ble utvidet styremøte holdt på Gardermoen, 
hele styret og alle underavdelingsledere untatt en som 
trodde Gullet skulle "hem" var der :) Et hyggelig møte, 
som gikk rolig for seg. Tone blir med også kommende år 
som redaktør for CJ. Så fortsett med å sende henne 
bilder/tekst osv., så blir hun glad og vi kan sette oss ned 

og kose oss med et fint blad :)
 

Har vel aldri før kommet så mye sammen med CJ 4 
noen gang? Infoprogram for Jubileumstreffet i 2012 i 
tillegg til medlemsliste og kalender. Giro for medlems- 
kontigent er nok med også :) Ang. Giro: Vær så snill og 
betal i tide :) Om man ikke vil være medlem lenger eller 
har skiftet adresse, vær snill og gi Odd Steinar beskjed 
om dette på e-post: o-stei-n@online.no. Han har utrolig 

mye jobb med dette hvert år.
 

Håper å se mange av dere på årsmøtet i februar og ikke 
minst på 20 års Jubileumet i Juni! Ønsker dere alle en 

riktig god Jul og et godt nytt år!

HC

PRESIDENT HARRY 

           992 24 332

           harr yharbakk@hotmai l .com
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GLEDESDREPER
Jostein Fossheim tok dette bildet fra sin C3 :)



Redaktørens side

Hei! Håper alle har en magisk førjulstid og har 
hatt en fin vinter så langt, selv om vinter 
betyr mindre tid ute med Corvetten. Kanskje 
en del av dere bruker mye tid inne i garasjen
sammen med Corvetten mens snøen daler 
ute? Send meg gjerne bilder fra dine vinter-
prosjekt og del dine erfaringer med andre :)
 
CJ starter denne gangen med Jon's artikkel fra 
Skandinavisk Corvette treff i Danmark, tydelig at det 
var en kjempehelg. På damenes side (s. 36) kan du 
også lese om turen til Nordisk treff, og Christian fra 
Haugesund har sendt oss flotte bilder (s. 10). Ellers 
er det med variert stoff innsendt fra ulike kanter av 
landet. Håper dere alle finner noe interessant å lese 

om slik at dere kan sitte inne og kose dere. 

Kjekt å se at mange nye medlemmer strømmer til 
klubben, og veldig bra at mange tar initiativ og 
presenterer seg selv/bilen i CJ! Ble ikke plass til alle 
denne gangen, men resten kommer i neste utgave.

Takk til dyktige fotograf Ina H. Stenvig for en tøff 
forside (www.neatfoto.no)! Og takk til flotte 
Charlotte Severinsen som stilte opp :) Vil du bli like 
fresh som Charlotte anbefales en tur innom hennes 
hudpleie salong: Drømmehagen hudpleie. Ikke minst 
takk til bileigeren som bidro med Corvette til 
bildene, uten at hun selv viste om det vel og merke. 
Rose-Marie og hennes strøkne Corvette 2002 kan 

du lese om på side 24.

God jul og godt nytt år,  snakkes plutselig i 2012 :) 

Tone (TC)

REDAKTØR TONE

           995 73 386

           tone@dar l ing media .no

Drømmehagen hudpleie er en hudpleie salong 
i hjertet av Trondheim! I rolige og behagelige 
omgivelser tilbyr eier/hudpleier Charlotte 

Severinsen drømmende behandlinger! 
Her får du også kjøpt gavekort og produkter.

Olav Tryggvasonsgate 40, 6.etasje
Web:www.drommehagenhudpleie.no

E-post:post@drommehagenhudpleie.no
Blogg: drommehagenhudpleie.blogg.no

Tlf: 41 35 70 08

Drømmehagen 
hudpleie

Drømmehagen 
hudpleie

Drømmehagen 
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SKANDINAVISK CORVETTETREFF 2011
Rungsted Gård – Danmark

”DANMARK, det er deijligt” sies det og slagordet understreker at det er godt å være Norsk i Danmark. Det skulle et 
30 talls nordmenn oppleve når Corvette Club Danmark inviterte til det tradisjonsrike nordiske treffsamarbeidet 

19. – 21. August 2011.

TEKST & FOTO: Jon Grasto, VicePresident i AMCAR, CCN Østlandet

Noen biler reiste sydover langs E6 på torsdag og noen dro på 
fredag morgen, men de fleste valgte å reise til Oslo på 
torsdag kveld for å ta DFDS-båten til København. Det startet 
jo helt fint med god drikke og strålende sol ut av Oslos 
havnebasseng. Etter hvert samlet vi oss til deilig lunsj i 
restauranten hvor humor og latter satt løst.

Det var en oppspilt og forventningsfull gjeng som kjørte i 
land for en samlet cruising nordover Strandveien  i retning 
Rungsted. Et nydelig treffhotell med fantastisk beliggenhet 
lovet godt, men skuffelsen var til å ta og føle på i det vi finner 
ut at de aller fleste norske og mange svenske deltagere skulle 
bo på et noe dårligere hotell 4,3 km sydover. Begrunnelsen 
var heller svak, men vi reiste jo ned dit og fikk flott rom med 
champagne. Dog, her fikk vi ikke spise, for vi skulle fraktes i 
buss opp til Rungsted for frokost, så tilbake for å pusse 
tenner og så opp til Rungsted for aktiviteter. Det måtte bli 
skjæring, noe det også ble. Nok om det, da vi kom opp til 
Corvetteparkeringen, oppdaget vi at et partytelt har blåst 
overende og skadet 5-6 biler, derav noen norske. Skal ikke 
skrive noe om det her, men bare konstantere at ordbruken til 
arrangøren kunne vært annerledes.

Fredagskvelden bød på nydelig buffet og drikke og vi alle 
storkoste oss. Plutselig var det godt å være norsk i Danmark 
igjen. Senere på kvelden ble det enda bedre, da den norske 
delegasjonen benket seg ute i bakgården i frisk vind. Her tok 
det virkelig av da  Sarpsborg Harald kjørte sitt underbukse-
show og Janne fra Arvika delte med seg av historier. De 
fleste lo så tårene trillet og drikkevarene fløt. Rundt midnatt 
fant vi det godt å gå til resepsjonen for å busses ned til hotell 
B. Surprise nummer 2, buss-sjåføren hadde kjøre-/hviletid og 
kunne ikke komme på 30 minutter. Ja, blid var han ikke, så 
hvilen må ha vært dårlig. Passasjerene dog, var i kanonform :)

Fredagskvelden bød på god drikke og masse latter hos den 
norske gjengen. Kald vind dempet ikke varmen fra det 

gode danske ølet.

Lørdagen startet med god frokost før vi linet opp til felles 
cruising til Sjelland Ring og banekjøring. Her fikk alle kjøre ut 
på banen noen runder. Det var et imponerende syn med 
over 160 Corvetter i en lang dobbelring. De som ble fristet 
av mer fart fikk senere anledning til å prøve seg på ekte race 
med 6 biler av gangen. Man kunne tydelig se hvem som har 
jobbet med effekt og ikke minst bremser. Unge Wyller var en 
gutt vi fikk sans for, han kjørte friskt i pappa Lars sin ”silver 
arrow”. Ikke siste gang vi ser den gutten, sier nå jeg. Her ble 
det servert baguette med drikke og vi koste oss godt i det 
finværet. Etterpå gikk turen tilbake til hotellet langs gamle 
idylliske bygdeveier. Her fikk vi slappet litt av, mens en dansk 
klovn moret seg med burnout takeoffs med hotellets personale 
i sin C5. Profesjonelt gjort inne blant biler og deltagere :(
En rekke biler ble senere hentet frem for presentasjon, av en 
meget dyktig konferansier, som fortalte om Corvette 
generasjonens utvikling gjennom tidene. Meget fint tiltak.
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En lang rekke flotte Norske biler på vei opp til 
hovedhotellet, imponerende syn.

Cruisingen gikk stedvis på motorvei og for det meste på 
koselige danske småveier. 

Lørdagen badet i sol og vi koste oss godt. 2 norske C2 ble vinket frem til presentasjon under 
lørdagens Corvette kåseri. 

Premieutdelingen gikk vi stort sett glipp av pga hotell-/buss-
avstand, men vi rakk å få med oss en super 3 retters 
festmiddag og dansen derpå. Søndag morgen var det 
 utsjekking og Ingunn og undertegnede tuslet pent nordover 
langs E6 og kustvegen mot Norge. Mye corvetteprat og 
sosialt samhold preger disse Nordiske Treffene og det er 

godt å treffe felles venner fra hele norden. Neste år er  
det Corvette Club Norway som står for tur og vi gleder  
oss allerede. 

Til CCD: Tusen takk for en flott helg :)
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Nydelig svensk 63 SplitWindow i den noe uvanlige fargen 
Silver Blue

Unge Wyller i godt sig nedover langstrekken på 
Sjelland Ring, han imponerte. Vi aner en skrekkslagen far 

Lars i passasjerstolen. 

Visst er det et flott syn. Over 150 Corvetter i rekke og rad på Sjelland. 

Noen tok seg en tur til København sentrum for å jakte 
etter… Ja du tenkte riktig, SKO...Ingunn smilte bredt 

etterpå.

Fantastisk flott 2003 Anniversary modell tilhørende 
Peter Schon fra Sverige. Han bestilte den selv med 
Museum Delivery Option. Senere er den smakfullt 

modifisert etter eiers smak med et fantastisk renhold 
og finishnivå.

Her er blekansiktene som ikke turde å kjøre på banen. . . . 
Men det var gøy å se på mente de. (og undertegnende)



Visst er det et flott syn. Over 150 Corvetter i rekke og rad på Sjelland. 
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Stort utvalg av LETTVEKTSRAMPER
som ikke sklir, skraper eller kollapser

Nettbutikk: www.raceramps.no

Bilsalg

Bilpleie

Utstilling

Garasjen

Verksted

Motorsport

Bilfrakt/flatvogn

Inspeksjon/kontroll

Bruksområder:



Christian hadde en travel helg med å ta bilder. Vi hadde en fin helg med gamle og nye 
Corvettevenner fra Danmark, Sverige og Norge. En super helg!

Med hilsen Oskar og Christian

Hilsen fra 
SKANDINAVISK CORVETTETREFF
TEKST: Oskar Lilleaas, CCN Haugalandet  •  FOTO: Christian Lilleaas



Hilsen fra 
SKANDINAVISK CORVETTETREFF
TEKST: Oskar Lilleaas, CCN Haugalandet  •  FOTO: Christian Lilleaas
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Vestlandstreffet har blitt en hyggelig tradisjon for vestlandsavdelingene. Årets treff var det sjette i rekken. Treffet 
har vekslet mellom Bergen, Stavanger og Haugesund. Tanken med dette treffet er å samle de tre avdelingene til et 

uformelt treff med sosialt samvær, cruising og gode muligheter for å pleie kontakten med andre 
Corvette-entusiaster på vestlandet.

VESTLANDSTREFFET 2011
Balestrand 3. - 4. september

TEKST/FOTO: Henning Bogen, Nestleder i CCN avd. Bergen og Styremedlem i CCN

11 Corvetter på tur
Årets treff samlet 11 Corvetter og 19 personer fra Bergen (9) 
og Stavanger (2). Dessverre var det ingen fra Haugaland som 
stilte dette året. Været var ikke helt på vår side, men det 
skulle ikke legge så veldig demper på stemningen.

Turen til Balestrand
Lørdagsmorgen var det samling ved Bergensavdelingens 
faste møteplass på Minde, like utenfor sentrum. Herfra satte 
vi kursen mot turens første delemål, Vik i Sogn (president 
bygda). For å komme dit gikk turen over Vikafjellet, hvor 
grensen mellom Hordaland og Sogn og Fjordane går. Toppen 
ligger på ca 1000 meter og er en flott naturopplevelse. Men 
denne dagen lå skyene tett både over og under oss. Så den 
store naturopplevelsen og den flotte utsikten på Vik siden 
ble vi noe snytt for. Men et hint om hvordan det kunne vært 
fikk vi da.

Vel fremme i Harrys heimbygd, Vikøyri, samlet vi oss til lunsj, 
eller middag som vi kaller det i byn. Et voksent måltid fikk vi,  
før vi la turen videre mot fergen på Vangsnes. Her fikk vi en 
titt på statuen av Fridtjov den frøkne. Et imponerende syn 
med sine 22 meter. Bygd for 100 år siden. Etter fergen ble 
det en kort kjøretur før vi ankom hotellet i Balestrand.

Hotellet
Kviknes Hotell ligger idyllisk til ved Sognefjorden. Samtlige 
fikk rom i den gamle delen med utsikt mot fjord og fjell. 
Bilene fikk hedersplass på gressplenen like ved fjordkanten 
og fra balkongen på rommene kunne vi se rett ned på bilene. 
Perfekt.

Harry hadde organisert båttur fra hotellet til Findebotten. 
Stedet kunne fint vært med i programmet "Der ingen skulle 
tru at nokon kunne bu". Men noen få har fortsatt sitt virke 
der. På det lille serveringsstedet, kunne deltakerne nyte en 
velsmakende pils før de la turen tilbake til hotellet for  
middag. Etter maten fortsatte vi kvelden med livlig prat i  
hyggelig selskap.

Hjemreisen
Søndags morgen kunne vi nesten skimte solen der den så 
smått tittet gjennom noen sprekker i skylaget. Både morgen-
fugler og en og annen skadeskutt fugl møttes til frokost. 
Bergensgjengen og de to glade guttene fra Stavanger skiltes 
lag og dro i hver sin retting for hjemturen. Bergensgjengen la 
turen om Høyanger og tok et garasjebesøk der. 

Til tross for lavt skydekke og regn, så virket det som årets 
Vestlandstreff ble godt mottatt og deltakerne var fornøyd. 
Neste år satser vi på skyfri himmel i Stavanger :-)
Takk til deltakerne som var med på å gjøre dette til en 
hyggelig Corvettehelg.

Ivar fra Sogn og Fjordane. 
S og F har per i dag ikke egen avdeling, men..

Kort stopp på vei ned fra Vikafjellet.

Familiebiler til venstre og Corvetter til høyre takk.
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På vei til Findebotten for å lete etter gulost damen 
Sunnøve Finden, som kom derfra.

Kviknes Hotell, Balestrand.

Plenen omgjort til parkeringsplass.. Søndagsmorgen med antydning av sol.
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HJEMME HOS: ODD IVAR

På Hafslundsøy utenfor Sarpsborg finner vi Odd Ivar Jørgensen. En positiv og alltid blid 63 modell. Bil fikk Odd Ivar 
inn med morsmelka fordi faren byttet bil titt og ofte og hadde store fine biler.

TEKST OG FOTO: Jon Grasto, VicePresident i AMCAR, CCN Østlandet

Først på 80 tallet sågar en 1977 Cadillac Sedan DeVille 
D`Elegance. Når så den eldre broren kjørte 65 Galaxie og 73 
Buick Centorion Conv, er det kanskje ikke rart at Odd Ivar ble 
dratt med. Hans første bil ble en 1957 Chevrolet BelAir 4dht i 
en alder av 13 år og når 21 års-dagen kom så ble det Corvette. 
Ingen hvem som helst men en helrå 1972 Mako Shark utgave. 
Ikke uventet en showbil som plukket mye premier opp igjen 
de 12 åra den var i Odd Ivars eie. Den ruller for øvrig fortsatt 
hos et annet CCN medlem. Innimellom dette så var det en 57 
BelAirs SportCoupe som ble benyttet, selvfølgelig også i fin
stand. Så kom et mellomspill med en grå 79 og en grønn 72

coupe C3 som ble beholdt noen måneder. En dag i ca. 2000 
dukker en 70 Corvette Roadster med spesiell historie opp. 
Originalsolgt i Los Angelsen med 1 eier kjøpes denne i 1982 av 
en gutt fra Moss som går på skole i Sverige.  Etter 2 år i Sverige 
blir bilen demontert og innfortollet til Norge som bildeler i 2 
omganger av gutten fra Moss. Så blir bilen bare stående 
demontert helt frem til 2001 når Odd Ivar blir tilbudt å kjøpe 
delene. Bilen er helt komplett og settes på lager i vognskjulet. 
I 2009 hjelper Amcars Jon Grasto til med en søknad hos 
Tollvesenet og etter ca 1 års tid med Toll, Biltilsyn og Tull så 
innvilges bilen til å bli gjenoppbygget :) 

 Smådeler klare til lakkering. Odd Ivar går grundig til verks 
når han restaurerer. 

Odd Ivar har definitivt hatt et liv fylt med 
amerikanske biler. 

Bilhobby garasjen ble til slutt et komplett verksted. Odd Ivar har i disse dager også bygget en ny 
parkeringsgarasje til 6 biler.
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Nå er ramma sandblåst og lakkert og kjenner vi gubben rett så 
blir dette en utrolig flott bil med høy standard. Det blir nok 
noen år til den er på veiene igjen. 2010 ble også en front- 
kollidert C3 Coupe også kjøpt og til denne har Odd Ivar kjøpt 
et komplett karosseri i Sverige .Dette for å kunne benytte hele 
fronten med originaldeler. Denne håpes å være ferdig til  
sommeren 2012. En sort C4 coupe 1985 ble også kjøpt i høst 
med defekt gearkasse og en liten brannskade. Det tok far og 
sønn 3 dager så var den kjørbar igjen. Far og sønn har også 
nylig vært en tur i USA og handlet hjem en meget fin original 
65 Impala SS Convertible. Den er det sønnen Kim som kjører 
mest med, når han ikke holder på med sitt 79 Malibu Drifting 

prosjekt med hjemmesnekret TPI motor.  I garasjen står også 
en ultrafin 57 Chevrolet BelAir SportCoupe, som nettopp har 
gjennomgått en 11 år lang restaurering. Ikke uventet en vinner 
på alle årets biltreff og avstedkom kjempehonør hos Biltilsynet. 
Som seg hør og bør er Odd Ivar utdannet bilmekaniker hos 
Nissan og senere ble det jobb hos byens ledende forgasser- 
og bilelektroverksted. Noen år hos Falken har det blitt inntil 
en benskade satte Odd Ivar på benken litt. Nå arbeider Odd 
Ivar som hjelpelærer på Bil-linja på byens yrkesskole. Nå 
håper vi at Odd Ivar og Hege får tid til litt Corvette treff til 
sommeren i en eller annen bil og de skal være hjertelig  
velkommen. 

Nice Rear Ends in this story.

En LS-7 er jo kjekt å ha i garasjen, en dag skal den inn 
i en bil...

I dette vognskjulet har Odd Ivar lagret sin 70 Corvette 
Roadster. En low milage L46 350hk Marlboro Maroon  med 
sort interiør og kalesje. Ramma er nylig sandblåst og lakkert.

Her er Odd Ivar sin 1985 coupe som fortsatt har original-
lakken i behold. Denne ble kjøpt lett brannskadet, 

forårsaket av et converterhavari. Odd Ivar og sønnen 
hadde bilen på veien etter 3 dager i garasjen. I høst har 

den blitt mye brukt av kona Hege.

1971 Coupeen som ble skadet under Nordisk Corvette 
Treff i Sarpsborg i 2009. Håpet er å ha den klar til sommeren.

Odd Ivar sin Mako Shark,
bilen var i hans eie i perioden 1984-1996.



16
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 4 - 20

11

Etter artikkel i CJ nr.2 2010, gikk tiden med til å klargjøre alle deler som skulle monteres. Deler som var av bra kvalitet ble 
sjekket og brukt, alt som ikke holdt mål ble kjøpt nytt. Karosseriet ble grundig rengjort og sjekket for sprekker og skader. Bilen 
ble montert sammen igjen og etter det gikk sluttmonteringen fint. Det er fint å montere kontrollerte eller nye deler og kunne 

jobbe uten å møkke seg til.

Når jeg slipte bilen helt ned kom det frem rødfarge, da valgte jeg fargen Ferrari rosso corsa. Det var vanvittig mye arbeid med 
å klargjøre bilen for lakkering, mye på grunn av hjulbuene som jeg ønsket en egen form på. Min gode venn Arne Jan som er 
dyktig til det meste, dro oss igjennom alt grunnarbeidet og lakkerte bilen til slutt. Vi har også skaffet oss eget utstyr for  

pulverlakkering, alt som er montert av deler på den varmgalvaniserte ramma er pulverlakkert. 

Jeg har brukt ca. 500 timer på prosjektet og anbefaler andre som vurderer å rammeløfte bilen å gjøre det. Alle som mekker 
og skrur har vel merket at det er lett dukker opp 3-4 nye feil eller mangler når en jobb skal utføres. Derfor er det tids- 
sparende å ta alt med en gang, og det er mye lettere å jobbe når ramma står uten karosseri. Før jeg startet på jobben leste 
jeg på flere forum og dannet meg et bilde av hele prosessen. Det viktigste var å ta et valg på hvordan sluttresultatet skulle 
bli, show- eller bruksbil. Jeg valgte bruksbil/lett modifisert etter mine ønsker. Så ble alle brukbare deler klargjort og resten av 

delene handlet inn fra flere steder i USA og fra Corvette Store i Drøbak.

C3 PROSJEKT Z-1515

TEKST: John-Egil Johannessen, CCN VTB • FOTO: Silje C. Johannessen

Bilen ble demontert høsten 2009 og ble ferdig påsken 2011.

TEKST: Dan Askehagen, avdelingsleder CCN Mjøsregionen 
FOTO: Stein Olsen, Chevrolet klubben
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Først vil jeg takke for oppmøtet i året som har gått. Det har vært et år med oppslutning noe under gjennomsnitt, men det må 
vel været ta skylden for. Regn, regn og atter regn er ikke det som ønskes aller mest velkommen når gamle og nyere Corvetter 

skal ut på tur.

I denne artikkelen skal jeg ikke dvele ved året som har gått, men derimot presentere hva som kommer av aktiviteter i det 
kommende år. Det første som står på planen er en Årsmøtehelg i Valdres i slutten av januar. Vårt styremedlem Klaus Erik stiller 
hytta til vår disposisjon og vi tar sikte på at maten kjøpes inn av klubben. Din bedre halvdel er selvfølgelig også velkommen! 
Vi håper dette blir en sosial og fin start på det nye året, og her er det gode muligheter for å ta seg en tur i godt preparerte 

langrennsløyper eller i alpinbakken rett ved siden av hytta.

Videre utover vinteren blir det to-tre garasjetreff. Det er flere i regionen som holder på med store og omfattende  
restaureringsjobber :), og det kan hende vi får til et treff hos en landskjent restaurerer på Minnesund også. Når vi kommer til 
mai eksploderer det som vanlig med treff vi kan besøke og vi satser på felles cruising til de vante arrangementene: 
Vårmønstring på Ekeberg, Sportsbiltreff på Øvrevoll Galoppbane, Bendix-treffet og ikke minst Mjøsa Rundt 1. mai. Videre 
utover sommeren blir det selvfølgelig samkjøring til Jubileumstreffet på Sundvolden Hotell, det blir cruisingtur i juni/juli muligens 
med overnatting (sammen med en annen lokalavd?), tur til Valdrestreffet i juli/august med overnatting samt vår tradisjonelle 

cruising og grillkveld siste lørdagen i juni. Onsdag 4. juli kjører vi til Lillestrøm sammen med de lokale AmCar-klubbene!

Vi kommer også i 2012 til å arrangere Banedag. Tid og sted er ikke fastlagt, men vi har bestemt at det må bli enten en lørdag 
eller søndag i løpet av sommeren. Da håper vi på flere deltagere enn det vi har hatt de siste årene da vi har leid Vålerbanen 
på fredag. Vi vil for 2012 vurdere både Vålerbanen og Rudskogen som aktuelle steder, samt at vi har samtaler med 
Rogalandsavd om å arrangere dette sammen. Når vi starter på august er det samkjøring til Nordisk Treff og Hot August Nights 
som står for tur, avhengi av hvor mange som har planer om å være med på disse treffene. Søndag 26. august er planen å delta 

på AmCar Gjøviks tradisjonelle treff på CC Marten, før Bendix Høsttreff avrunder treffsesongen i september.
En god jul og et godt nytt år ønskes dere alle! Vi sees :)

TEKST: John-Egil Johannessen, CCN VTB • FOTO: Silje C. Johannessen

MJØSAVDELINGEN 2012

TEKST: Dan Askehagen, avdelingsleder CCN Mjøsregionen 
FOTO: Stein Olsen, Chevrolet klubben

Kjære medlemmer, i særhet de som sogner til Mjøsavdelingen.
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CHEVROLET 100 ÅR

Den eldste er fra 1920 og en 2011 Chevrolet Spark representerer den nyeste. Midt i mellom er det 9 andre biler som er stilt 
ut. Det morsomme er at de ønsket seg Lars Gjølbergs nydelige 55 Corvette, som også fikk hovedrollen i NRK 1’s Østlandssending 
torsdag 29. september på åpningen av utstillingen. I tillegg så hadde de også bedt om å få låne min ’63 Grand Sport til  
utstillingen, som også fikk omtale av NRK. Det var hyggelig at det ble tatt ut 2 Corvetter fra CCN til denne utstillingen, som 
dessverre ikke rommet mer enn 11 biler på grunn av liten plass i museet. 5 biler var utstilt under vingen til et fly. Men, men,.. 
en markering er det jo, og vi gratulerer Chevrolet med jubileet. Lørdag 1. oktober var det cruising av Chevroleter fra 

Kringkastingshuset i Suhms gate til Teknisk Museum.  

Den 3. november i år er Chevrolet 100 år gammel. I den anledning har Teknsik Museum i Oslo i samarbeid med 
Chevrolet Club of Norway en utstilling der noen Chevrolet modeller blir vist frem.

TEKST: Christian Fett, CCN Østlandet TEKST OG FOTO: Kjeld Aagaard

Lørdag 1. oktober: Utenfor Kringkastingshuset i Oslo, 
Nitimen var tilstede og tok opp gromlåter fra bilene.

Deretter gikk kortesjen til Teknisk Museum hvor litt over 
20 Chevroleter var møtt frem og stilt ut i noen timer foran 

Teknisk Museum.

Fredag 7. oktober:  Da var på nytt NRK 1 på Teknisk 
Museum og lagde reportasje. Denne gangen var det NRK 1 
Morgennytt som kom og laget reportasje. Både jeg og Lars 
Gjølberg fra Corvette klubben var på nytt tilstede. Her et 
bilde av reportasjejournalist Ida på panseret sammen med 

Lars Gjølberg og hans 63 Split Window.

TEKST: Sverre Sandaas, Chevrolet Club of Norway
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FEIRING AV CHEVROLET's 100-ÅRSDAG

Det ble feiring av Chevrolet på torsdag 3.november på Teknisk Museum i Oslo. I regi av Chevrolet Club Norway.
Vi i Corvetteclubben ble også invitert, men det kom desverre bare fem stykker. Det ble holdt foredrag om Chevrolet's 

historie. I tillegg holdt Christian Fett foredrag om Corvette generasjon C1 , C2 og C3. Jon Grasto tok seg så av generasjon 
C4, C5 og C6. Masse god informasjon og bilder. Til slutt ble vi invitert på ekte Chevrolet bløtekake.

TEKST: Christian Fett, CCN Østlandet TEKST OG FOTO: Kjeld Aagaard

Jon Grasto på talerstolen. Fra venstre: Christian Fett, Per Gulliksrud, Kjeld Aagaard, 
Jon Grasto og Lars Erik Gjølberg.

EN KORT HISTORIE OM CHEVROLET

Designet av den første Chevy, Series C Classic Six ble  
utarbeidet av Etienne Planche og var klar for produksjon 
lenge før Chevrolet kom med i samarbeidet. Dette designet 
ble laget av M. Etienne Planche 15. mars 1911 i et verksted-
lokale med nummer 707, senere 3939 Grand River Avenue, 
Detroit. Det ser ut som det lille rommet i andre etasje over 
verkstedet bare ble brukt til motordesign og konstruksjon. 
Prototyper av Chevrolet ble produsert i det som i dag ville 
blitt kalt et "pilotanlegg" i nr. 1145, West Grand Boulevard 
Plant, som ble brukt mellom august 1911 og august 1913. 
 
Den 3 november 1911 gikk Chevrolet Motor Car Company inn 
i et turbulent bilmarked. Durant så for seg sitt nye selskapet 
som en billig konkurrent til Ford Model T. Han valgte å 
navngi selskapet etter sin designer, Louis Chevrolet, fordi 
han likte lyden av navnet og fordi Chevrolet var et 
fremtredende navn i motorsport. Chevrolet Familien var  
fattig og Louis fikk bare en grunnutdanning før han dro  
hjemmefra. Han var ikke i stand til å være en designer, men 

fikk en god del teknisk erfaring, først i vin og sykkelvirsomhet  
i Europa og deretter med flere bilforhandlere i New York 
etter ankomsten i 1900. Etter å slutte seg til racerbil  
virksomheten og konkurrert med Barney Oldfield og andre 
med suksess, ble han ansatt av Durant til Buick racing team 
nr. 1 med sin bror, og senere som konsulent rådgiver for den 
nye bilen Durant hadde i tankene. 
 
Tilslutt i 1934 , satte GM Louis Chevrolet på lønningslisten sin 
som mekaniker i en av fabrikkene. Sykdom tvang ham til  
pensjonere seg i 1938. Den store bilen til Louis, The Classic 
Seks, ble altfor dyrt (2100 USD, -) for å konkurrere med 
T-Ford, så Durant måtte droppe den store, dyre bilen og gå 
for små, enkle biler som Little Four. Som tidligere så var ikke 
Louis enig. Han "mistet" sitt navn til bilen, men sitter igjen 
med $ 10.000 og 100 aksjer i Chevrolet Motor Car Company. 
Han begynte å jobbe med en annen racing entusiast, Albert 
Champion, for å fortsette racing karrieren igjen. 

Chevrolet ble startet i 1911 da racerbilsjåfør og bil ingeniør Louis Chevrolet grunnla Chevrolet Motor Car 
Company sammen med William C. Durant og investorene William Little og Dr. Edwin R. Campbell.

TEKST: Sverre Sandaas, Chevrolet Club of Norway
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Produksjonen av Chevrolet type C Seks ble så forsinket at 
det ble en 1913 modell. Fra april 1912 til slutten av året  
produserte Little Motor Company (eid av Chevrolet Motor 
Co) 2999 Little Four. Alle hadde "Little" som emblem på 
radiatoren (ikke Chevrolet).Dessverre eksisterer fortsatt den 
misforståelsen  at de første 2999 bilene som ble bygget i 1912, 
var Chevrolet. 

Den første Chevrolet Six var klar for forhandlerne 2 januar 
1913, og ble levert til de første forbrukerne 13 mars. I juli og 
august 1914, ble alle de resterende delene brukt opp og  
Type C Classic produksjonen sluttet på Flint. Annonser i 
august 1913 kunngjorde at Little Cars nå skulle bli kalt 
"Chevrolet". Den store 6 sylinderede motoren på 299 kubikk 
tommer, kunne nå en toppfart på 65 miles per time.

Chevrolet Bow Tie merket har vært en av verdens mest 
anerkjente varemerker siden 1913, da William C. Durant først 
introdusert symbolet som representerer Chevrolet suksess! 
The Bow Tie ble brukt på de omdøpte Little bilene for 1914 
sesongen (sent 1913). 

En historie i Chevrolet Pro Management Magazine, Oktober 
1986, som ble kopiert i mai 1987 i G & D, fortalte at WC 
Durant ikke kopierte designen fra tapeten i et fransk hotell-
rom. I henhold til fru Durant, ble tversoversløyfe-emblemet 
først sett av sin ektemann i en illustrert Virginia avis. Dette 
var mens de var på ferie i Hot Springs på en rundreise i 
Virginia i 1912. Fru Durant ble sitert som følger, "Vi var i en 

suite og leste aviser, og han så denne designen og sa:" jeg tror 
dette ville være et svært godt emblem for Chevrolet ", hun 
ville ikke forklare hvordan avisen brukte emblemet. Det  
finnes flere andre versjoner av hvordan tversoversløyfen 
kom. Chevrolet brukte første gang Bowtie emblemet i 1913.

Salgssuksessen til 490 i 1915 ga Chevrolet en flying start i 
lavpris markedet. 490 ble den gang solgt for $ 490. Imidlertid 
var 490 allerede underpriset da den ble introdusert, da alle 
marginene hadde vært så lave som mulig fra start. Ford  
kjempet tilbake ved å redusere sin pris (flere ganger) og 
Durant måtte øke prisen for sin 490 har etter noen få 
måneder. Han kunne ikke konkurrere med T-Ford`s stadig 
billigere masseproduksjon, så Durant brukte en annen meto-
de for å konkurrere. Han la til ettertraktete funksjoner som 

elektrisk lys og elektrisk starter etc. og han introduserte  
lukkede karosserier å ta noe av lavprismarkedet. Denne 
metoden fungerte. 
 
Ford var langt foran med mye høyere volum, men Durant fikk 
mye høyere fortjeneste på hver bil, og det var en av  
grunnene til at han klarte å gjenvinne eierskap i GM i 1916. 
Chevrolet fortsatte å forbedre bilene sine og lage 
alternativer som det offentlige ville ha. Chevrolet tilbød den 
første radioen i 1924.  Chevrolet solgte sin første lastebil i 
1918 og i det året sluttet GM Corporation. GM gikk nesten 
konkurs i 1920, da opp mot 100.000 biler av "490" var lagret 
på fabrikkene, usolgte for noen tid. 
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HJEMME HOS: GEIR HELGE OG ELIN

12. oktober var det igjen tid for medlemsmøte med garasjebesøk, denne gangen gikk turen til Geir Helge og Elin  
i Kopervik.

TEKST: Karl Johan Bygnes, nestleder CCN avd. Haugalandet • FOTO: Geir Helge Simonsen

Geir Helge har vært aktiv i amcarmiljøet på Karmøy i mange år og har også vært medlem i CCN i en del år. Tidlig i ungdommen 
hadde han en 1976 Ford Gran Torino som han sanket en del premier på, denne ble senere solgt og vanlig familiebil ble  
anskaffet. Etter noen år ble det igjen tid til hobbyvirksomhet og en 1971 modell Corvette ble kjøpt inn, Geir Helge og Elin var 
på landstreff i Larvik og fant seg godt til rette i Corvettemiljøet, men drømmen var en nyere Corvette. C3’en ble solgt og Geir 
Helge importerte drømmebilen (gul 2001 modell) fra Nashville gjennom den lokale amcar forhandleren (Seraco) i 2010,  

skilter kom på plass til landstreffet i Haugesund.

Vi var 10 medlemmer som møtte opp på McDonald Oasen for så å ta turen videre til Kopervik. Da denne kvelden var den 
første frostkvelden var det kun 4 corvetter tilstede, vi andre foretrakk biler med setevarme og godt varmeapperat.

Garasjen vi besøkte er isolert og oppvarmet slik at C5èn har stabil temperatur gjennom vintrene, garasjen har også en  
smøregrav slik at Geir Helge lett kommer til under bilen for å rengjøre. Den knallgule Corvetten fikk som kjent flere premier 
(Show and Shine og 1. pr. original C5) under landstreffet i Haugesund, og det er forståelig når en ser på hvordan bilen blir 
vasket og polert etter alle kunstens regler. Siden landstreffet i sommer har Corvetten fått nye felger/dekk og en del gule 
deksler i motorrom, som lett kan demonteres for å få bilen tilbake til orginal stand. Vi koste oss også denne gangen med pizza 

og brus, samtidig som vi pratet om Corvetter, USA turer, polering etc. 

Håper enda flere entusiaster tar turen på neste medlemsmøte!

Vi minner også om årsmøte i CCN avd Haugaland, 10 januar klokken 19:00 (info kommer på nettside og sms).

SENSUR
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OSLO MOTOR SHOW 2011

TEKST OG FOTO: Bjørn Steinar Lien
Oslo Motor Show 2011 ble en suksess med nesten 30.000 besøkende. Blant alle de flotte Trucks, Bikes, Gatebiler, 

Amcars, Veteranbiler og andre godsaker, fant vi også våre “egne” favoritter. Her er et utvalg av “Vettene” 
på utstillingen:

Corvette Convertible 1958 pent pyntet for anledningen. Ikke rart den “gliser” godt. 
Eier: Bjørn Steinar Lien fra Drøbak-Norge.

Corvette Convertible 1962 – Eier: Nisse Lundin fra 
Nora-Sverige. Kåret til Sveriges flotteste bil i 2011.

Corvette ZR1 2009 – Eier: Rune Hagen fra Rasta-Norge.
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TEKST OG FOTO: Bjørn Steinar Lien

Corvette Stingray “split-window” 1963. Eier: Lars Gjølberg fra Malmøya - Norge.

Corvette Stingray Convertible 1967. 
Eier: Gudmund Bolsgård - Norge.

Corvette Stingray “split-window” 1963. 
Eier: Bumblebeebay Racing Team. Ombygd til dragracing - 

0 til 100 km/t på under 2 sek. – 3000 Hk – 400 km/t.

CCN var også med! 
Fra premiebordet til Corvette 1958.
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Satt en dag på Finn og kikket på biler 
som var til salgs. Hadde lyst å finne 
noe morsomt å kjøre. Hadde fra før 
kjørt mye 4x4 og artig det, men 
hadde lyst på noe lavt for en gangs 
skyld. Hadde tidligere vært borti 
Pontiac Fiero, som jeg hadde i noen 
år. Så kanskje Corvette var noe 
denne gangen. Det var en del biler på 
nett og vanskelig å velge, kjente  
heller ingen i Corvettemiljøet, så det 
ble litt elle melle...

Fant en kar sørafor som hadde en del 
biler stående i USA, til sånn noenlunde  
ok pris. Veldig skeptisk, men noe sjangser 
må en vel ta. Klikket på annonsen og etter 
litt fram og tilbake var depositum betalt 
og bilen var på vei over dammen.

Dette var tidlig sommer før landstreffet i 
Trondheim. Bilen skulle komme senere på 
sommeren. På lørdagen 7. Juni 2008 tok vi 
Goldwingen og kjørte med kurs for
Trondheim og på Stjørdal hadde de akkurat 
startet cruisingen inn til torvet i trondheim. 
Kjørte sammen med dem inn til Torvet. 
Parkerte sykkelen og kona og jeg gikk å  
kikket på bilene, hun visste ikke ennå at 
jeg hadde kjøpt Corvette. Traff en gammel 
kompis der som hadde corvette og 
fortalte at jeg hadde kjøpt meg en 1978 
Pace Car. Kona holdt nesten på å over-
høre om kjøpet, men klarte å ro det unna, 
det skulle bli en overraskelse senere på 
året, når jeg hadde fått bilen.

Sommeren gikk og en dag ringte selgeren 
og bilen hadde kommet. Han ordnet med 
alle papirer og godkjenning og skilter på 
bilen. Dro nedover med flyet og handelen 
var i boks. Satte så kursen for Sverige. 
Kona ringte underveis uvitende om 
Corvetten, men syntes å høre at det var 
mye motorstøy i telefonen, men jeg  

snakket det bort med at jeg hadde vinduet 
nede og derfor litt støy... Kom fram til 
Sverige og dagen etter hadde hun ikke 
sett bilen, ikke en gang da vi gikk forbi 
den på vei til butikken. Hun var sikker på 
at jeg kjørte min Chrysler.
 
Dagen etter skulle vi ut å kjøre, men ka 
farsken sa jeg, noen hadde stjålet 
Chrysler'n. Corvetten stod der da, så jeg 
sa sånn litt på spøk... kansje vi skal ta 
denne da... Da skjønte hun det, hehe, 
med all hviskingen på landstreffet i 
Trondheim. Vi hadde en kjempeflott 
sommer med Corvettetur på vestkysten 
og masse kjøring i Norge og Sverige det 
året.

Sommeren gikk og vinteren kom, men 
fortsatt masse morro med Corvette. Så 
morro at det ble å handle inn vinterdekk. 
205 med pigg ble handlet. Bilen var som 
en  drøm å kjøre på vinteren, alldri noe 
problem med å komme fram og nydelig 
på styringen. Overhodet ingen vandring 
med 205 dekka. Kunne sitte med bare en 
finger på rattet, overhodet ikke noe  
problem. Eneste problemet var når de 
ikke hadde brøytet veien om morgenen 
og spoileren framme ble som en plog, 
men tok den av til slutt.

Sommeren 2009 kom og vi skulle til USA igjen. Vi skulle ha 
oss leiebil og jeg har drevet med 4x4 biler i en mannsalder 
og det naturlige valget var å leie en Ford Explorer eller 
noe i den kategorien. Sjekket en del priser fra Hertz og 
fant ut at, ka farsken.... de hadde en fun collection som var 
en del heftige sportsbiler og deriblandt Corvette. Hmmm... 
kanskje vi skulle leie C6 Corvette, den  kostet dessuten  
bare halvparten av leien til Explorer'n. Var vel enige om 
det ikke var helt fornuftig med tanke på de veien vi skulle 
kjøre på, men skit i fornuften, vi hadde ferie og skulle ha 
det artig. Corvetten ble leid og vi hadde en kjempeflott 
ferie. Kjørte rundt på Kysten av California og innover i 
landet, Arizona Nevada og Utah bl. annet. Bilen vekte  

oppmersomhet overalt vi var og når vi 
kjørte på Higwayen inn til L.A igjen ble vi 
liggende ved siden av en likedan Hertz 
Corvette. Det ble første spiren til den 
Corvette ferien med 11 C6 Corvetter vi 
hadde nå i 2011.

Hjemme etter ferien med C6 Corvette 
friskt i minne ble det noen turer '78, men 
noe slapp liksom ikke taket... Det er et 
stort sprang fra C3 til C6. En helt annen 
type bil og virkelig god å kjøre om en er 
glad i å legge noen mil bak seg i løpet av 
sommeren. 

Tanken slapp aldri taket og det måtte gå 
som det gikk... Satt på nettet igjen, men 
ikke så mye elle melle denne gangen. Ser 
denne gangen etter C5 Corvette, men vil 
da ha noe som er litt mer spesielt. Har to 
valg da, Vanlig C5 eller C5 Z06. Masse 
bilder ble studert og det var vanskelig å 
bestemme seg, da det er en del forskjell 
på de karosseriene og ellers også. Men 
valget falt da på Z06 og det fantes to 
stykker i Sverige akkurat da. En med kom-
pressor og en uten. Kjører da veldig mye 
og ville ha en bil som var litt mer original 
og valget falt da på en rød 2002.

Det var bestemt og denne gangen fikk 
kona også ett ord med i laget. Så en dag  
i begynnelsen av oktober 2009 dro vi 
nedover får å se på den røde Z06'n. Kona 
var skeptisk og formanet meg om at alt 
skulle sjekkes, jeg må sjekke grundig om 
alt var ok. Joda ikke noe problem, skulle 
ikke stresse med å handle. Vi kom fram til 
selgeren og ble tatt med ned i en felles-
garasje og der stod den under en  
pressening. Vi var spente begge to. 
Selgeren tok av presseningen og 
Corvetten stod der blank og fin, og tror 
ikke det gikk ett sekund, før Kona sier... vi 
kjøper'n ja... Hun var solgt... Tok en prøve-
tur sammen med selgeren og bilen kjentes 
helt ok ut. Kom tilbake etter en tur rundt 

i området og kona stod 
der spent... nå, hvordan 
gikk det sa hun med 
bekymring i blikket...
Nei, ikke noe å ha sa 
jeg. Så bare hvordan 
hun sank litt sammen. 

Neida, tuller bare med 
deg, Corvetten er bra 
den, så vi kjøper den. 
Satte igjen Chrysler'n 
og det ble kjørt Z06 
Corvette hjem den 
dagen.

TEKST: Robert Jenssen • FOTO: Ina H. Stenvig, neatfoto.no
(vinterfoto privat) Modell: Charlotte Severinsen
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TEKST: Robert Jenssen • FOTO: Ina H. Stenvig, neatfoto.no
(vinterfoto privat) Modell: Charlotte Severinsen
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Sommeren gikk mot slutten og alle fine og 
ikke så fine dager ble utnyttet til å kjøre 
Corvetten. Denne skulle ikke bli vinterbil, 
men været var ikke så altfor verst, kaldt 
rundt -20 grader, men tørre og fine veier, 
så noen turer rundt Juletider og sein-  
vinteren ble det.

Sommeren kom endelig for fullt og
Corvetten kom til sin rette med fine sommer- 
dager og ferien ikke så langt unna. Fikk gå 
noe mil i Norge, Sverige og Danmark den 
sommeren. Går an i Sverige og Danmark 
der fartsgrenser er på 120 og 130 i stedet 
får å ligge å daffe i 80-90 her til lands. 
Forrige eier hadde kjørt rundt 300 de to 
årene han hadde hatt bilen, men vi kjører 
lett 300 mil på en måned. Dette er ingen 
garasjebil, så den brukes så snart 
anledningen byr seg. Om det er artig å 
kjøre Corvette, så hvorfor ikke ha det 
artig hele tiden....

Første gang Z06 er brukt var av den
legendariske Corvette-teknikeren Zora 

Arkus-Duntov i 1963 og var for corvette 
eiere som hadde racing i tankene. Disse 
kunne da kjøpe ferdige utgaver ved å 
krysse av for riktig option hos forhandleren. 
Inkludert i denne pakken var direkte- 
innsprøytning, firetrinns manuell, bak-
aksel med diffbrems, Al-Fin servo- 
assisterte trommelbremser, heavy duty 
fremre og bakre stabilisatorstag, kraftigere 
støtdempere og fjærer, dobbel hoved-
sylinder og en større bensintank på 138 
liter for lange race. Bare 199 stykk Z06 
coupe ble produsert, og de er fortsatt en 
av de mest sjeldne Corvetter i merkets historie. Men det 
var i 1963.

Z06 i dag så dagens lys i form av FRC (fixed roof corvette) 
i 1999. Et konsept for FRC var det å være en nedstrippet 
modell med en mulig V6-motoren (kalt in-house som "Billy 
Bob") Fikk senere navnet Z06 og ble laget fram til 2004 
model.

Den helt nye Z06 Corvette er et steg opp fra vanlige 
sportsbiler. Z06 gir sportsbilentusiastene en mulighet til å 
kjøpe en bil som de kan bruke hver dag på veien, men som 

også kan bli kjørt på bane sammen med 
spesialbygde racebiler. 

I 2002 skiller Z06 seg radikalt ut fra de 
andre modellene med kraftigere motor, 
mindre egenvekt, spesiell 6-trinns manuell 
gearkasse, hjuloppheng bygd for race, 
spesielle Goodyear dekk og titanium 
eksosanlegg. Anlegg av titanium er 
Corvette først ute med i verden. Hjertet i 
den nye Z06 er en LS6 V-åtter som nå 

leverer 405 hester ved 
6.500 omdreininger 
og 407 lb.ft. med vrid-
moment ved 4.800
omdreininger. LS6-
motoren er en opp-
gradert LS1, men flere 
detaljer er forandret 
fra 2001 LS6 som ble 
levert med "bare" 385 
hester. Stemplene er 
produsert i ekstra 
kraftig M142 aluminium 
og har en annen profil 
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hestekrefter. Z06 er faktisk kapabel til 
godt over 1,3g i svingene, og det betyr at 
LS6-motorens veivhusventilasjon måtte 
forbedres. Til tross for at motoren har 
flere hestekrefter tilgjengelig, har den 
bedre drivstofføkonomi enn LS1. Men 
flere oppgraderinger er gjort på Z06. 
Eksosmanifolder i støpejern med ekstra 
tynne vegger erstatter de tidligere 
utgavene av rustfritt stål. Mellomakselen 
er nå av 6061 aluminium, og diameteren 
er øket fra 55 til 63 mm. Den oppgraderte 
motoren sammen med den nye gear- 

kassen sender Z06 avgårde fra 0-96 km/timen på bare 3,9 
sekunder. Det er kjappere enn alle serieproduserte 
sportsbiler unntatt den nye 115.000 dollars Porsche 911 
Turbo og den nye 275.000 dollars Lamborghini Diablo SV. 
Kvartmilen blir gjort unna på 12,6 sekunder med 182,4 km/
timen i slutthastighet. Toppfarten er 280 km/timen!

Den racing-inspirert FE4 suspensjon som brukes til Z06 er 
stivere enn på basismodellen C5, og er unik for denne 
modellen med ingen andre valgmuligheter. Rammen på 
Z06 er meget solid og stiv. Alle karosseri-delene er laget 
av SMC (sheet molded compound) glassfiber. 

Z06 imponerer med sitt lave design, høye 
hjulbuer og brede bakende. Fronten på 
Z06 skiller seg ut fra sine søstermodeller 
med flere detaljer, og skjermene er utstyrt 
med funksjonelle luftinntak som skal kjøle 
ned bremsene. Rutene er gjort tynnere 
på Z06 for å spare vekt, men motstanden 
ved steinsprut er beholdt. Z06 har også 
litt mindre isolasjon innvendig. Det finnes 
gode lyder og dårlige lyder, og de dårlige 
lydene er stengt ute. Ved å senke vekten 
litt og øke effekten med 40 hester har 
Z06 blitt en utrolig rå bil

1 time lang video om alt om 2002 corcette 
C5 Z06:

youtube.com/watch?v=FquFrOalAAY&fea
ture=youtube_gdata_player

Robert Jenssen, 
CCN Midt-Norge

enn på LS1. Aluminiumstoppene på LS6 
har litt mindre forbrenningskamre enn 
LS1, og dette øker kompresjonen fra 10,1:1 
til 10,5:1. Toppene er videreforedlet slik at 
de sørger for en mer effektiv forbrenning. 
Kamakselen på LS6 er også spesiell, og 
den sørger for at ventilene åpner fortere 
og tillater mer luft å komme inn i forbren-
ningskamrene. Kamløftet øker fra LS1's 
12,7 til 13,3 mm. På grunn av dette er LS6 
utstyrt med hardere ventilfjærer. Kam-
akselen er faktisk den 
enhet som produserer 
mest av effektøkningen 
kontra LS1.

Mens Chevrolet offi-
sielt hevder at LS6 
har 405 hestekrefter, 
har mange dynamo-
metertester vist at 
Chevrolet under-
vurderer motoren med 
20 hk (15 kW) og det 
gir faktisk totalt 425 
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TEKST: Terje Kristiansen, avdelingsleder CCN Rogaland  •  FOTO: Kjetil Kleppe

FØR - NÅ
Dette flotte "Før & etter" bildet ble tatt av Odd Johannesson, avdelingsleder CCN Sørlandet.

Til venstre: Odd sin bil, til høgre: Rune sin bil. I bakgrunnen: Janne og Hans Tore Tangerud sine biler. 

HILSEN FRA EN LYKKELIG 
CORVETTE-EIER
Hei, fikk bare lyst til å sende en liten hilsen fra Sandefjord!

Ble medlem i CCN i 2010, og har kost meg stort med min 
corvette, samt godt lesestoff fra klubben på de regntunge 
dagene.

Sender også noen skrytebilder av plassen bilen endelig 
har fått og som den fortjener :)
 
Bilder til inspirasjon for de som måtte trenge/ønske det i 
høstmørket :)

Ønsker alle en fin høst og vinter, men måtte vinteren bli 
kort :)

Mvh Hans Jørgen Helgesen
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Rogalandsavdelingen møtes fast den siste tirsdagen i måneden, bortsett fra juli og desember. I den mørke årstiden 
fra oktober til mars, så møtes vi i møtelokalet til Rune Hove som driver Hove Plantesalg i Sandnes. I den lyse årstiden 

fra april til september så prøver vi å tilbringe mesteparten av tiden ute, med kjøring, garasjebesøk eller 
andre aktiviteter.

RAPPORT FRA ROGALANDSAVDELINGEN

Etter sommerferien har vi hatt følgende aktiviteter:
Den 29. august så arrangerte Rogalandsavdelingen banedag på Rudskogen Motorsenter. Dessverre var dette en av de våteste 
dagene på østlandet i år, og flere deltakere holdt seg hjemme. Det ble heldigvis ca. en time med noenlunde tørr bane, og banen 
er blitt veldig bra og skikkelig gøy å kjøre etter utvidelsen. På augustmøtet så besøkte vi garasjen til Leidulf Heskje på Bryne. 
Han har et flott lokale over to etasjer, og samler hovedsakelig engelske biler. Spesielt er det Morgan og Aston Martin. Leidulf 
forklarte litt om samlingen og serverte noe å bite i. Det var bra oppmøte fra klubben vår og vi fikk forståelsen av at alle hadde 

en kjekk kveld. 

Første helgen i september så ble Vestlandstreffet arrangert av Bergensavdelingen. To medlemmer fra Rogalandsavdelingen 
deltok på treffet i Balestrand. Tiltross for dårlig vær, var det en fin tur gjennom noe av Norges vakreste områder.

I september besøkte vi Avetti Motor på Klepp. De har spesialisert seg på å selge tyske biler, hovedsakelig Audi og BMW. Til 
tross for dårlig vær så var det bra oppmøte.

Innesesongen startet med medlemsmøtet i oktober. I tillegg til ”raddel” og kaffe, ble det demonstrert Motive Products verktøy 
for lufting av bremser. Sesongen fortsetter nå med månedlige medlemsmøter gjennom vinteren. Følg med på 

www.corvetterogaland.no for mer informasjon. Flere bilder fra aktivitetene til lokalavdelingen finnes på internettsiden. 

TEKST: Terje Kristiansen, avdelingsleder CCN Rogaland  •  FOTO: Kjetil Kleppe
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CORVETTE- MER ENN EN DRØM

TEKST: Bjørn Knudsen  • FOTO: Bjørn og May-Britt

Under besøk fra USA i 2007 så ble det diskutert en USA-reise i 2008, med familiebesøk og biltur med Corvette  
kjøring. Craig, sønn av min fetter Steen, har en 2005 Corvette. En Corvettetur i USA hørtes spennende ut, men vi 
trengte to biler. Planen var derfor å leie en Corvette for vår del. Etter masse tenking og vurderinger kom vi til at dette 

heller var tiden for å realisere drømmen om en egen Corvette. 

En C5 1998 Corvette Convertible ble kjøpt inn. Bilen fikk 
service og ble klargjort for langtur. Turen gikk fra Provo, Utah 
til Yellowstone National Park og deretter til Seattle og  
tilbake. Dette gav mange mil i C5 Corvette og forventingene 
ble innfrid. En fryd var det å kjøre mange timer hver dag i 
nesten en hel uke. Vi hadde før avreise til USA avtalt med 
shipping firma i Los Angeles at vi skulle levere bilen der for 
shipping hjem til Norge. Vi fikk derfor en fin kjøretur fra 
Provo til Las Vegas og Los Angeles i åpen bil. Bare herlig.  
Etter 8 lange uker med venting og bilen i container, ble 
Corvette’n hentet i Oslo hos shipping firma og kjørt hjem. 

Dagen etter bar det til tollen for betaling av mva. Så begynte 
ombyggingen for å få ”Norsk bil” og fremvisning til Biltilsynet i 
Sarpsborg. Der ble bilen godkjent uten problemer. Hyggelige 
bilfolk som var raske og effektive. For å redusere litt på  
avgiftene så stod bilen i garasjen i 3 år. Ja det var lenge å 
vente, men besparelsen var bra. Så i år var det endelig tid for 
norske skilt. Dette gikk også veldig greit. Først inn til 
Tollvesenet med masse penger, så rett til Biltilsynet og  
registrere bilen. Hjem, på med nye skilt og så den første  
offisielle tur på norske veier uten de røde prøveskiltene.  
Å kjøpe og importere bil kan virke vanskelig men med god 

2008 - min fetter Steen, Craig, meg og de to Corvettene. Craig sin 2005 modell er til venstre og min 1998 til høyre.
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TEKST: Bjørn Knudsen  • FOTO: Bjørn og May-Britt

hjelp av norske aktører så er det ikke helt umulig. En må ta 
et steg om gangen og tilslutt har du importert en bil. De som 
bl.a. har hjulpet meg er: Amcar for forsikring av transport da 
bilen skulle fraktes til Norge, teknisk underlag for frem- 
visning til Biltilsynet og anbefalinger angående beregnings-
modell for betaling av avgifter. Øystein, Corvette Store for 
ombygging av lys på bilen. Han stilte opp hjemme i garasjen 
en kald høstkveld. Topp service. Biltilsynet Sarpsborg som 
etter at jeg framviste Carfax fikk registrert inn riktig  
førstegangsdato for registrering av bilen i USA i det norske 
systemet. Dette gav så nøyaktig grunnlag for beregning  
av avgiften.

I 2011 var det tid for ny tur til USA. Så hva kunne toppe det å 
ha kjøpt bil og tatt med til Norge? Jo en tur til fabrikken i 
Bowling Green hvor Corvette’n var ”født” måtte være bra. 
Ferien for 2011 ble derfor satt til september måned og av 
sted bar det. En kombinasjon av ferie og oppdagelsesferd 
”The Corvette Factory Tour”.

Avreisen gikk fra Oslo, via Paris til Salt Lake City for kjøring 
til Provo. Ca en times biltur sørover. Første kvelden var det 
gjensyn med familien for kjøretur dagen etter i leiebil. Ikke 
en Corvette riktignok, men en ny Camaro cabriolet knallgul, 
innleid for 3 uker. 

Turen gikk til Las Vegas for 2 dager , og 3 dager i Los Angeles. 
Camaro Cabriolet var tydeligvis populær hos amerikanerne. 
De tok bilder av bilen når vi parkerte og ropte ”nice car” 
etter oss både fra gaten og fra biler når vi kjørte. Morsomt 
var det og etter tre dager var vi helt fortrolige med gulfargen 
på bilen.

Fra Los Angeles gikk ferden til Flaggstaff en sentral by for  
med sine mange turist butikker. Der ble det handlet inn skilt, 
buttons, magneter osv. med Route 66 på.  Så var det tid for 
mer familietreff og denne gangen skulle vi tilbringe noen 
dager på husbåt. Stedet var Lake Powell, som er en stor 
kunstig innsjø utenfor Page i Arizona. Vi var femten stykker 
som badet, stod på vannski og kjørte vannscooter, flotte 
dager.

For å komme fra Provo til Bowling Green er det 4 dager med 
bilkjøring en vei. For å spare tid reiste vi i stedet med fly. Det 
var Steen, Craig, May-Britt og jeg. Vi fløy til Nashville for å 
gjøre ”Cowboy ting”. Et besøk på Country Music Hall of 
Fame er jo et must for en som liker Country musikk. Et flott 
museum med Elvis sin gull Cadillac 75 Limousine fra 1960 og 

masse av gitarene til de store C&W stjernene. I tillegg var vi 
med i et Nashville studio og fikk se og høre når de spilte inn 
en C&W sang og vi fikk med en kveldskonsert hvor Toby 
Keith dukket overraskende opp. En stor artist i Amerika.
 
Dagen etter var det den store dagen. Vi skulle på personlig 
VIP-tour i Corvette fabrikken. Omvisningen startet 0745 i 
Corvette museet. Her måtte vi skrive under 3 ganger på at vi 
ikke skulle røpe noen hemmeligheter eller ta bilder inne i 
fabrikken. Deretter møtte vi vår personlige guide, Gary. En 
hyggelig kar som var stappfull av Corvette data og trivelig å 
gå rundt med.

Vi presenterte oss og bilene våre. Craig sin 2005 modell og 
min 1998 modell. At vi i tillegg var et par fra Norge tror jeg 
bare gjorde det mer hyggelig å være guide. Vi fikk i hvert fall 
spesialservice viste det seg. I følge Gary så var det lov til å 
kjøre bil innenfor porten til fabrikken hvis vi kjørte en GM bil. 
Det gjorde vi så vi fikk kjørt helt fram til inngangen for 
fabrikkbesøk. Så kom vi endelig inn til reisens mål. Der inne 
var det nye underskrifter og så fikk vi se en film om sikkerhet 
i fabrikken. Et viktig krav for sikkerheten var at det ikke var 
tillatt med åpne sko. Ingen sandaler osv. På veggen hang det 
små tøymerker fra Corvette klubber verden over. Jeg ble 
spurt om jeg hadde med meg et merke fra Norge, men det 
var visst ikke nødvendig. Noen fra Corvette klubben vår 
hadde vært der før oss. Hyggelig å se et merke fra den 
Norske Corvette klubben.

Så inn i industrihallen, Gary først og vi fire skuelystne etter. 
Gary fortalte oss villig om alt vi lurte på. Og spurte vi ikke, så 
hadde han noe å fortelle om alt vi så. Underveis så kom det 
 

andre grupper som også var på omvisning. De passerte oss, 
for vi hadde god tid. Veldig god tid. En kar passerte vi likevel 
på rundturen. Han stod der i Cowboyhatt med lys skjorte, 
sorte bukser og blanke sko. Han hadde den gjeveste fabrikk-
turen av alle. Han hadde nemlig kjøpt seg en ny Corvette 
med option ” å se sin bil ble bygd”. Han stod der med egen 
guide og fulgte med på sin egen bil som fikk montert flere og 
flere deler på samlebåndet og tilslutt var en fullverdig bil. 
Det må ha vært noe det! 

I et hjørne stod masse paller med motorer. Gary kunne på 10 
meters hold fortelle oss om de tre forskjellige motortypene 
som stod i første rekke. Det var imponerende. I følge Gary så 
var det også en mulig option å komme til fabrikken hvor de 
bygger motorene og der få være med på å bygge sin egen 
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motor. Hver motor var signert med navnet på mekanikeren 
som hadde bygd den. Videre lærte vi om de forskjellige 
bremsene Corvette’n kunne utstyres med, forskjellige dekk-
valg, system for olje og mye mer. Etter å ha gått rundt samle-
båndet kom vi til nok et høydepunkt. 

Vi fikk forespørsel om en i vår lille gruppe på fire kunne 
hjelpe til med den nye Corvetten. Som den mest bilgale av 
oss ble jeg valgt ut og jobben var grei. Jeg fikk lov til å sette 
meg inn i en ny blå Corvette cabriolet, teste noen hendler og 
deretter starte bilen. Et trykk på knappen og den gikk med 
en gang. Deretter ble jeg bedt om å se på displayet hvor  
telleverket viste at bilen hadde kjørt 0 miles. Bilen hadde 
altså ikke gått en meter og der satt jeg med motoren i gang 
- herlig. Som takk for min ”viktige” hjelp fikk jeg et diplom 
hvor de takker for hjelpen med å lage den nye Corvette’n. 
Utrolig gøy gimmick fra fabrikken.

Så var turen vår ferdig og vi skulle tilbake til museet igjen.  Da 
vi kom dit var Gary sin guidede tur over.  Han synes nok det 
var hyggelig med oss for han spurte om vi ønsket omvisning 
inne på museet også, noe vi selvfølgelig takket ja til. Der var 
det lov å ta bilder, så der tok vi masse Corvette bilder. 

Noe som var gøy å se var de nye Corvette’ne som stod linet 
opp inne i hallen til museet. Dette var biler kjøpt med option 
”levering på museet”. Flere av bilene ble hentet når vi var 
der, til stor applaus fra oss som stod rundt. Inne i museet fikk
vi se en bil som fabrikken sier ”ikke finnes” dvs. 1983 modell C4. 

Bilene som var den første og siste ved fabrikkskifte i 1980 
dvs. 2 stk C3 modeller, bil nr 1 million en C4 og 1,5 million en 
C6. Videre var det testbiler og fremtidsbilen Astro Vette fra 
1968. Museet hadde biler av alle typer. C1 nr 262 av 300 
bygd, mange C2 bla. 1963 Split Window, C3 1974 til Zora 
Arkus-Duntov, C4 ZR-1 1995 modell siste laget og mer til.

Det stod også en naken C5 dvs. uten karosseri der, spesielt 
gøy for meg da C5 er det jeg har. For å finne ut litt mer om 
vår egen bil så hadde vi bestilt ”build sheet order” og 
”Window sticker” til bilen, noe som vi fikk overlevert på 
museet. Så nå vet vi at den er laget 12. mai 1998 og hadde en 
salgspris på $ 48 514 og ble solgt av en forhandler i Texas.

En flott Corvette tur som vi gjerne gjør igjen.

May-Britt og Bjørn

Museumshallen - nye biler klare for levering. Karene i grønne skjorter er verter for fabrikkturene.

Diplom. C3 - siste og første.
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Inne fra Domen.

Kjøpt museumbilde.



Damenes Corvette Side
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Turen går videre nedover til Nørre-Sunde og 1 overnatting. Det var hyggelig helt til vi skulle gjøre opp fredag, da ville verten 
at vi skulle betale for mat vi ikke hadde spist. Han mente det var en selvfølge at vi spiste en 2 retters middag, siden vi hadde 
fått en grei pris på overnatting.  Så selv om vi ikke spiste, måtte vi betale det!!! Men tilslutt fikk Iren penger i hånden 

(de fleste hadde betalt allerede) og delte ut.

Turen gikk videre mot treffet.  Ingen stopp før vi var fremme. Her registrerte vi vår ankomst og fikk rommene våre.  Kjempe 
flott sted. Lå idyllisk til ved vannet og været var supert.  Lunsjen tok vi på en pir nede ved båthavnen.  Utrolig mange flotte 
seilere og andre båter. Fredag  valgte vi å bli på hotellet å spise og kose oss, mens mange reiste til Bakken fornøyelses park.  

Vi hadde en kjempeflott kveld med mye latter.

Lørdag bar det opp til banen og kjøring. Oppvisningen med drifting var flott. Det er gutter som kan beherske bilen sin. En flott 
ide av den danske klubben. På kvelden ble vi servert en deilig middag med tilbehør. Da dj’n dukket opp i en noe uvanlig, 

leopard dress og leopard sko, ble vi litt engstelige, men uten grunn. Musikken var rene mimrekvelden og dansen gikk i ett. 

Vi var 8 stk. som skulle bli igjen til mandag. Så søndag reiste vi til København. Spaserte rundt, tok herlig lunsj og en kanalbåt. 
Det var veldig flott.  Middagen tok vi inne på tivoliet.  Nok en hyggelig dag. Jeg vil i hvert fall takke danskene for en super helg. 

Og gleder meg til neste år å se mange flotte biler og hyggelige mennesker.

Karen

Vi reiste tidlig torsdag morgen med ferje Larvik-Hirtshals med fl ere gode venner. 13 stk.var vi.
Nils Frønes hadde bestilt lunsj på en gammel dansk kro . Der skulle vi få en typisk dansk lunsj. Den 
bestod av ribbe, kokte poteter+ honningmarinerte poteter og rødkål.  Det er den kraftigste lunsjen 

jeg har spist noen gang.  Visste at det ble ingen middag den kvelden…

TEKST: Karen R.Riise, Styremedlem i CCN

REISEBREV FRA NORDISK TREFF

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 Grytt ing AS

Lade Al lé 71, 7041 Trondheim

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

f i rmapost@trykkpartnergrytt ing.no

www.trykkpartnergrytt ing.no

MILJØMERKET

241     Trykkeri    
 823



Damenes Corvette Side
TEKST: Karen R.Riise, Styremedlem i CCN

REISEBREV FRA NORDISK TREFF

ARNFINN UTGÅRD - 69/81
Hei

Corvetten er en 69-modell C3 som ble ombygd i 1981 
Maco Shark (Motion). Har vært i samme familien siden 1979, 
jeg kjøpte bilen i 2006 av min far. Bilen er nesten urørt 

siden ombygningen og har klart seg meget bra :)
Motoren er nylig overhalet og er en sint :) 355 sb,maskinert 

hos widmer motor tilbake i 1981 og nå i 2007.
 

Mvh Bård Tveiten

Medlemsbiler

Bård holder til i Notodden, Telemark. Denne unike bilen
finner du også i septemberutgaven av Amcarbørsen.

Del bilder med andre Corvette-entusiaster du også! 
Send til tone@darlingmedia.no



Nye medlemmer

ERLING HAUGEN -73 
En guttedrøm i oppfyllelse. Kjøpte bilen, 73 Corvette sting fra 
boet til vannverksjefen på Romeriket i sept. 2010. Fikk den ikke 
til å gå som den skulle, ble anbefalt å dra til Tom på Ski motor-
verksted. Han gikk over, og testet bilen og kom fram til at 
motoren trengte å overhales. Tom gjorde en kjempejobb med 
motor, bremser, eksosanlegg, nye dekk  etc. Det ble en utfordring
for Tom, jeg var veldig bevist på at bilen skulle være original, og 
til tross for noen nødvendige moderniseringer fremstår bilen
som original og fantastisk å kjøre.

Den vekker alltid litt oppsikt både når det gjelder lyd og 
utseende. Kjempegøy. Mitt mål med bilen er turer med kona 
og  å dra på treff  for møte andre Corvetteeiere.

ESPEN HAFTHUN - 73
Corvette er en helt ny erfaring for meg. Dette har ligget 
som en barndomsdrøm, men jeg har ikke tidligere realisert 
drømmen. Riktig nok har jeg tittet på mange Corvetter de siste 
10-15 årene men har ikke fått rotet meg til å få kjøpt en. Det har 
vært Mercedes veteranbiler som har opptatt min tid tidligere 
og som fortsatt opptar en del tid, men det er greit å få dyttet 
inn en liten rød sportsbil i mellom W111 og W107 modeller fra 
Mercedes.

Når det gjelder valget av bil, falt det seg naturlig å velge en 1973 
modell. Dette fordi det er det året jeg ble født og fordi dette 
var det siste året Corvette ble levert med krom fangerne bak. 
:-) Bilen er førstegangsregistrert i USA 1.1.1973, den har gått i 
California frem til 2005, da den ble importert av Phoenix 
US Cars. Etter det jeg vet ble den solgt til Bjørn Graff , men 
han brukte ikke bilen stort og etter en stund på ett lager i 
Slemmestad kjøpte Jan Skjellestad bilen i 2008. Han storkoste
seg med bilen frem til han ble dårlig og døde høsten 2010. Jeg 
kjøpte bilen i juli 2011 av enken. Da hadde ikke bilen vært brukt 
siden våren 2010.

Slik det ser ut for meg er dette en Corvette i god stand, men 
med noe "patina" her og der. Den har vært omlakkert i USA i 
2004 og motoren ble overhalt i 2006.
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BENT ERIK VANGBERG - 03
 
Har "siklet" og sett på Corvette i mange år, primert C5 
Cab 2001-2004, men ikke så enkelt å finne gode kjøp, og 
egenimport er jo en del styr. Da denne helt orginale 2003  
model targa coupe med bare 11000 km på telleren dukket 
opp skjønte jeg vel fort at den måtte jeg ha.  Har ikke tenkt å  
"pimpe" den noe særlig, men vurderer et cat-back effekt-
anlegg for å få bedre frem den nydelige V8 musikken, + røde 
calippere må vel til på denne.

OLAV HAUGHOLT - 81
Det var 1980 - 1982 mod. jeg alltid har ønsket meg pga. den 
nye fronten og bakparten som ble endret. Jeg syntes fronten 
som er lavere og bredere en foregående C3 modeller, er det 
som gjør denne finest. 
 
Jeg prøvde 6 biler i Norge sommeren 2010, men disse var 
i så dårlig stand, så det ble ingen handel. Jeg kontaktet en  
formidler i Norge for å finne en 1980 mod. i USA. Det var rød 
med sort innteriør som var det jeg ønsket meg. Jeg fant etter 
lang tids leting en 1981 mod hos en forhandler i Portland USA.
Det var da så sent på året, så den ville ikke bli registrert før 
i 2011 så jeg gikk for denne bilen. Den var påkostet mye de  
senere årene både mekanisk, innv. og utv. Bilen har orginal 
350 motor med nytt innsug, forgasser og 3 trins automat- 
kasse. Den har rullet 118 000 mils. Den har gått i California 
frem til 1993 og i Vancouver frem til 2010. Den har gått kun 5 
500 mile de siste 10 årene.
  
Bilen ble kjøpt i Portland USA, den 10. September 2010.
Den kom til Oslo havn den 5. November 2010. og kjørt til  
Kragerø på prøveskilt. Bilen er veldig bra, og jeg har kun utført 
små utbedringer på bilen får å få skilter på den. Registrert i 
mai uten mangler hos Biltilsynet. Har kjørt 5 000 km i år uten 
problemer.
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NILS OLAV SOLBAKKEN 85/96 
Motor:  Skinne Bros Racing Motor
 383 Eagle Forged Stroker
 Crane hydraulic roller cam  HR 284 
 Crane roller vipparmer
 Trick Flow Alu topper (10.3 komp)
 ARP  bolter
 Holley Stealth Ram Multi Point Fuel Injection
 Walbro 255 LPT høy volum bensin pumpe
 KN luftfi lter
 Motor er oppjustert i bremsebenk m/eff ekt dok.
 430 Hk v/5500 rpm og 650 Nm v/4300 rpm
 Msd 6 tennings box og Msd Blaster Coil
 Headman long tube headers m/Cool It eksos- 
 bandage
 Proff bygd dobbelt 3”eksosanlegg

Girkasse: Th700 R4 overhalt og forsterket hydraulisk og   
 mekanisk av RATS

Bakaksel: Dana 36 limited slip med 2.59 utv

Felger: Orginale 96 modell Sawblade 8.5”& 9.5”   
 m/245og275/40-17 dekk
  
Div: Opprinnelig en 1985 modell som er ombygd til 1996.
 Bilen er lakkert i Competition Yellow og våtslipt  
 og buff et etter lakkering. Tak og targa bøyle belagt  
 med carbon fi ber folie. Tinted side ruter og bakrute.
 Grand Sport 9.5”& 11”felger m/ 275/40 og 315/35-17  
 Hoosier bane dekk. Oppgraderte bremser til C5 
 Z06 skiver og calipere. Stainless steel bremse 
 slanger. Bensinforbruk landevei 0.95L pr mil. Bilens  
 stoler er trukket i matchende gul eksteriør farge.
 High Torque mini starter. Z51 option bil (32/26mm  
 stab stag – stivere fjærer - motor olje kjøler - short  
 ratio tannstang - dobble kjøle vifter)

Ole Henrik Aasarød
May Gunn Brandsgård
Magnar Holand
Hans Rohde
Harald Sannum
Jens-Olav Smedstad
Nils Olav Solbakken
Thorleif Bjørnstad
Håvard Hansen
Tore Johansen
Terje Stendebakken
Hans Swendgaard
Aasmund Henden
Sigurd Hove
Jone Håland
Svein Kristiansen
Jan Sjuve
Morten Wiig
Mats Myrstad
Jostein Høyvik
Åge Birkefl et
Kurt Madsen
Filip Nyman
Per Ole Myrnes
Ole Railo
Frank Snildal
Thor Arne Elmholt
Magnus Henriksen
Morten Lindaas
Marit Gulliksrud
Per-Anders Bertheussen
Terje Fornebo
Jarle Heyerdahl
Ottar Kvien
Thore Paulsen
Geir Roksvåg
Frode Røstum
Halvor Korslund
Bjørn Rønning
Rolf Bjarne Staldvik
Terje Lund

Trondheim
Svene
Nordli
Trondheim
Kvål
Gjerdrum
Mosjøen
Drammen
Porsgrunn
Hesseng
Leira i Valdres
Trondheim
Kattem
Skulestadmo
Klepp Stasjon
Tønsberg
Nøtterøy
Sylling
Liabygda
Tyristrand
Dale i Sunnfjord
Drammen
Larvik
Mosjøen
Stavanger
Heimdal
Oslo
Tana
Finstadjordet
Oslo
Leknes
Porsgrunn
Ørje
Vartdal
Notodden
Stryn
Klæbu
stavanger
Hønefoss
Håvik
Oslo

1981
1999

1979
2000
1974
1985

1974

1972
1980
1986
1991
1978
1981
1959
2002
1981
1978
1971

1978
1978
1981
1963
1979
1977

1980
1981
1969
1980
1978

1984
1964

1971

Navn: Bosted: Corvette:

NYE MEDLEMMER   (15.aug. - 15.nov.): 

TEKST: Bjørn Berg, CCN Midt-Norge • FOTO: Bjørn Inge Aar 

Det bli itj nå fart uten bart
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NYE MEDLEMMER   (15.aug. - 15.nov.): INNSTALLING-/MIMREFEST PÅ ROGNES SKOLE

TEKST: Bjørn Berg, CCN Midt-Norge • FOTO: Bjørn Inge Aar 

15. oktober hadde Ingeborg og Idar Moan invitert på 
innstalling-/mimrefest på hytta (les Rognes skole). Vi dro fra 
Trondheim sentrum kl. 16.00 med buss, og det var en lystig 
gjeng på tur. Turen til Rognes tok ca 1 times tid (6 mil fra 
byen) og der ble vi tatt imot av vertskapet og servert  
god drikke.

Deretter var det omvisning på skolen, både i kjeller og på 
loft. Idar har gamle biler (noen hele, andre i esker), flipper-
spill og ellers mye rart som er ervervet opp gjennom årene
Deretter ble vi kommandert til bords,- det var dekket lang-
bord i baren, og vi fikk servert kyllinggryte. Maten var laget 
av vårt eget kokketeam, Ola, Helene og Elin, og det smakte 
fortreffelig.

Martin; Elin og undertegnedes yngste sønn, hadde laget en 
DVD bestående av bilder og videoer  fra vår USA tur i juni og 
lagt på passende musikk og den ble vist etter maten. Gutten 
hadde vært flink,- og enkelte som ikke hadde vært med på 
turen angret noe jæ.... på at de ikke hadde deltatt.

Festen fortsatte til midnatt og da var det retur til byen. 
Enkelte av oss (les Bjørnene) hadde hatt en lang dag og satt 
for det meste og hilste på all motgående trafikk på turen 
hjem. 

Alle kom velberget hjem og enigheten var at en ny USA tur 
måtte arrangeres om noen år, med påfølgende avslutning på 
hytta Rognes skole.

Verten på Rognes Kokk og assistenter

Det bli itj nå fart uten bart
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Dra fordeler med rabatter og felles frakt. 
Ta kontakt for å få tilsendt katalog og/eller bestille deler til Corvetten.                     

Tlf.: 92 06 06 77 / 22 28 27 55 Fax: 22 74 12 92 E-post: chrfett@c2i.net

INNKALLING TIL CCNs ÅRSMØTE 11.-12. FEBRUAR 2012 
Best Western Fagerborg Hotell i Lillestrøm

Vi trenger innspill og forslag til hvordan klubben hele tiden skal bli 
bedre. På årsmøte vil det være valg av personer (de som er på valg) 
til nytt sentralstyre, og som skal godkjennes av årsmøtet. Det blir 
lagt fram regnskap for 2011, styrets budsjett for 2012, og styrets 
beretning. Det har vært en positiv medlemsutvikling i klubben i 
2011, noe som også bidrar til en sunn økonomi. SELVE ÅRSMØTET 
STARTER kl. 15.00 (Møtet vil vare 2-3 timer)

AGENDA FOR ÅRSMØTE LØRDAG 11. FEBRUAR PÅ
FAGERBORG:
1  Godkjennelse av innkalling.
2 Valg av referent.
3 Styrets beretning for 2011, med regnskap og balanse.
4 Budsjett for 2012
5 Fastsettelse av kontingent for 2013.
6 Valg av styre, revisor og valgkomite.
7  Innkommende saker (MÅ være styret i hende innen 15.01.12)

Regnskap for 2011 vil være ferdig innen 01.02.12, for de som måtte 
ønske å se dette før Årsmøte. Kontakt sentralstyret dersom dette 
er av interesse. Er det noe du har på hjertet? Ta dette opp på 
møtet, og del det med oss andre i klubben. Har du lyst til å sende 
inn forslag til saker som skal taes opp, så send det til klubbens 
adresse (står foran i bladet og på nettsidene). Er det interesse for 
å stille til valg i sentralstyret i CCN, eller valgkomiteen, ta kontakt 
med valgkomiteen på følgende nummer: Erik Jensen: 901 45 605, 
Trond Vik: 901 16 657 eller Dan Askhagen: 412 10 753

OPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED ÅRSMØTET:
AUTOMESSEN: Vi tenkte å ta en tur på Automessen 2012 som er 
i Lillestrøm denne helgen. Dette er en fagmesse med alt man  

trenger av utstyr til biler. www.messe.no/no/Automessen
Dette blir en hyggelig opplevelse og en fin sosial kveld sammen 
med likesinnede på hotellet med FESTMIDDAG på lørdagskvelden.

SETT AV DENNE WEEKENDEN, og meld deg på så fort som mulig. 
Vi kan ikke reservere rom fram til møtedato (bare frem til ca. 14 
dager før ankomst).

OBS: Det er gratis å delta på selve CCNs ÅRSMØTE. 
For dere som skal bo og spise på hotellet gjelder betingelsene 
under PÅMELDING:

PÅMELDING TIL ÅRSMØTET:
ALT 1: Jeg skal bare delta på CCNs Årsmøte (dette er gratis) 
Ring eller send en mail til Monica og si fra om du kommer på: 
monica.tvenning@hp.com eller på mob. Tlf: 413  14 400
Påmeldingsfrist: 15 januar 2012.

ALT 2: Full pakke med en matbit før årsmøte, festmiddag med kaffe 
og avec, og overnatting med frokost.

Pr. person i dobbeltrom:  kr. 1 150,-                
Pr. person, enkeltrom:    kr. 1 490,-                

PROGRAM FOR ÅRSMØTET:
Ankomst Hotellet ca. KL. 11.30
Felles gåtur bort til Automessen KL. 12.00
Oppstart årsmøte KL. 15.00
Kaffepause KL. 16.30
Avslutning årsmøte ca. KL. 17.30-18.00
Festmiddag i eget lokale KL. 19.30

Da er det igjen klart for Corvette Club Norway's Årsmøte og årsfest, og vi håper at så mange som mulig kan 
komme. Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og det er nettopp her en har mulighet til å komme med forslag til 

klubbens videre drift.

www.fagerborghotel.no 

Velkommen til Corvette Club Norway`s  Årsmøte  2012 
Mvh Sentralstyret Corvette Club Norway
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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

Vi ønsker alle våre kunder en riktig God Jul og et Godt Nytt År!Vi ønsker alle våre kunder en riktig God Jul og et Godt Nytt År!

Besøksadresse: Tomtavn. 9 (Kykkelsrud Industriområde), 1440 Drøbak 
Postadresse: Pb. 1083, 1442 Drøbak - Tlf: 22 16 46 00 (kl: 08-16) - SMS: 93 000 464  
Fax: 22 16 59 16 - E-post: cars@carsas.no - Åpningstider: 8 - 16 (lørdag stengt) - Website: www.carsas.no
 

Stort og detaljert delelager til C3 Corvette, blant annet:
Slalom package kits, polyurethane foringer, originale 
gummiforinger, kompositt bladfjærer, spiralfjærer, 
for- og bakstilling, hjuloppheng, støtdempere, vacumsett 
til hovedlykter og vindusviskere, bremser inkl rustfri 
bremserør og metalomsp. bremseslanger, eksosanlegg, 
startere, dynamoer, headers, alu radiator, dørtrekk, 
div. interiør og eksteriør (detaljering), karosserideler 
(panser, front mv), klips, skruer, retainere, tenningsanlegg, 
ledningsnett, rep.håndbøker og manualer, 
div apparel/gadgets/gaveartikler.

Send gjerne forespørsler og bestillinger på e-post!

Your muscle car 
connection!

Godkjent bilverksted
 Motorverksted
Motortrimming

Bremsebenk
Delesalg

Speedshop
Postordre
Delelager

(Vinter)oppbevaring
Tilstandsrapport bil

Kranbilavtale
Førstegangsvisning hos 
Trafikkstasjon/Biltilsynet

Landets største delelager for 1968-82 C3 Corvette?
*20% rabatt ut måneden på alle C3 Corvette deler, når 

delenr. fra www.ecklers.com oppgis ved bestilling!

*Komplett ventilasjonsanlegg (AC/HEATER/DEFROST) 
til 65-66 Impala SBC kr 5.000,- + mva!

*30% rabatt ut måneden på alle Autometer instrumenter, 
når delenr. fra www.autometer.com oppgis ved bestilling!

*30% rabatt ut måneden på alle NOS lystgassanlegg, 
når delenr. fra www.holley.com oppgis ved bestilling!

1 fjerdedel A4 liggende, Har du et amcar probJUNI11.indd   1 6/15/2011   10:03:35 AM

www.fagerborghotel.no 
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  VI KAN AMCAR!

HAR DU AMERIKANSK BIL

      HAR VI DELENE OG VERKSTEDET! 

KUNNSKAp ER VåR STyRKE

    

Jahn Bakke:

Tlf. 67 98 18 12 Mats Berg:

Tlf. 67 98 18 35

åpNINGSTIDER: MAND-fRED 08:00-16:00. KONTAKT OSS IDAG!

Kloppaveien 16, 1470 Lørenskog. www.autonova.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!
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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

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

Vi ønsker alle våre kunder en riktig God Jul og et Godt Nytt År!Vi ønsker alle våre kunder en riktig God Jul og et Godt Nytt År!
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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 kommer snart! (2500,- - 2600,-)

Skinnjakke til dame med klubblogo
Sort, Str: small, med, large, XL og XXL
Pris kommer snart! (2500,- - 2600,-)

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.-



                verktøy sortiment  -40%  på veil. pris

Det resterende sortimentet hos firmaet, gies det spesialpriser på til CCNs 
medlemmer, prisene avtales ved bestilling. Sender varer i hele til landet.

CCNs SAMARBEIDSPARTNER for verktøy og verkstedsdeler:  

                verktøy sortiment  

CCN’s kontaktperson:
Thomas Wollertsen
Larvik
Telefon 33 13 79 13
t.w@berthelsen.no

CCNs samarbeidsavtaler for 2011
OBS: Kontingent må være betalt. (før rabatt tilgang)
Se fyldig oversikt om samarbeidspartnere og fremgangsmåter 
ved bestillinger og lignende i Corvettejournalen nr. 2-2010.

www.meca.no

RABATTAVTALE MOBIL PRODUKTER

Corvette Club Norway og MECA Norway AS har inngått en rabattavtale som gir alle klubbens 
medlemmer 44 % rabatt på alle Mobil produkter, i tillegg til at vi har gode rabatter på andre av 
MECA’s produktgrupper. Avtalen gjelder ved kontant betaling hos alle MECA-avdelinger, og du må 
vise frem medlemskortet ved varekjøp.

MECA er representert ved 21 lokale grossistavdelinger over hele landet. Finn din nærmeste avdeling.

MECA Arendal
37 05 98 00

MECA Bergen
55 25 50 00

MECA Elverum
62 43 34 79

MECA Finnsnes
77 84 62 82

MECA Førde
57 83 09 90

MECA Gjøvik
61 13 19 30

MECA Hadeland
61 33 88 77

MECA Haugesund
52 70 36 36

MECA Kongsvinger
62 82 32 10

MECA Kristiansand
38 10 58 50

MECA Lillehammer
61 24 69 79

MECA Lyngdal
38 39 29 25

MECA Molde
95 13 70 00

MECA Oslo
23 24 66 80

MECA Rud
67 17 44 40

MECA Sandnes
51 68 45 00

MECA Sarpsborg
69 11 56 00

MECA Sem
33 30 10 20

MECA Tromsø
77 69 07 50

MECA Trondheim
73 87 77 00

MECA Ålesund
70 17 26 50

                                            ESP
Verdens ledende motorolje til en enda bedre pris! 

Mobil1 ESP  5W-30 er en bransjeledende, helsyntetisk olje ideell for 
diesel- og bensindrevne biler. Utviklet for å øke ytelsen også hos 
bensindrevne biler. Kjøpe 4-liter og få med en liter ekstra!

Art.nr. 1600-ESPPACK
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God morgen frokost
Rica Hotels gir deg en energifylt start på dagen! Hos 
oss får du servert “God morgen” frokost, en frokost 
med mange spennende produkter utviklet i samarbeid 
med ernæringsfysiologer i Olympiatoppen. Dette er en 
frokost som gir deg overskudd, sunnhet og nytelse! 

For 5. året på rad har Rica Hotels vunnet “Twinings 
Best Breakfast” - Norges beste hotellfrokost med Rica 
Nidelven Hotel i tet. Vi ønsker at du, som gjest, skal få 
en god start på dagen! 

Velkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsVelkommen til Rica HotelsDet Go�  Vertska� tDet Go�  Vertska� tDet Go�  Vertska� t
Norsk Corvette Club har inngått en samarbeidsavtale med 
Rica Hotels. Det vil si at alle medlemmer i klubben får gunstige 
priser på overnatting og kurs/konferanser. Avtalen gjelder på 
alle Rica hotellene i Norge og Sverige, samt våre samarbeids-
partnere i Danmark, Finland og Skottland. 
Rica Hotels tilbyr profesjonelle kurs- og konferansehoteller, 
moderne forretningshoteller og feriehoteller i fl otte omgivelser.

Besøk rica.no for rombestilling og mer informasjon eller 
kontakt Rica Service Centre på telefon: 66 85 45 60 
eller e-post: rica@rica.no. Oppgi corp. ID: NB7273 for 
å få avtalepriser. 

Rica Service Centre er behjelpelig med å booke hotellrom 
for deg i Sverige, Danmark, Finland og Skottland.

Vi sees!

Svanemerkede hoteller
Rica Hotels har som et ledd i miljøsatsningen valgt å 
strekke seg mot de strengeste kravene til miljø innen 
hotellbransjen. Rica hoteller sertifi seres med det off-
isielle miljømerket Svanen, et miljømerke med høy 
troverdighet og med krav som skjerpes kontinuerlig. 
Dette sikrer at hotellene som ennå ikke er sertifi sert har 
høye mål for sitt miljøarbeid, og at de som er sertifi sert 
er blant de beste innen miljø i bransjen. 

CCN’s samarbeidspartner på hotelltjenester!
Norsk Corvette Club har inngått en samarbeidsavtale med Rica 
Hotels. Det vil si at alle medlemmer i klubben får gunstige 
priser på overnatting og kurs/konferanser. Avtalen gjelder 
på alle Rica hotellene i Norge og Sverige, samt våre samar-
beidspartnere i Danmark, Finland og Skottland.
Rica Hotels tilbyr profesjonelle kurs- og konferansehoteller, 
moderne forretningshoteller og feriehoteller i fl otte om-givels-
er.

Besøk rica.no for rombestilling og mer informasjon eller kon-
takt Rica Service Center på telefon: 66 85 45 60 
eller e-post: rica@rica.no. Oppgi corp. ID: NB7273 for å 
få avtalepriser.

Rica Service Center er behjelpelig med å booke hotellrom for 
deg i Sverige, Danmark, Finland og Scottland.

Vi sees!
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Telefon 09009
30%

RIIS Bilglass gir CCNs 
medlemmer rabatt på 
alt i bilglassruter i
sine utsalgssteder.

RABATTEN er på:                                                                   
Rabatten gjelder ikke i forsikringsoppgjør,  

  og egenandelen i slike saker.

CCN medlemsrabatt – 20% på ord. priser.

EN LEVERANDØR MED MANGE MULIGHETER
VANGBO på Kløfta som er spesialleverandør av alt i eksos, lyd-
demp. katalysatorer, stålslanger, silikonslanger, isolasjon for 
støy og varme tilbyr alle medlemmer 20% rabatt.
Se nettsiden: www.vangbo.no • E-post: vangbo@vangbo.no                                      
Adr. Vangbo AS, Myrvangveien 2,2040 KLØFTA • Tlf 63 98 12 20                        

Meguiar`s / Panvulk gir som vanlig gode tilbudspriser til CCNs 
medlemmer, på treff og møter i regi av klubben.    

DEKK PARTNER er Nordens ledende dekkkjede, og har forhandlere stort sett på de fl este tettsteder i 
Norge. De fører stort sett de fl este av de mest anerkjente dekkprodusenters utvalg, og skaffer stort sett 
alt av dekk vi måtte ønske. Avtalen omfatter alt av dekk(og evnt. felger) til våre medlemmers biler både 
sommer som vinter. AVTALEN GIR EN FAST MINIMUM rabattsats på kjedens og leverandørenes prisliste. 
 
OBS! DEKK PARTNER kan nå også tilby COOPER og BRIDGESTONE dekk.  Rabatt på Cooper opp til 17"  
er 37%.  Fra og med 18" er rabattsatsen 39%. På Brigdgestone er rabatten henholsvis 45% og 47%.
 
NB! ENDRING AV RABATTSATSER:  På grunn av at Goodyear senket fakturagrunnlaget sitt tidligere i år, 
er også rabattsatsene justert deretter.  Prisene til CCN blir den samme selv om rabattsatsene er lavere. 
De nye satsene er  henholdsvis 32% og 34%.
 
Ellers vises det til Corvettjurnalen nr. 3 2011 for øvrige dekktyper og rabattsatser.
 
DEKK PARTNER skaffer også de fl este andre dekkmerker på markedet, og pristilbud på disse vil også 
kunne tilbys på utsalgene. Ved pristilbud spesielle dekk og racing dekk osv, kan pristilbud på dette 
rettes til vår spesialkontakt i DEKK PARTNER: rene.thingstad@dekkpartner.no 
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Neste CJ kommer i mars

Frist for innsending av stoff : 01.02.2012 

1971 CORVETTE DELER SELGES

Karroseri uten front og frontruteramme,
Originalt og uskadet. (bakpart,dører,tak og gulv)
Selges for kr 16 000,-

T-Takluker komplette med pakning, lister og brunt innerdeksel
Selges for kr 2000,- for begge samlet. 

Frontruteramme med A-stolpe hele veien og gulvforsterkningen.
Uskadet og rustfri.  Selges for kr 6500,-

Odd Ivar Jørgensen               996 23 107

Medlemsannonser For 
sale

Ina H. Stenvig driver Neat:Foto, og holder til i 
Trondheim. Ina er frilansfotograf og samarbeider med 
andre kreative sjeler. Ina g jør mye forskjellig, som de 
fleste fotografer i Norge g jør, og det er det som g jør 
jobben hennes så utrolig spennende.

Fotografi er viktig, det forteller en historie. Alle burde 
få bilder de vil ta vare på. Et bilde kan fortelle andre 
hva som er viktig for deg akkurat nå, senere vil det bli 
et minne om det som var.

Neat:Foto drar g jerne på location og tar bilder, 
eller de kan tas hjemme hos deg eller i studio. Det er 
mange muligheter. Forsidebildet ble denne gangen 
tatt av Ina på Dora, Tronheims styggeste område. Valg 
av location g jorde uttrykket tøffere, og fikk (om mulig) 
Corvetten til å skinne enda mer.

Ta kontakt om du skulle ønske profesjonelle bilder av 
din Corvette, portrett, reklamebilder, eller bare for å 
ta en prat.

NEAT:FOTO

Telefon: 936 26 414
www.neatfoto.no • post@neatfoto.no



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 mars

Frist for innsending av stoff : 01.02.2012 

Medlemsannonser



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


