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FRODE RYDLAND - 67
 
Hei!
Sender et bilde av den nyimporterte Corvetta mi. 1967 coupe 427/390hp. I følge arkivet til Amcar er det den andre  
-67 427 coupè n i landet.
 
Mvh Frode 

STIG MYRVANG - 04
 
Hei! 
Sender noen bilder av min C 5 2004 mod.

Jeg driver Rent A Wreck bilutleie i Trondheim og syntes det var litt artig med reklame på døren til bilen, hadde vært artig å 
leid ut en slik bil!
 
Godt Nytt År 

Mvh Stig

Frode holder til i Skien og har vært CCN medlem siden februar 2005. Frode har hatt mange Corvetter (20 +) !

Stig har vært CCN medlem en god stund. Han tok inn en C5 2004 mod. i sommer som han er veldig fornøyd med. Stig har hatt 
flere C3 og C4 Corvetter, men denne gangen ble det C5.

Medlemsbiler
” I’LL SHOW YOU MINE IF YOU SHOW ME YOURS ”...

Fått deg ny Corvette, eller kanskje bygd den om, lakkert eller lignende? Del foto med andre entusiaster  
her i Corvette Journalen.
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KJØP OG SALG - 
ANNONSER GRATIS

Vil minne om at alle CCN medlemmer kan sende inn  
privatannonser gratis når dere ønsker å selge eller kjøpe  
Corvette, deler eller annet relevant. Send tekst og evt. bilde til 
tone@darlingmedia.no, så kommer annonse i førstkommende 

blad. For firmaannonsering se prisliste side 3. 

SVANEMERKING OG 
PLASTPAKKING

 
Klubben har gått over til Trykkpartner Grytting i Trondheim på 
produksjon av Corvette Journalen. Redaktøren fikk en veldig 
god pris, og Bjørn Berg hjalp til med å prute enda mer. Grytting 
er sertifisert Miljøfyrtårn som går ut på at de driver etter miljø-
vennlige prinsipper og har en dokumentert miljøprofil. Bedriften 

er også svanemerket.
 

Som dere ser har klubben også valgt å gå for plastpakking av 
Corvette Journalen slik at bladet alltid skal komme frem i god 

behold. Så nå kan det bare regne og blåse uten at CJ 
ligger vått og krøllete og venter i postkassen :)

Ref. Kenneth, forumet 31.mars 2010: 
"Da var CJ endelig i hus. kliss klass, drit blaut.  Kjedelig. :(

Men det tørker nok etterhvert. :)"

Fra førersetet

Hei! Nytt Corvette år er godt i gang, mange 
innser at våren kommer brått på snart.  

Stor aktivitet i mange garasjer, de som følger med på forumet 
kan ta del i flere prosjekter der, med bilder og gode forklaringer 
på hvordan man går frem. Liker utviklingen på forumet og 
den jevne aktiviteten der, har nok lest hvert ord som er  
skrevet der siden høsten 2004. Der er ingen spørsmål for 
”dumme”. Ingen vet alt, men sammen vet vi mye. Dette  
skaper samhold, og er det viktigste for meg i vår klubb.

5. februar ble Årsmøtet holdt på Sundvolden Hotel. Dette er 
hotellet hvor Jubileumstreffet i 2012 skal holdes, og tror det 
vil bli det riktige stedet. God plass inne, men ikke minst god 
plass ute rundt hotellet som gir oss mange muligheter. 
Budsjett, regnskap og diverse ble gjennomgått. Siste punkt 
ble valg av nytt styre, et valg som ble det store samtale- 
emnet hele kvelden. Vil rette en stor takk til Hans-Jørgen 
Herje og Gudmund Bolsgaard som gikk av. Vil samtidig ønske 
Roar Selvnes og Henning Bogen velkommen som nye styre-
medlemmer, samt Monica, Karen, Jane og Odd Steinar som 
blir med videre og drar lasset. Vil også takke for videre tillit 
med hc som ”president”.

Medlemstallet stiger stadig, og ser ikke bort fra at vi når 1000 
medlemmer før året er omme. Underavdelingene og alle 
dere medlemmer er klubbens ansikt utad og er de som
verver de fleste nye medlemmer til klubben. Nå er vanlige 
T- shirt uten krage med logo på lager, Karen venter på  
bestillinger :) Skinnjakker med CCN logo er også noe vi  
tenker på å legge ut for salg.

Vår nye redaktør ”søster Tone” virker til å trives med  
jobben sin, noe eg tror vi vil se i dette CJ. Hun har spurt om 
eg/noen skal se gjennom/godkjenne, svaret hun har fått er 
”Du er sjef for bladet og gjør det du føler” :) CJ er tykkere 
enn noen gang tidligere pga. mye stoff, så får vi se hvordan 
det blir videre. Sideantall vil nok variere alt etter stoff  
innsendt, så liker dere det dere leser denne gangen er det 
bare og sende din story/bilder til Tone.
 
Forsiden av dette bladet er til heder og ære for Nils Ole og 
den jobben han har gjort for CJ og CCN i 6 år, bildet ble tatt 
på vei til Falkenberg og Nordisk treff i høst som var. Erik har 
skrevet noen velvalgte ord til Nils Ole inne i bladet.

Neste CJ kommer ut til årets Landstreff. Haugalands avd. er 
klare til å ta i mot oss i Haugesund. Påmelding inne i bladet 
og kommer på nett om ikke det allerede er på plass. Tor Åge 
har lovd fint vær også i år :)

Da vil eg bare ønske alle en fin vår uten de store problemene. 
Husk å sjekk for lekkasjer på første turen, det er ofte da  
simmeringer takker for seg etter vinterdvalen. Til dere som 
har skrudd mye, husk å sjekke at alle bolter spesielt i  
hjuloppheng sitter etter noen mils kjøring.
Vi sees nok på et treff i løpet av året.

HC

PRESIDENT HARRY 
992 24 332
harryharbakk@hotmail.com
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Redaktørens side

Hei alle CCN medlemmer, eg er den nye 
redaktøren i Corvette Journalen :) 

Mitt navn er Tone og eg er en 84-modell fra Sogn. Det er 
spennende å prøve noe nytt og å få bli kjent med mange 
nye personer og vetter! Noe som bekymret meg litt i 
forkant - var hvordan eg som jente uten noe kunnskap om 
Corvette eller bil generelt kom til å bli tatt i mot av  
klubben. Men det var behov for en person som ville ta  
utfordringen så eg sa ja. Som tidligere nevnt er eg  
presidentens lillesøster, så eg er meldt inn som familie-
medlem slik at eg blir med i gjengen :) Husk å meld dere 
på årets landstreff i Haugesund så sees vi der!

Til nå har eg fått god støtte fra alle lokalavdelingene som 
har vært utrolig kjekke å samarbeide med, de har bidratt 
med mye stoff og tips til nye spalter osv. - det er eg 
kjempe takknemmelig for! Det er også kjekt at det har 
kommet inn gode bidrag fra både nye medlemmer og de 
som har vært med en stund. Eg håper på et fortsatt godt 
og nært samarbeid med både lokalavdelingsledere, 
andre medlemmer og kontakter slik at CJ fremdeles kan 
være et flott og informativt medlemsblad. 

CJ har utviklet seg mye opp i gjennom årene og eg 
ønsker å fortsette den prosessen sammen med dere.  
Når eg først er i gang som redaktør tar eg også over  
layout i CJ. Mange har ønsket seg fornying i layouten så 
håper dere liker årets første utgave designet av meg. Her 
har eg blandet det moderne og strenge med retro  
estetikk fra 50- og 60-tallet - en hyllest til den herlige 
førstegenerasjons Corvette tiden.

I denne utgaven av CJ kan dere blant annet lese om 
Bjørn Steinar og Unni sin fantastiske tur med Corvetten 
til Sveits. Oppfordrer flere til å dele minner og opplev-
elser fra turer o.l. Eileen forsøker å få liv i damenes side 
igjen. Håper flere damer vil sende inn bidrag slik at dette 
omsider forblir en fast spalte. Ellers kan dere lese om 
import av Corvette til Norge i 2010 og mye annet bra.

Vil minne alle på å følge med på klubbens nettside 
jevnlig for å få med seg alt som skjer. I neste CJ 
kommer en aktivitetskalender med utgangspunkt i 
den som kom ut før jul, men med noen oppdateringer. Eg 
har også planer om en teknisk spalte fremover. Er du 
eller noen du kjenner komepetent til å bidra til spalten 
så ta gjerne kontakt for et samarbeid! :)
 
I neste nummer kommer det en artikkel fra meg også, den 
ble skviset ut da eg fikk så mange gode bidrag ;) Som dere 
kanskje ser, måtte eg utvide til 52 sider dette første  
nummeret i 2011, det kaller eg en bra start på året! Det 
skal i teorien fortsatt være 40 sider hver gang, men det 
avhenger litt av hvor mye som kommer inn, og om vi får 
smisket til oss ekstra sider fra styret. Håper engasje-
mentet fortsetter slik og at dere alle liker bladet :) 
PS: forbeholder meg retten til skrivefeil og andre feil.
 

Tone (TC)

STOFF OG TIPS SENDES TIL:
tone@darlingmedia.no     -     995 73 386
Frist for materiell: 28.04.2011

MUSIKKTIPS: Little red corvette - Prince:
"And honey, I say Little Red Corvette
Baby, you’re much too fast (Oh)
Little Red Corvette
You need a love that’s gonna last"...

UTGAVENS BIDRAGSYTER: 
Jon Grasto fra Sarpsborg får en bitteliten 
premie i posten fra redaktøren for mange 
gode bidrag til CJ 1 2011. Tusen takk for mye 
hjelp og gode tips! Jon har skrevet artiklene 
"198 corvetter til Norge i 2010", "Julebord 
avd. Østlandet", "Årsmøte og årsfest på 
Sundvolden Hotel", samt den nye spalten 
"Titt og lytt" der alle kan sende inn minisaker, 
sladder og bilder.

HVA DU FÅR FOR Å BIDRA TIL CJ?
Ikke mye! Men du får  et stort smil og takk fra 
redaktøren :) Og tanken på å glede ca 870  
medlemmer som koser seg med å lese ditt 
innsendte Corvette stoff. Frist for neste  
nummer er 28.april, men fint om noe kommer 
før eller om dere sier fra at det kommer slik 
at vi får ferdig og sendt ut CJ til landstreffet.

Jon 
Grasto



VELKOMMEN TIL CCN`S LANDSTREFF 2011 
I HAUGESUND (2.) 3.-4.-5. JUNI 

I tilknytning til hotellet ligger ”lille maritim” som viser film fra 
Haugalandet. Filmen er filmet fra helikopter og vises på flere lerret 
slik at en får en følelse av å sitte i helikopteret. En opplevelse som 
absolutt anbefales.

Deltakere som ankommer torsdag har anledning til å ta en båttur 
med rutebåt fredagen, fra indre kai og ut til øysamfunnet Røvær, 
hvor det er muligheter for å kjøpe seg lunsj på Røvær kulturhotell. 
Dersom ønskelig blir en person fra avdeling Haugaland med på 
denne turen.
 
Vi vil også anbefale en liten kjøretur (ca 20 min) til Visnes gruve-
museum, hvor kobberet til frihetsgudinnen kommer fra. Det er en 
miniatyr av frihetsgudinnen utenfor museumet. Ellers så er det 
gode shoppingmuligheter i Haugesund sentrum, for de som måtte 
ønske det.

Når deltakerne ankommer fredagen, vil det være tilrettelagt for 
vask av bilene i nærheten av hotellet. Styret i CCN avd Haugaland 
vil være på plass for å anvise parkeringsplass, og dele ut  
deltakerposer.
 
På fredagskvelden vil vi samles for en kort briefing, før vi har en 
hyggelig middag og sosialt samvær resten av kvelden.

Lørdagen blir det som vanlig klargjøring av biler, før vi kjører samlet 
til Kopervik sentrum for å stille ut bilene. I Kopervik sentrum er det 
festivaldager, og byen besøkes av store folkemengder. Etter  
utstillingen blir det cruising rundt Karmøy, før vi kjører tilbake til 
Haugesund for å ta gruppebilde. På kvelden blir det gallamiddag 
(pent antrekk) med premieutdeling i Maritim Hall, før vi fortsetter 
”festen” på hotellet`s bar, ut i de små timer. 

Hold av datoene til første helgen i juni 
2011, og husk at torsdag 2. juni er helligdag, 
slik at de fleste har fri denne dagen.
Har vi fint vær denne helgen vil vi garantert få en kjempefest  
sammen med mange andre Corvettevenner.

For påmelding og annen informasjon, gå til vår internettside.
www.corvettehaugaland.no eller CCN`s hovedside.

Dersom det er spørsmål/kommentarer angående landstreffet, 
vennligst ta kontakt med Karl Johan på telefon 913 49 893 eller 
send en mail til karl.johan.bygnes@hydro.com eller Tor Åge Aune 
på telefon 930 15 506

Treffet vil bli holdt på Rica Maritim Hotel som ligger idyllisk til på kaikanten mot Smedasundet, og er bl.a. kjent 
for filmfestivalen og andre store arrangement. Hotellet lover topp service under oppholdet og vil gjøre sitt 
beste for at vi skal ha en minnerik helg i Haugesund. Det vil bli bevoktet parkering på nattestid rett utenfor  

hotellet, vi har også noen parkeringsplasser under tak.

TEKST: CCN avd. Haugalandet

Velkommen til Haugesund!
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Foto: Landstreff Trondheim
 2008, tatt av Tone H

arbakk



BINDENDE PÅMELDING TIL CCN`S LANDSTREFF 
I HAUGESUND(2.) 3.-4.-5. JUNI 2011

Påmelding via internett www.corvetteclub.no eller www.corvettehaugaland.no, på mail karl.johan.bygnes@hydro.com eller ta 
kopi av skjema og send det til: Karl Johan Bygnes, Stangelandstølen 134, 4250 KOPERVIK

For spørsmål angående påmelding/landstreff, kontakt Karl J. Tlf 913 49 893/52 85 41 50 eller Tor Å. 930 15 506

Jeg/vi ønsker å delta på CCN`s landstreff i Haugesund:
Navn: _________________________________________________  Navn ledsager: _________________________________________________________
Adr: ___________________________________________________ Postnr: _________ Sted: __________________________________________________
Min e-post: ________________________________________ Tlf: _____________________

Du har følgende valg:
Alt. 1: Utvidet full weekend pakke fra torsdag-søndag i dobbeltrom/m frokost, bespisninger fre-søn & landstreffpakke. 
(Drikke betales av den enkelte)

Alt. 2: Full weekend pakke fra fredag-søndag i dobbeltrom/m frokost, bespisninger & landstreffpakke.
(Drikke betales av den enkelte)

Alt 3: Landstreff lørdag-søndag i dobbeltrom/m frokost, bespisninger & landstreffpakke. 
(Drikke betales av den enkelte) 

Alt 4: Full weekend pakke uten overnatting/frokost
 (Drikke betales av den enkelte)

Alt. 1:______(kryss valg)  Pris: 3050,-  pr. Person x ___  (antall)------------- pris:_________
Alt. 2:_____(kryss valg)  Pris: 2450,-  pr. Person x  ___  (antall)------------- pris:_________
Alt. 3:_____(kryss valg)  Pris: 1900,-  pr. Person x  ___  (antall)------------- pris:_________
Alt. 4:_____(kryss valg)  Pris: 1300,-  pr. Person x ___  (antall)------------- pris:_________
Tillegg enkeltrom    Pris: 300,-            pr. Døgn   x  ___  (antall)------------- pris:_________
Min totale CCN`s landstreff pakke til betaling      Total pris:_________

Påmelding er først gyldig når pengene er innbetalt vår treff konto, påmeldinger etter fristens utløp blir ikke rabattert, men får 
et tillegg på kr 200,- pr person dersom ledig plass.

HUSK Å OPPGI NAVN PÅ INNBETALINGEN DIN
Innbetaling til: CCN`s landstreff v/Karl J. Bygnes, Stangelandstølen 134, 4250 KOPERVIK.
Konto nr. 1203.21.09851 beløpet kan innbetales med nettbank eller bankgiro.
OBS: Siste frist for påmelding (bindende) til treffet er 26 april 2011 (men helst raskest mulig)

Opplysninger om Corvetten:
Årsmodell _____________ Type _____________ Motor _____________ Reg.nr ____________

Bedømmes som: (sett kryss)
Orginal _____ Modifisert/Custom ____ Ønsker ikke bedømming____

Jeg  ønsker herre t-skjorte i størrelse: XXL: _____ XL: _____ L: _____ M: _____ S: _____
Jeg ønsker dame t-skjorte i størrelse:  XXL: _____ XL: _____ L: _____ M: _____ S: _____

For spesielle ønsker/beskjeder til arr. komite, skriv dette inn her: _____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Sjekk at alle rubrikker er komplett utfylt!

TEKST: CCN avd. Haugalandet

Velkommen til Haugesund!
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Haugesund 

Rica Maritim Hotel 
Rica Maritim Hotel er et utmerket kurs/konferanse- og forretningshotell idyllisk 
beliggende ved Smedasundet i Haugesund. Hotellet har gjennomgått et "ansiktsløft" 
til ca.100 millioner og fremstår nå som et av landets flotteste hoteller. Med stor 
konferansekapasitet, gode utstillingsfasiliteter, utescene og tilrettelegging av sosiale 
aktiviteter kan hotellet tilfredsstille de fleste behov i forbindelse med både små og 
store arrangementer. Haugesund er en populær kongress- og festivalby og er kjent 
for sine årlige arrangementer som Sildajazz, Den Norske Filmfestival og 
Amandashow. Hotellet ble svanemerket i mars 2010. 
 
 

www.rica.no/Hoteller/Rica-Maritim-Hotel 

 

Haugesund

Rica Maritim Hotel
Rica Maritim Hotel er et utmerket kurs/konferanse- og forretningshotell idyllisk 
beliggende ved Smedasundet i Haugesund. Hotellet har gjennom-gått et “ansikts-
løft” til ca.100 millioner og fremstår nå som et av landets flotteste hoteller. Med 
stor konferansekapasitet, gode utstillingsfasiliteter, utescene og tilrettelegging av 
sosiale aktiviteter kan hotellet tilfredsstille de fleste behov i forbindelse med både 
små og store arrangementer. Haugesund er en populær kongress- og festivalby og 
er kjent for sine årlige arrangementer som Sildajazz, Den Norske Filmfestival og 
Amandashow. Hotellet ble svanemerket i mars 2010.

www.rica.no/Hoteller/Rica-Maritim-Hotel
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L88

Stolt kunne han bl.a. vise fram en Corvettelegende; ”the million 
dollar car” som han kalte den. Pat er den eneste som eieren lar 
gjøre noe med denne bilen. Nå var den inne for å bytte noen  
”klistremerker”. Bilen har en fantastisk historie omtalt i Vintage 
Motorsport i 2008. Historien som følger er fritt oversatt fra denne 
artikkelen og supplert med egne bilder.

I historien om profesjonell “road 
racing” er det få biler som kan 
måle seg med to røde og hvite 
1968 L88 Corvetter. Kjørt av 
Tony DeLorenzo og Jerry 
Thompson, var Owens/Corning- 
corvettene som Michael 
Schumacher Ferrarier. De vant 
med slik overbevisning, som 
Schumacher, at det var rett og 
slett irriterende. I et startfelt 
med mange profesjonelt opp-
satte L88 Corvetter hadde de 
rett og slett ingen konkurranse.

Historien om disse bilene startet en kald vinterdag i 1967 i Michigan. 
Den unge Jerry Thompson hadde inngått en sponsoravtale med 
Sunray DX, et ambisiøst lite oljeselskap, om å kjøre en Corvette i 
”Daytona 24 hours” og ”12 Hours of Sebring”. Men det var et  
problem – Daytona, i midten av januar, var bare to måneder unna 
og Thompson hadde ikke en bil klar. Sammen med partneren Tony 
DeLorenzo bestemte de seg for å bygge en bil sammen. DeLorenzo 
ler i dag, når han ser tilbake. -Vi var unge og hadde ingen penger. 
Jerry hadde en ’67 vi kunne brukt – det ville vært mye enklere. Men 
vi bestemte oss for å bygge opp en ny 1968 L88 fra bunnen av, ved 
hjelp av Chevrolet’s delekatalog, en plan jeg ikke vil anbefale. 
DeLorenzo var velsignet med en fantastisk forbindelse med 
Chevrolet, hans far var ”Vice President of P.R” for hele GM. Dette 
betydde at Corvettens gudfar Zora Arkus – Duntov og ypperste-
presten for racingkomponenter Gib Hufstaeder tok Sunray DX- 
prosjektet seriøst allerede fra første kontakt. November 1967  
startet teamet byggingen av en ny L88.
 
-Vi slet oss igjennom november og desember, forteller DeLorenzo. 
I en stor låvelignende garasje bak Jerry Thompson’s hjem i Troy, 
Michigan slet de seg igjennom dag og natt. Deler ble kanalisert ut 

Foto: Bjørn Sverre, Mike Gomez, Pat Hendrix

I forbindelse med en ferietur til California oppsøkte jeg flere lokale Corvette-entusiaster. En av disse,  
Pat Hendrix, driver Precision Motives (www.precisionmotive.com), et Corvetteverksted i Hayward ikke langt fra 

San Fransico. TEKST OG FOTO: Fritt oversatt av Bjørn Sverre Mikkelsen, avdelingsleder VTB
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L88 bakdøren hos Chevrolet’s deleproduksjon i Otterburn, Michigan. 
”High performance”-deler en ung Corvette racer bare kunne 
drømme om. Bilen så dagen lys i tide til Daytona i Sunray DX sine 
farger. -Vi kom til Daytona, sier DeLorenzo, som fortsatt ser på det 
som et mirakel. Men det uunngåelige skjedde. Uten noen form for 
testing, istedet for å bryte rekorder, brøt bilen sammen. Med 
uttalelsen ”In the race we broke everything”, understreker vel 
DeLorenzo at de ikke var tilstrekkelig forberedt. 

DeLorenzo og Thompson tok imidlertid ikke nei for et svar. De 
bygde om og forsterket det meste, samtidig som de bygde en L88 
til. De ville starte som et team i SCCA National-A Production. 
Fortsatt uten penger startet jakten på en ny sponsor. Igjen ble GM- 
forbindelsene deres  redning. Dollie Cole, kona til GM president 
Ed Cole, bestemte seg for å hjelpe teamet. Hun gikk inn i president- 
suiten til Owens/Corning Fiberglas, og husk Corvetter er laget av  
glassfiber, og presenterte sitt budskap med noen få ord; ”Listen, I 
think you need to help these boys go racing”. DONE!

 
I Juli 1968 var ny sponsor på plass. Bilene ble omlakkert til sine 
røde og hvite racingdrakter. Snart skulle DeLorenzo og Thompson 
skrive racing historie. L88 427 ble av Chevrolet presentert som en 
motor med 430 HK. I virkeligheten yter motoren 585 HK ved 6600 
RPM. Utstyrt med en ”rock-crusher” Muncie M-22 girkasse som var 
kraftig nok til å håndtere alt motoren og sjåføren kunne påføre 
den. Kombinasjonen var forbausende pålitelig, og Owens/Corning 

teamet tok 22 seiere på rad. Seiersrekken strakk seg fra mai 1969 
til slutten av 1971. Og du trodde Schumacher var irriterende...  

Av disse 22 seierene tok No.12 bilen 12. Ved sin etterligning av Team 
McLaren, vant de 1969 og 1972 A-Production National 
Championships, og tok annen plass i samme klasse i 1968 og 1970. 
De vant GT klassen på Daytona i 1969 og 1970. I sistnevnte race ble 
de nummer seks totalt – bak to Porsche 917, en Ferrari 512 og to 
312, men foran Ferrari 250LM på syvende og Ford GT40 på 
åttende. 22 F.I.A og SCCA National løp uten tap. Etter et par 
tidlige løp der småfeil ble rettet, var DeLorenzo/Thompson sine 
prestasjoner så å si feilfrie. Bokstavelig talt er deres rekord en av 
de største prestasjoner i profesjonell racing, noe som kvalifiserer 
dem til det mestvinnende Corvette Racing Team i historien (2008). 

John Thompson, Atherton, CA (ikke i slekt med Jerry Thompson) 
har restaurert No.12 til korrekt ’71 konfigurasjon. Den er utstilt ved 
flere anledninger sammen med andre Sebring-veteraner. Eieren 
valgte ’71 utseende da han likte dette best. Motoren er lakket gul 
som i 1971. I følge DeLorenzo ble den lakket gul da de gikk tom for 
Chevy-orange lakk på verkstedet. Da Delorenzo så blilen etter 
restaurering var hans kommentar; -Det er bare ett problem, den så 
aldri så fin ut..

Det var dette konkurrentene så

TEKST OG FOTO: Fritt oversatt av Bjørn Sverre Mikkelsen, avdelingsleder VTB

Darling jobber i  hovedsak med visuelle 
identitetsprogrammer i  form av logoer, 
profiler og utvikling av websider. Jentene
jobber med et bredt spekter av visuelle uttrykk.

Darling Media  har fra 2011 ansvar for oppsett 
og design av Corvette Journalen.

Ta kontakt for pristilbud eller andre spørsmål:

k o n t a k t @ d a r l i n g m e d i a . n o
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SPORING AV TIDLIGERE CORVETTE-EIERE I SVERIGE

Etter noen år som Corvette-eier så tenkte jeg at det hadde vært 
kjekt å spore tidligere eiere på bilen for å høre hva de enkelte 
hadde gjort med bilen opp gjenom årene. Men hvordan går en 
fram for å spore tidligere eiere? Ingen original dokumentasjon 
fulgte med bilen, men personen som importerte bilen i 1997  
fortalte ved kjøpet at bilen kom fra Sverige. Først kontaktet jeg 
selger og heldigvis husket han det svenske registrerings- 
nummeret HPY021.

Deretter fikk jeg via kontakter i USA og Sverige kopier av 
registrerings- og besiktningsdokument fra det svenske riksarkivet. 
Svensk Riksarkiv har nå g jort denne tjenesten tilg jengelig på 
internett og kopier kan bestilles til kr. 10,- pr. kopi + porto. 
Internettadressen er: http://www.svar.ra.se/ Velg fra menyen 
Kundservice, Köp från SVAR og Papperskopior av fordons-
handlingar. Skriv inn registreringsnummeret og det kommer en 
oversikt over tilgjengelige dokument. Til min bil finnes det hele  
43 dokument. Det første dokumentet gjelder søknad om første-
gangsregistrering i Sverige. Der framgår navn, adresse og person-
nummer på eier, registreringsnummer på bilen og dato for 

overdragelsen (i dette tilfellet viser dokumentet at bilen ble  
importert 8. april 1975). Dokumentene merket REG gjelder  
eieroverdragelser og andre av og på registreringer. Veldig mange av 
dokumentene på min bil gjaldt av og på registreringer vår og høst. 
Totalt har det på min bil vært 11 eiere i perioden 1975 – 1997. 
Dokument merket TDAT gjelder besiktningsdokument.

Neste steg var å prøve å få kontakt med de tidligere eierne. Som 
nevnt så framgår både navn, adresse og personnummer på  
registreringsdokumentene. Som regel har de fleste flyttet både en 
og to ganger opp gjennom årene, men jeg fant ut at det svenske 
skatteverket har en internettjeneste hvor en med hjelp av person-
nummeret kan få opplyst nåværende adresse. Via en service- 
telefon oppgir en telefaks (jeg har tilgang til telefaks i Sverige og 
oppga denne og vet derfor ikke om tjenesten fungerer til norsk 
telefaks). Deretter taster en inn personnummer og får svar innen 15 
minutter innenfor kontortiden. Framgangsmåten er beskrevet på 
følgende nettside: http://www.skatteverket.se/skatter/adressup
pgiftviafax.4.18e1b10334ebe8bc80003127.html

Det er nok flere enn min 1968 Corvette med fartstid fra Sverige. Bilen ble importert til Norge i 1997, og jeg 
kjøpte bilen året etterpå. Jeg fant fort ut at det hadde vært flere som hadde skrudd på bilen opp gjennom 
årene. Mange av de originale delene var fjernet eller byttet ut av tidligere eiere. Bilen gjennomgår en rullende 
restaurering med forskjellige prosjekt hver vinter hvor jeg forsøker å tilbakestille bilen i så original stand  

som mulig. 

Foto: 2006, på Sola Sjø 
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SPORING AV TIDLIGERE CORVETTE-EIERE I SVERIGE

Foto: 1998, ved besiktigelse før kjøpet

Når jeg hadde fått de nye adressene var det kun telefonnummer 
igjen å finne. Her kommer den svenske søkemotoren 
http://privatpersoner.eniro.se/ til stor nytte. Denne fungerer på 
samme måte som gulesider/telefonkatalogen i Norge.

Jeg har vært i kontakt med seks av de elleve personene som har 
hatt bilen i Sverige. Dette har gitt god oversikt over hvordan bilen 
var opprinnelig utstyrt og hva som er gjort med bilen opp gjennom 
årene. Telefonsamtalene har også bekreftet at det er mange som 
har skrudd i bilen. En skiftet innsugningsmanifold og forgasser og 
måtte sage hull i panseret. En annen monterte L-88 scoop og  

skiftet differensial. En periode var den også utstyrt med sidepipes. 
Motoren ble overhalt i 1985, men dette ble heldigvis gjort av et 
firma og jeg har fått tilsendt kopier av kvitteringene. Har også fått 
kopi av bilder av bilen fra 1976. Håper også å motta bilder fra 
perioden den var blå før den ble lakkert sort med rødt plysj  
interiør. Personen som importerte bilen fortalte at han hadde 
importert ca. 100 biler (ikke bare Corvette) fra hovedsakelig Belgia, 
men også noen fra Nederland på 1970-tallet. 

Bilen har en dataplate i motorrommet som bekrefter at den ble 
importert ny av General Motors Continental Antwerpen. Fra det 
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belgiske bilregisteret har jeg fått bekreftet at bilen ble første gang 
registrert i Belgia 20. desember 1969. På grunn av strenge person-
vernlover i Belgia har de ikke lov å opplyse om navn på tidligere 
eiere. Jeg forsøker derfor å komme i kontakt via klubber og 
personer i Belgia som kanskje kan ha informasjon om bilen. 
Kommer tilbake til dette ved en senere anledning hvis jeg lykkes å 
komme videre.

Håper dette kan være til hjelp for andre som ønsker å spore 
tidligere eiere på sin Corvette. Ta gjerne kontakt dersom du har 
kommentarer eller spørsmål.

Terje Kristiansen, Luragaten 10, 4307 Sandnes,  telefon 91113454 
eller terje.kristiansen3@lyse.net 

Foto: 1976, Malmø

TEKST: Terje Kristiansen, avdelingsleder Rogaland

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
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VINTERBILEN

Robert Jensen kjøpte sin 78 Pace Car sommeren 2008.  Han har 
postadresse Åsen, i Nord Trøndelag, ca. 5,5 mil nord for Trondheim. 
Robert fortalte at hans vinterbil gikk i stykker for noen uker siden, 
og det var ventetid på deler.  Robert jobber i Trondheim og er 
avhengig av bil hver dag.  
 
For å gjøre en lang historie kort, så kjøpte Robert piggdekk på 
Corvetten og bruker denne til og fra arbeid.  En daglig tur på 11 mil!  
Dekkene har 205 bredde, og bilen sitter som støpt på veien, sier 
Robert. Faktisk er den bedre å kjøre med de påsatte vinter- 
dekkene enn de originale 255 dekkene.
 
Jeg må si det kriblet i kroppen da Robert startet opp, og satte 
kursen mot Åsen etter ett trivelig medlemsmøte.  Når det er sagt, 
så vil ingen se min ”Yvette” med piggdekk så lenge jeg står som eier.  
Etter at dette ble skrevet i 2009, har imidlertid Robert kjøpt en 

Corvette til. Nemmelig en rød og fin C5 som Robert betalte drøye 
200 000 for i Sverige.  Den står på svenske skilter, og da skulle man 
tro at Robert ikke kan kjøre denne i Norge.  Som dere kanskje vet, 
så har nordmenn ikke lov til å kjøre en utenlandsregistrert bil i 
Norge, uten at eier er med.  Robert har imidlertid gjort noe veldig 
genialt.  Han har skaffet seg dame i Sverige!  Han har fått til en 
avtale med Tollvesenet slik at han kan kjøre i Norge med bilen.  Han 
må imidlertid melde seg på den lokale politistasjonen i Sverige 1 
gang pr. måned med bilen.  Dette er jo ikke noe problem for Robert 
så lenge samboeren bor og jobber i Sverige.
 
Flere av oss gutta i Trøndelag har vært inne på tanken om å gjøre 
det samme som Robert.  Da de fleste av oss enten er gifte eller 
samboende i Norge har vi imidlertid funnet ut at vinninga med å 
kjøpe seg billig –vette i Sverige vil gå opp i spinning med delinga av 
det norske boet. Så da blir det fortsatt veteranbil på meg.

Dette er vel en sannhet med visse modifikasjoner.  På CCN Midt Norges medlemsmøte i februar 2009 møtte et 
titalls medlemmer. Ikke noe spesielt med det, men det som var rimelig spesielt, var at det utenfor lokalene til 

Dolly Dimples på Lerkendal, stod en Corvette med piggdekk!!!!!

TEKST OG FOTO: Roar Selvnes, reportasjeansvarlig Midt-Norge

Robert’s vinterbil Robert’s C5 i forgrunnen, Landstreffet 2010
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Det hele startet med registrering av de ankomne hvor de måtte 
fylle ut og signere CCN`s kjørekursreglement. Deretter ble det en 
kort teoretisk gjennomgang av Frode Alhaug som var sjefen for 
gjennomføringen av ferdighetskjøringen. Han tilbudte seg også å 
sitte på/ være sjåfør på din bil, noe som mange benyttet seg av. Jeg 
hørte flere som kommenterte at dette var nyttig og lærerikt.

Deltakerne talte 25 biler og 28 førere og kom fra Molde i nord til 
Kristiansand i sør. En Alfa GTA og en 2010 ZR1 meldte dessverre 
avbud. De resterende fikk derimot MYE tid på banen noe alle var 
meget fornøyde med. Det regnet mesteparten av dagen noe som 

gjorde banen sleip. Det førte til noen snurringer og et par biler som 
endte utenfor asfalten, uten at det var noen dramatikk i det. Men 
heldigvis tørket det opp den siste av de sju timene vi boltret oss på 
banen og de som ikke hadde reist hjem fikk tatt seg noen runder 
med skikkelig fart i svingene :)

Vi gleder oss allerede til neste banedag på Våler som blir sommeren 
2011, da håper vi på enda flere Corvetter på banen. Se nærmere 
informasjon side 37 og på websidene.

Vi sees!

Fredag 6. august inviterte CCN avd. Mjøsregionen til ferdighetskjøring på Vålerbana, men kun et ti-talls 
Corvetter meldte sin ankomst. Derfor sendte vi også ut invitasjon til alle andre bilklubber vi kunne komme på, 
og vi endte til slutt opp med en god variasjon av biler. Foruten Vettene stilte en håndfull Porscher, flere 
BMW`er og Lotuser, Nissan, Peugeot, Alfa Romeo, Audi, Pontiac og en Matra Murena! I tillegg ble to lisensierte 

biler, Frode Alhaug`s Vette og Jørgen Skaug`s Dodge Viper, testet noen runder.

Foto: Frode Alhaug omringet av BMW, Nissan, Peugeot og Porscheførere.

TEKST OG FOTO: Dan Askehagen, avdelingsleder Mjøsregionen

CCN PÅ VÅLERBANEN 6. AUGUST

16
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

11



CCN PÅ VÅLERBANEN 6. AUGUST

Øystein måtte ha hjelp for å komme ut av sandfella..

Frodes racebil med bl.a tre Z06 i bakgrunnen.

I regnet; Lotus Elise, Pontiac Solstice, Z06 og Matra Murena.



Vi har i mange år besøkt Sveits og Alpene på vintertid for å stå på 
ski, og vi har stadig snakket om at det skulle vært fint og tatt en tur 
til dette vakre landskapet på sommeren også. Som sagt , så gjort. 

Jeg gikk nok en gang inn på ruteplanleggeren www.no.map24.com/ 
på internett for å finne ut litt om avstander, etapper, rutevalg etc. 
Av tidligere erfaringer unngår vi konsekvent motorveier, da dette 
gir de beste kjøre og naturopplevelsene.

Det er også viktig å legge opp etappene slik at de ikke blir for lange. 
Vår erfaring fra tidligere er at man ikke kjører mer enn maks 6 timer 
og 30 mil hver dag, og det bør gjøres i intervaller på maks 2 timer 
med minimum 1 times hvile mellom kjøreintervallene. Dette gjør 
turen avslappet og hyggelig.

Jeg hadde fra forrige tur tatt vare på underlaget fra NAF som bestod 
av kart over Europa, NAF Guide for Europa, NAF Atlas for Europa, 
NAF Hotellguide for Europa, NAF Restaurantguide for Europa, NAF 
Utenlands tips for bilister etc. Dette er veldig nyttig informasjon som 
man får fra NAF for en billig penge hvis man er medlem. 

Vi kjøpte også Turen går til Schweiz utgitt av Politikens Rejsebøger 
og Switzerland utgitt av Lonely Planet. Dette var informasjon vi 
hadde stor nytte og glede av under hele turen. Jeg anbefaler også 
å lese denne type informasjonsbøker på forhånd før man drar  
av gårde.

Vi hadde selvsagt nok engang med oss vår hjelper i nøden, GPS 
Kartplotteren NUVI 660. Et veldig nyttig hjelpemiddel! Ruta som 
ble lagt opp var som følger : Drøbak - Oslo – Ferje til Kiel – 
Hamburg – Biltog til Lørrach – Montreux – Chamonix – Zermatt – St. 
Moritz – Klosters – Lichtenstein – Lørrach – Biltog til Hamburg – Kiel 
– Ferje til Oslo – Drøbak. Beregnet tidsrom var fra 05.08  
til 20.08.2010.

Hvis man ønsker å ta en slik tur må både ferje og biltog m/lugar 
bestilles i god tid for å få plass i sommerhalvåret. Vi bestilte biltog 
1 år i forveien for å være sikre. Dette kan bestilles gjennom NSB. 
Prøv å få plass på nedre plan, der står bilen mer beskyttet. Det ble 
også forhåndsbestilt hotell i Montreux gjennom www.hotellweb.
no, da det er veldig greit å ha alt klarert på den første plassen du 
kommer til. 

Corvetten var nok en gang overhalt for langtur, skinnende blank og 
nyvasket, og det var sjekket at veteranforsikringen dekket både 
ferje, tog og andre eventualiteter som kunne oppstå. 
Våre to reisevesker med det aller nødvendigste lå i bagasje- 
rommet, sammen med en innholdsrik ”sevicekasse” til Corvetten.

Dag 1 – 5. august 2010 
Vi står opp til brukbart, men litt utrygt vær. Kjører innom vår  
stamkafe ”Bageriet” i Drøbak for et ”startbilde”, og kjører deretter 
med åpen Roadster inn til Oslo og Kielferja Color Festival. Alt  

Vår 1958 Corvette er fortsatt ingen ”Trailer Queen", og det setter både vi og bilen stor pris på. Etter vår  
bryllupstur i Corvetten til Roma i 2007, som ble behørig dekket i CJ samme år, har vi stort sett holdt oss til turer 

i Skandinavia. Dette bestemte vi oss for å gjøre en forandring på i år.

Foto: Venter på ombordkjøring i fint selskap!

BILTUR TIL SVEITS
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BILTUR TIL SVEITS ligger til rette for nok en opplevelsesrik og spennende tur.

Ombordkjøring og parkering gikk nok en gang uten problemer, og 
seilingen, maten, drikken, lugaren og utsikten var perfekt. Nydelig 
båt! Anbefales!

Dag 2 – 6. august 2010 
Deilig frokost på ferga, og deretter av gårde til Hamburg. Det var 
varmt og halvskyet, slik at vi fortsatt kunne kjøre med åpen bil. Jeg 
registrerte med stor tilfredshet at Corvetten fortsatt vekker beret-
tiget oppsikt nedover i Europa. Mange hyggelige smil, tuting,  
vinking og tomler i været underveis. Det tar ca. 1 time fra Kiel til 
Hamburg, og det er ganske godt merket til biltoget. Vi hadde god 
tid, parkerte bilen ved togstasjonen Altona, og tok undergrunns-
banen ned til Hamburg sentrum med rådhus, gallerier, fortaus-
restauranter og gjøglere. Veldig hyggelig område. Vi var også innom 
Beatlesmuseet på Reperbahn hvor de startet sin musikalske  
karriere på klubber under navnet The Quarrymen. Vi dro deretter 
tilbake til togstasjonen, hvor vi kjørte bilen inn på biltoget ved 
7-tiden på kvelden. Alt gikk greit og rolig for seg, vi kjøpte med noe 
ferdigmat, og det stod vin og ventet på oss på lugaren. Lugaren var 
liten, men lys og fin med toalett, dusj, 2 køyesenger, stoler og bord. 
Vi hadde et enkelt og hyggelig måltid før vi gikk til sengs i hver vår 
lille køye.

Dag 3 og 4 – 7. og 8. august 2010
Ble vekket av konduktøren kl. 06.30 medbringende forhåndsbestilt 
frokost som ikke var all verden. Men kaffen gjorde godt. Ankom 
etter hvert Lørrach i Østerrike hvor vi skulle forlate toget for 
videre reise til Montreux i Sveits. Corvetten var like fin i ”pelsen”, 
og den startet momentant selv etter 1000 km utvendig togtur  
gjennom hele Tyskland og Østerrike. Som alltid rotet vi litt i  
begynnelsen med for oss ulogisk og manglende skilting i et nytt 
land, men det gikk seg til etter hvert. Litt stress og frustrasjon som 
kunne vært unngått hvis vi hadde matet inn ruta på GPSèn på 
forhånd, og samtidig jobbet litt mer med kartet før vi la av gårde. 
Ja, ja, man lærer så lenge man lever. Ankom Montreux ut på etter-
middagen i strålende varmt vær, og stedet viste seg å være bare 

fantastisk. Både selve kjøreturen mot Montreux gjennom grønn-
kledde vinmarker og fjelloverganger på koselige svingete lande-
veier , veien ned mot selve byen og selve byen kan anbefales på 
det sterkeste. Alt er bare nydelig, den grønnblå Genevesjøen,  
palmer langs strandpromenaden, fantastiske bygninger, hjulbåter, 
skulpturer og restauranter. Alt innrammet av høye snødekte fjell. 
Helt utrolig! Det finnes også en gammel bydel som er veldig  
pittoresk med naturstein i gatene og fargeglade hus. Det pyntes 
med blomster overalt, hver kant, gesims, vinduskarm eller rund-
kjøring hvor det finnes plass. Byen er liten, men bratt. Vi ble 2  
netter i Montreux, og den andre dagen dro vi opp mot en fjell-
overgang vi hadde hørt om skulle være så fin. Vi kjørte oppover og 
oppover gjennom skarpere og skarpere hårnålssvinger, og det ble 
bare brattere og brattere. Vi nærmet oss 2500moh, da jeg så at 
temperaturmåleren sto på kok! Da var vi nesten oppe, men jeg 
turte ikke mer. Sannsynligvis ble bilen så varm på grunn av den 
tynne luften der oppe. Det hadde jeg selvsagt ikke tenkt på. Nok 
en ny erfaring rikere. Det var uansett en minneverdig tur.

Dag 5 og 6 – 9. og 10. august 2010
Etter 2 dager i vakre Montreux kjørte vi videre over grensa til 
Frankrike og legendariske Chamonix. Nok en dag med skyfri  
himmel og knallvarmt. Vi hadde bestemt oss for å dra opp på en 
fjelltopp som heter Aguille de Midi som ligger 3842m over havet. 

For avreise fra vårt stamsted ”Bageriet” i Drøbak”. Off we go!

Corvetten trygt plassert på biltoget ”softtoppen oppe”, men aner 
jeg en liten nervøsitet?

På vei ned mot vakre Montreux

Unni foran et ”enkelt” hotell i Montreux!
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Parti fra strandpromenaden i Montreux.



Dag 7, 8 , 9 og 10 – 11., 12., 13. og 14. august 2010
Neste dag er vi på vei til Zermatt, vårt favoritt vintersted, som vi 
har besøkt flere ganger tidligere på vinterstid. Zermatt er en bilfri 
by, slik at vi måtte parkere Corvetten utenfor byen på et sted som 
heter Tesch. Der er det enkelt, trygt og billig å leie garasje (8 EURO 
per natt), og så tar man toget inn til sentrum. Vi hadde forhånds-
bestilt rom på Hotell Astoria, og vi ble hentet på stasjonen med 
elektrisk drosje, en slags ”Postmann Pat” bil. Zermatt er den  
koseligste byen du kan tenke deg, med en elv som renner gjennom 
sentrum, blomster oppetter alle hus og gesimser, hestedrosjer i 
gatene, trivelige fortausrestauranter og hyggelige mennesker fra 
hele verden. Zermatt ligger ved foten av Matterhorn, som rager 
4478m over havet.  Her kan du ta gondoler og tog oppover i fjellet, 
og gå lange og spennende turer. Du kan også stå på ski midt på 
sommeren 3899m over havet på Matterhorn Glacier Paradise, som 
er det høyeste skistedet i Europa . Vi prøvde begge deler, og det 
er uforglemmelige minner og ta med seg hjem. Dette er et sted vi 
trygt kan anbefale både sommer og vinter. 

Dag 11 og 12 – 15. og 16. august
Forlot Zermatt med tog til Tesch for å plukke opp Corvetten. Stor 
gjensynsglede! Været var så som så, men vi kjørte fortsatt åpen bil. 
Vi måtte over nok et fjellpass, og da begynte det sannelig å snø. 
Unni pakket seg inn i ullteppe, og satte på seg skinnlua, og vi kom 
etter hvert ned mot grønt og frodig landskap igjen. Vi ankom etter 
hvert St. Moritz, fant oss et bra hotell + garasje, og hadde en rolig 
kveld med god mat og drikke. Dagen etter tok vi en lokal ”Fløybane” 
opp i fjellet og gikk en fin tur i snøvær! St. Moritz var litt skuffende 
som by, mye mer moderne enn vi hadde forventet. Den hadde ikke 
samme sjel som Zermatt, og vi bestemte oss for å dra videre neste dag. 

Her kan du ta 2 gondoler opp til toppen, og på vinteren kan du 
kjøre på ski helt fra toppen og ned mot byen. En spektakulær  
offpistløype over isbre og gjennom iskonstruksjoner sammen med 
innleid skiguide fra Chamonix. Jeg har selv kjørt denne turen 4 
ganger, og jeg ville nå ta med Unni opp til toppen for å vise henne 
noe helt spesielt. Det var mye kø både for å få parkert og tatt  
gondolene opp, men det er jo en helt utrolig utsikt og opplevelse, 
så det er verdt strabasene. Du føler nesten at du kan ta på Mont 
Blanc der oppe, og du ser hele alpelandskapet og de snødekte 
fjellene under og rundt deg. Unni tålte ikke høyden så godt, så vi 
var ikke der lenger enn nødvendig. Dagen etter var Unni dårlig, 
sannsynligvis på grunn av lett høydesyke. Hun ble bedre utpå 
dagen, og om kvelden var vi ute og spiste på en hyggelig restaurant. 
Det kan jo være et godt råd til andre at man skal ta hensyn til dette 
med høyden, det er ikke alle som tåler det like godt. Unni syntes 
uansett at det var en fantastisk opplevelse å ta med seg. Tøff jente!

Aguille de Midi systemet.

Luftig restaurant i fjellet!Aprikosestopp på vei mot Chamonix

På vei mot toppen!
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Mont Blanc-så nær men allikevel så uoppnåelig!



Dag 13 – 17. august
Da vi sto parkert utenfor hotell Badruft`s i St. Moritz neste dag 
kom Hotelldirektøren ut, gikk rundt Corvetten, og uttalte deretter 
følgende : ” This is the most beautiful car I have seen in St. Moritz 
this year”. Slikt varmer et Corvettehjerte, spesielt når du står  
parkert utenfor byens mest fasjonable hotell hvor bilparken består 
av Mercedes, Lamborghini, Ferrarri, Maserati og Aston Martin. Vi 
kjørte videre over Albulapass mot Klosters, som viste seg å  være 
en mye koseligere by enn St. Moritz. Vi parkerte helt tilfeldig  
utenfor et klassisk alpehotell som het Hotell Walserhof for å spise 
lunch, og det viste seg å være stamstedet til den engelske konge-
familien når de var på skiferie i Klosters. Etter lunchen dro vi  
videre mot Fyrstedømmet Lichtenstein og hovedstaden Vaduz. Vi 
kjørte gjennom mange små landsbyer der veien slynget seg mellom 
husene i tre eller mur. Det er utrolig vakkert, og alltid omkranset av 
de høye fjellene, et vell av blomster, grønne jorder, husdyr og  
vinmarker. Vi ankonm Lichtenstein og Valduz på ettermiddagen, og 
tok inn på Hotell Løwen, som var byens eldste hotel. Vi fikk et rom 
hvor vi ”reiste” flere hundre år tilbake i tiden, og vi storkoste oss. I 
Valduz var det en rolig og hyggelig stemning, og Fyrstens borg lå på 
en høyde midt i byen. Et spesielt sted som vi også anbefaler andre 

Fra hovedgata i Zermatt

Matterhorn Glaciere Paradise 13. august.

Ut på tur-aldri sur! Endelig framme ved Hørnlihytte 3260 m.o.h., 
også kalt Base Camp Matterhorn.

Typisk Sveitserhus i Zermatt og andre alpebyer.

Utenfor parkeringshuset i Tesch – neste mål St. Moritz

Over Julienpass i snøvær.

St. Moritz - Lokal bilinteresse
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å besøke. 

kun var interessert i selve bilen. De ba faktisk om å få ta bilde av 

den, og tolleren løp for å hente kamera da jeg sa det var OK, men 
bare hvis jeg også fikk ta et bilde av tollerene sammen med 
Corvetten! Ankom Lørrach i god tid, og fikk tid til å gå litt rundt i 
byen som var koselig med gågater, fortausrestauranter og mye folk. 
Vi kjørte etter hvert bilen inn på toget, fant kupeen, og delte en 
flaske vin mens landskapet gled forbi det store kupevinduet.  
Sov godt etterpå.

Dag 15 – 19. august
Hamburg – Kiel gikk greit, men ble overrasket av et skybrudd helt 
mot slutten rett før ferjekaia. Softtoppen var heldigvis allerede på 
plass, så det gikk greit. Nok en hyggelig ferjetur hjem til Oslo med 
god mat, underholdning, flott lugar og flatt vann.

 

Dag 16 – 20. august
Ankom Oslo torsdag morgen i god form, og været var strålende. 
Kjørte rett til Drøbak og parkerte utenfor vårt stamsted ”Bageriet 
hvor det hele startet. Der ble vi servert to glass musserende hvit-
vin for å skåle og feire at vår gamle gode venn Corvetten hadde 
fraktet oss trygt gjennom nok en fantastisk tur med utrolige flotte  

Hotell Walserhof – Den engelske kongefamilies alpine stamsted

Til og med de tyske tollerene var fornøyde!

På vei om bord på Magic Fantasy

Fornøyd kone ombord etter 15 dager i åpen Corvette. Ikke dårlig!

På vei inn gjennom ”bymuren” til Fyrstedømmet Lichtenstein

Lunch i Klosters

Fyrstens Palass
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Dag 14 – 18. august
Dro fra Lichtenstein til Lørrach i Østerrike hvor togturen hjemover 
skal starte. Vi kjører gjennom vakre alpelandsskaper og koselige 
landsbyer, som etter hvert går over i grønne åser og med mer  
østerriske bygninger. Blir stoppet i tollen, men det viser seg at de



opplevelser vi aldri vil glemme. Vi anbefaler alle å gjøre dette, det 
er bare fantastisk  moro. 

Og hva blir det neste:
juni 2011: Drøbak- Bergen. Hurtigruta til Tromsø med Corvetten 
om bord, og deretter Corvettetur fra Tromsø til Drøbak. 
Vi gleder oss. På gjensyn!

Godt Nyttår fra Unni, Bjørn Steinar og Corvetten

Back in Town” etter 2000 km i åpen bil

TEKST OG FOTO: 
Bjørn Steinar Lien & Unni

Monica Tvenning er alltid på plass og alltid blid. 
Tor W.er ikke vanskelig å be om en vittighet.

”Ferskingene” Gry og Rune fra Røyken storkoste 
seg og som Gry skrev på forumet ”det var jo helt 

normale trivelige folk jo”...

JULEBORD, CCN AVD. ØSTLANDET

Etter en famlende start var det snart en 16-17 personer som  
takket ja, og selv et truende gubbevelde ble brutt opp av 4 damer 
i sin beste alder :) Oi Oi tenker Tor, da må vi jo finne et sted å 
være. Lettere sagt og tenkt enn gjort i ukene før jul. Men, unge 
herr Weber svikter ikke og vartet opp med langbord midt i 
Restaurant Syd-Øst, nederst i Trondheimsveien, på Oslos  
grommeste østkant :) Utrolig trivelig i disse gamle banklokalene. 

Etter kort ventetid fikk vi servert en av tidenes beste ribbe-  
tallerken og eksotisk dessert. Litt kroppslig olje, type Bache 
Gabrielsen smakte også fortreffelig til kaffen. Lystig prat rundt 
bordet er fellesnevneren for denne kjempe vellykkede kveld. Fra 
oss som stilte opp til dere som ikke var der; ” you missed a good 
one staying home”. Takk til CCN for bidrag av SpeciDaler fra 
klubbkassa til dette arrangement.

Etter noen tilbakemeldinger om at ” Ikke noe skjer” på vinterhalvåret, fant Østlandsavdelingen av
Corvette Club Norway ut at et julebord måtte man ha. Hjemmesiden til CCN ble flittig benyttet. Med Tor 

Weber i spissen, og hjelp fra Trond Vik, ble det satt i gang en påmeldingsrunde på forumet.

The Best Cristmas Party…Ever?

SydØst i Trondheimsveien anbefales

Ingunn Widlund smilte godt av alle vittighetene 
rundt bordet og understreket nok en gang at 

miljøet i CCN er mental medisin. 

Tor Weber tok det sikre for det usikre og stilte med 
PASS. Dette var jo tross alt ikke i hans bydel i 

Oslo… Fungerte godt som lommebok også. 

Pinnen måtte høyt og tydelig forklare hvordan sove-
rommets dekorasjonspanser har det i dag. 

TEKST OG FOTO: Jon Grasto
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198 CORVETTER  TIL NORGE I 2010

Det er en flott spredning på de fleste årsmodeller fra 1958 og opp 
til 2007. Norges desidert mest importerte Amcar er 1980 Corvette. 
Hele 64 biler fikk skilter i 2010. Selvfølgelig skulle vi ønsket oss at 
alle årsmodeller er representert og spesielt at det hadde vært 
flere C5 og C6 biler som fikk skilter. Vi skal dog glede oss stort over 
at det er kommet inn hele 6 biler av C1 generasjonen. Vi vet også 
at det er kommet inn minst 1 stk 1958 modell til, som er under 

restaurering og det varmer ogå. Denne vil komme på statistikken 
den gang den blir ferdig og registrert. Ryktene sier også en strøm 
av 1981 modeller har vært hos trafikkstasjonen og blitt innregistrert 
nå i januar måned.   
 
Under kan dere se en tabell som viser antall pr. årgang, samt i  
hvilket fylke bilene er registrert. 

Etter et sensasjonelt fantastisk år i 2008, hvor hele 343 brukte Corvetter ble førstegangsregistrert i Norge, fikk 
vi tilsvarende 176 stk i 2009. Det har derfor vært stor spenning til resultatet i 2010. 2010 ble jo et nedgangsår 
for import av amerikanske biler til Norge, men Chevrolet Corvette byr på fight og øker med 12.5% til hele  

198 biler.

2010 BLE ET ÅR I CORVETTENS TEGN

1958 2
1959 1
1961 1
1962 2
1964 2
1965 2
1966 1
1967 4
1968 5
1969 7
1970 4
1971 8
1972 3
1973 4
1974 10
1975 8
1976 7
1977 12
1978 14
1979 15
1980 64
1981 1
1988 2
1992 1
1993 1
1994 1
1997 2
1998 2
1999 3
2000 2
2001 4
2002 1
2007 1
NY 2010 1
SUM 198

Østfold 19

Akershus 27

Oslo 14

Hedemark 8

Oppland 10

Buskerud 15

Vestfold 17

Telemark 12

AustAgder 5

VestAgder  5

Rogaland  18

Hordaland 14

Sogn og Fjordane 2

Møre og Romsdal 6

Sør Trøndelag 17

Nord Trøndelag 6

Nordland 1

Troms 2

Finnmark 0

H
VO

R H
AR BILEN

E BLITT REG
ISRERT I 2010

 ÅRG
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G

24
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

11



I Drammen bilhavn er Corvette et meget vanlig syn. Undertegnede er 
ofte i havna, og kan skrive under på at det går nesten ikke 1 uke uten 
at en Corvette kommer til landet. Noen av bilene får sjokk, og møter 
snø for første gang i sitt liv. Mulig denne C4 lengter hjem til USA :)

Yngve Antonsen fra Hvaler importerte selv denne 1981 modell fra 
USA. Produsert og førstegangsregistrert i 1980 lar det seg gjøre å få 
skilter på denne bilen. Yngve har klart mesterstykke å få årsmodell 81 
i vognkortet, som er korrekt, men dessverre vil de fleste Vegtilsyns 
stasjoner sette inn 1980 som årsmodell. Dette er ”Very Low Miles” bil 
i den for Norge uvanlige fargen Beige.

Styremedlem i CCN, Gudmund Bolsgård fra Sarpsborg har  
importert og registrert denne flotte 1967 Convertible i året som gikk. 
En av 4 1967 modeller i 2010 . Gudmund fikk god assistanse av 
Corvette Store, som inspiserte bilen i Florida før kjøpet ble fullkjørt.
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Undertegnedes datter, Stine Sofie Grasto falt for denne superstrøkne 1980 modell med 22000 miles 
på telleren. Hvit med rød innredning er aldri feil. Bilen var tilbudt på Zephyrhills Classic Car Auction 
i Florida i februar 2010, men gamlegubben Grasto satt for tungt på lommeboka til Stines store  
fortvilelse. 

Det er flere firmaer som importerer Corvetter og hos Corvette Store 
i Drøbak er det alltid biler i topp stand. Det vil i det lange løp lønne 
seg å kjøpe den bilen i best stand som du kan finne. Vi fant denne 
flotte 2000 modellen i lekker fargekombinasjon når vi var innom en 
regntung ettermiddag. Den ble solgt på høstparten av året kan 
Øystein Fredriksen melde, men vi vet ikke om den er innregistrert 
ennå. 

Hos RB Auto i Halden fant vi mange C3 til salgs. Runar Bjerknes 
forteller at kundene ønsker sort eller rød bil, og importerer derfor 
helst denne fargen. Runar har også solgt mange 78 Indy PaceCar 
utgaver og har fortsatt er par for salg. En klassiker allerede som ny... 
Her er Jon i samtale med Runar (til høyre)

TEKST OG FOTO: Jon Grasto, 
medlem av CCN og  
VicePresident i AMCAR 



Undertegnedes datter, Stine Sofie Grasto falt for denne superstrøkne 1980 modell med 22000 miles 
på telleren. Hvit med rød innredning er aldri feil. Bilen var tilbudt på Zephyrhills Classic Car Auction 
i Florida i februar 2010, men gamlegubben Grasto satt for tungt på lommeboka til Stines store  
fortvilelse. 

Torbjørn Back har hentet hjem denne 1999 fra USA og fikk skilter 
akkurat til sommerferien. Nydelig bil.

C5 i gult med beige interiør og kalesje er ikke vanlig her i Norge, men 
en utrolig lekker kombinasjon. Denne strøkne lowmilage 2004 er 
importert av Corvette Store og levert til et medlem i Sarpsborg , dog 
er den ikke registrert ennå. 



ORIGINALE SALGSBROSJYRER TIL CORVETTE 
SELGES

Har følgende årsmodeller på lager; 59, 64, 74, 75, 77. 78, 82, 91, 97, 01, 
06 og 07
 
Pris fra 100.- til 500.- pr stk + porto . Obs, ikke nytrykket. 

Jon Grasto- Sarpsborg, mobil: 905 87 422

Medlemsannonser

ORIGINAL 1965 CORVETTE OWNERS MANUAL 
SELGES

Denne er ikke nytrykket , men original utrolig fin instruksjonsbok på 
50 sider. Har GM partnumber 3859589

Pris 500.- pr stk + porto . 

Jon Grasto - Sarpsborg, mobil: 905 87 422

1999 CORVETTE COUPE SELGES KR 450.000

Bilen er kun kjørt 49.000 km og er i original stand. 5,7 ltr. LS1 344HK, 6 trinn manuell, Europa-utgave, head-up display,  
magnesiumsfelger, justerbare støtdempere. Ekstrasett med originale Corvette C5 Z06 med dekk medfølger.

Kontakt Terje Kristiansen på telefon 911 13 454 eller terje.kristiansen3@lyse.net for mer informasjon. 
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Medlemsannonser

Bjørn under årsmøtet

ÅRSMØTE OG FEST, CCN AVD. MIDT-NORGE

ÅRSMØTE CCN AVD. VTB 2011

Årsmøtet startet kl. 1830.  Leder Bjørn sa noen ord om året som var 
gått, både når det gjaldt lokalavdelingen, og dennes forhold til 
hovedstyret i CCN.  Spesielt ble det trukket frem det gode opp-
møtet fra Midt Norge på Landstreffet.  Det var i fjor planlagt flere 
lørdagsturer, men de fleste av disse regnet mer eller mindre bort. 
Bjørn bad også om innspill på aktiviteter for årets sesong. Det som 
allerede er planlagt er tur til USA i juni. Pr nå er 10 Corvetter 
bestilt hos Hertz, og står og venter i Los Angeles lørdag 18. juni.  
Siste helg i mai er det også snakk om en tur til Østersund. Da alle i 
styret ønsket å fortsette, ble valgprosessen kort.

Fra årsmøtet, gikk vi rett over til festen.  Ola var også i år kokk, og 
han serverte en fantastisk 3 retter. Vi var 33 til bords, og alle var 

Det ble vektlagt at flere må bidra for å opprettholde et tilfreds-
stillende aktivitetsnivå. Erik Jensen og Morten Riise har sagt seg 
villige til å bidra med aktiviteter i henholdsvis Vestfold og Telemark. 
En person med tilhørighet i Drammen ønskes også for å ta seg av 
Buskerud regionen. Er du interessert i å bidra så kontakt Bjørn 
Sverre.  I tillegg sa Arne Johnny Bjune og Leif Erik Eriksen seg  

strålende fornøyd med måltidet.  Takk til deg Ola og til de du 
hadde med deg for å gi oss festmåltidet.  

Under middagen, ble det kunngjort en overraskelse.  Denne var 
det jeg som fikk.  Som nevnt over, skal en del av medlemmene til 
USA til sommeren.  Jeg hadde veldig lyst til å være med, men min 
bedre halvdel signaliserte at hun ikke hadde lyst.  Jeg runder de 50 
i februar, og under middagen kunngjorde min kone at jeg var 
påmeldt til turen. Det er ikke å overdrive og si at jeg ble fryktelig 
glad.  Det skal bli kult å kjøre 10 gule C6`er sammen i en uke.

Etter middagen serverte Bjørn avec, og festen ble, som corvette 
fester ofte blir, ett lystig lag som gikk ut i de små timer.

villige til å bidra som medlemskontakt for å øke interessen og  
entusiasmen rundt hobbyen vår i de tre fylkene vi dekker. Bjørn 
Sverre Mikkelsen og Stein Helgesen fortsetter som leder og  
nestleder et år til, men flagget begge at de kan tenke seg å slippe 
til nye krefter til neste år. 

Lørdag 29.01 ble det avholdt årsmøte og årsfest for CCN`s medlemmer i Midt Norge. Sted var Amcar Trondheims 
lokaler på Ranheim.

I henhold til klubben vedtekter skal lokalavdelingene årlig velge leder og nestleder som skal godkjennes av 
hovedstyret. Med bakgrunn i dette gjennomførte lokalavdelingen sitt årsmøte i januar.

Ola forteller hva vi får servert Relativt fornøyd med 50 års gaven

TEKST OG FOTO: Roar Selvnes, reportasjeansvarlig Midt-Norge

TEKST: Bjørn Sverre Mikkelsen, avdelingsleder VTB
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Han har vel også ønsket flere bidrag fra klubbens øvrige medlemmer, 
for å få redusert omfanget og arbeidsmengden. Uansett må vi vel 
si at Nils har vært med på å løfte vårt klubblad til nye høyder i både 
innhold og kvalitet i sin tid som redaktør. Dette uten å forkleine 
tidligere redaktører, som også i sine perioder har vært med på å 
løfte bladet i takt med klubbens generelle vekst. Corvette 
Journalen (heretter C.J.) startet sin karriere som et stensilert klub-
blad som var stiftet for hånd, og med kun noen få sider i sort/hvitt.  
CCN’s første president Christian Fett var primus motor for dette, 
hvis mine hjerneceller ikke husker veldig feil. Bladet har hele tiden 
vært CCN’s viktigste informasjonskanal til medlemmene, og har 
derfor alltid vært en prioritert del i klubben. Etter dette ble det 
Tore Klerud som overtok stafettpinnen, og han overleverte denne 
etter noen år til Jon Ertnes som utviklet bladet videre. Da Nils 
overtok som redaktør var bladet kommet opp i mellom 20-24 sider, 
og stort sett med et begrenset antall fargesider.

Når Nils overtok stafettpinnen og hans første nummer skulle gies 
ut i starten av 2005, hadde han allerede satt sitt preg på bladet 
med nytt og fin design. Bladet hadde fått en større bredde og 
kvalitet i innholdet. Nils hadde ingen erfaring med verken oppsett 
eller programbehandling, men tok dette som en personlig 
utfordring. Foranledningen til at Nils tok jobben, bør vel kanskje 
også nevnes, denne avgjørelsen ble tatt på en sen hjemtur fra et 
styremøte (hos Jon Ertnes)en vinterkveld i 2004/2005. Jon hadde 
i et par år ønsket avløsning, men nå var dette endelig, da større 
arbeidsmengder i egen bedrift krevde sitt. Ingen hadde som vanlig 
meldt seg til tjeneste(etter mange annonser i bladet), og som leder 
i klubben appellerte jeg da til NILS, og hans enorme engasjement 
for klubben og vårt kjære klubblad. Han ble lovet oppbakking fra 
min side med annonser og trykkeriavtaler, og at styret skulle opp-
fordre resten av klubben til å gi sine bidrag. Nils tok denne 
utfordringen på strak hånd, og planene for bladet begynte allerede 
å svirre i en redaktørspires hode. Etter mange timer med skriving 
litt små banning (og frustrasjoner) over programmet og hvordan 

det virket + sene innleverte bidrag ble bladet levert til medlemmene 
til rett tid. Tilbakemeldingene var mer enn godkjent, og både 
medlemmer og annonsører ga Nils velfortjent ros for et fint blad. 

Nils ønsket fra første stund frihet til å lage bladet etter egne 
retningslinjer, som styret også ga sin tilslutning til. Bladet var i 
utgangspunkt på 32 sider, og nå med mulighet til farger på samtlige 
sider. Han ønsket i størst mulig grad og kun bruke medlemsbiler, og 
at medlemmene til disse også fikk sin plass i reportasjene. Nils var 
også klar på at biler og personer ikke burde være ”gjengangere” i 
bladet, og at mangfoldet i klubben skulle prioriteres og tilstrebes. 
Det har gjennom alle år i klubben vært en utfordring å få bilder og 
”storries”, fra alle kanter av landet. Dette ble bedre og litt enklere 
med Nils sin jobb som pilot i SAS/BRAATHEN, hvor han jevnelig 
oppholdt seg i kortere stunder på nesten alle landes flyplasser. 
Stoffet har i alle år variert med innslag fra flere kanter av landet, og 
alle generasjoner av Corvetter har blitt balansert på en fornuftig 
måte. Nils har også vært flink til å lage reportasjer om historisk 
racing hvor Corvetter deltar både fra USA, og på hans mange turer 
til England. Han har også laget en rekke flotte medlemsreportasjer 
om enkelt  medlemmer, og deres biler.  En ”kjepphest” for Nils har 
alltid vært at stoffet i bladet bør ha en nyhetens interesse, og 
derfor har han vært restriktiv på å bruke minst mulig reportasjer 
utgitt i andre blader og på nettsidene. Han har også vært klar på at 
bilder og stoff til bladet bør holde et hvis minimumsnivå, for at 
”lista” han har lagt på bladet skal opprettholdes kvalitetsmessig. 
Dette kan man trygt si at Nils har klart, og de siste par årene har 
bladet kommet i 40 siders utgave i hver utgivelse.  Det er alltid en 
stor oppgave å fylle bladet (40 sider) med interessant stoff, og at 
stoffet er riktig sammensatt i forhold til aktiviteten i klubben.

Nils har også vært sterkt delaktig i alle kostnadskutt og forhandlinger 
vi sammen har gjort mot trykkeriet, distributører, og Postens avtale-
verk for utsendelser. Dette har medført at bladet og kalenderen 
(som Nils også er hovedbidragsyter til), har spart CCN og dens 

Det har fra Nils Ole Frønæs side vært varslet at han ønsket avløsning som klubbens redaktør en tid, men det er 
ikke alltid like lett å få folk til å stille opp i slike jobber.  Derfor har han som den ansvarsfulle person han er, blitt 

sittende både litt lenger enn han hadde signalisert, og bidratt litt mer enn det som var tenkt.

NILS OLE GIR SEG SOM REDAKTØR

EN TAKK FOR MANGE ÅRS INNSATS FOR CCN, OG UTVIKLINGEN
AV VÅRT MEDLEMSBLAD CORVETTE JOURNALEN

Vi forventer at en avtroppende REDAKTØR, sees like 
avslappende som her på treffene i framtiden.

Kanskje det også blir tid til mer jobbing med BILEN framover, 
juvelen trenger jo litt tid og omsorg.
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medlemmer for utrolig store summer hvert år. Dette har bl.a. ført 
til at vi i dag betaler nesten mindre for trykking og produksjon og 
utsendelse av 900 blader, enn vi gjorde i 2004 med ca. 400 blader 
på vel 20 sider. Kalenderen som vi nå har gitt ut i flere år, er også 
et produkt som Nils kan være stolt av å ha hovedansvar for. Både 
bladet og kalenderen fikk sitt nåværende utseende i forbindelse 
med utviklingen av klubbens profilmanual, dette har gjort at 
helheten i klubbens organer viser et flott og samstemt ansikt utad.

Jeg vil derfor tilslutt benytte anledningen til å takke NILS OLE 
FRØNÆS, for seks års iherdig og god jobbing med CORVETTE 
JOURNALEN, og 24 utgivelser + kalendere av topp kvalitet som vi 
har satt stor pris på.  Jeg vil gjerne på vegne av de tidligere 

sittende styrer, og alle klubbens medlemmer også håpe at en og 
annen artikkel fra din penn igjen kommer i framtidige nr. av bladet. 

WELL DONE NILS.

Jeg vil samtidig også ønske vår nye redaktør Tone Harbakk lykke til 
med videreføringen av Corvette Journalen, og appellere til 
medlemmene om å støtte opp med bidrag til å lage et best mulig 
blad med allsidig og godt Corvette stoff.

Hilsen Erik

TEKST OG FOTO: Erik Jensen

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.

Nytt stort delelager til C3 Corvette: Slalom package kits, kompositt, bladfjærer, 
spiralfjærer, std og hi-perf støtdempere, stabstag, bærearmer, upgraded 
bremser, std og polyurethane foringer, trailing arms, justerbare camberstag, 
rustfritt parkbrems kit, rustfritt bremserør kit, skruer/bolter/muttere/Skiver/
klips til alle Corvette formål, interiør- og eksteriør detaljer, overhalingssett til
 det aller meste: fordeler, horn, setebelter, solskjermer, el. ledningsnett, brytere,
 håndbøker. Ved bestilling av deler, husk å be oss sende med det du trenger av
 olje (Quaker State, Dyno Cat, Royal Purple, Mobil 1), kjølevæske, motor-
innkjøringsolje, motorlakk, pakningsfjerner, choke-/bremserens, blyerstatter, 

oktanforhøyer, copper spray, WD-40, div tilsatser (additiver)!

30 % rabatt på C3 high-flow alu radiator ut denne måneden! 
Send oss en e-mail med din forespørsel eller bestilling!

YOUR MUSCLE CAR 
CONNECTION!

∫  Godkjent bilverksted 
∫  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



SIDEN SIST I BERGENSAVDELINGEN

2010 – Et grått år
Da er det nye året i gang og for oss i Bergensavdelingen håper vi 
på en langt bedre sesong enn i fjor. Vel, det skal jo godt gjøres at 
det blir dårligere. Sesongen 2010 ga oss ett skikkelig medlemsmøte 
hvor alle de fremmøtte hadde med bilene. Så på septembermøte 
fikk vi årets første medlemscruising. Faktisk var været så bra den 
dagen at selv Alfen ble med på cruisingen… Vi får trøste oss med 
at vi ikke var alene om å ha en heller dårlig sesong i 2010. Nå var 
ikke 2010 helt ille da, for solskinnsdagene var der og kjøring ble 
det. Men på medlemsmøtene klaffet det heller dårlig. 

End of Season
Året ble avsluttet med vårt tradisjonsrike julebord. Dette er en fin 
avslutning på sesongen. Vi samles til god mat og god drikke i godt 
lag. Dette er en hyggelig tradisjon og en fin måte å takke for året 
som var.

2011 – Nye muligheter
Når vi nå skriver 2011 ser vi frem til et nytt og mer innholdsrikt år 
for avdelingen. Vi har nå drevet lokallaget i 7 år og merker at tiden 
for noen endringer er inne. 

I de årene vi har drevet har vi hatt vår base på en lokal pizzasjappe. 
Et greit samlingspunkt, men med dårlig vær og derav lite cruising, 
har det blitt mye tid rundt bordene og innholdet på møtene har 
stort sett vært mat og prat. 

Så i år prøver vi noe nytt. På vinterhalvåret er det lagt opp til  
garasjebesøk og firmabesøk. Og på sommeren vil vi samkjøre 
møtene med Bergen Amcar Club sitt arrangement, Cruise Night. 
Her samles alle typer amcars i sentrum for utstilling og en prat 
blant likesinnede. Nå vil vi ikke blande vårt og deres arrangement 
helt, så derfor deler vi kvelden, slik at første del er Corvette  
klubben sitt opplegg og siste delen blir med Amcar klubben.
Dette betyr også at vi flytter møtene fra siste onsdag i måneden til 

Foto: Årets første tur, 26.01.2011

11 biler ble med på tur i september.
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SIDEN SIST I BERGENSAVDELINGEN første onsdag i måneden. Blir spennende å se om disse forandring-
ene gir en positiv effekt på oppmøte. Vi satser på at forandringer 
fryder.

Januarmøte
Januarmøte ble første test på forandringen. Og alt tyder på at det 
faller i smak. Med garasjebesøk hos Tom (avdelingslederen) lot 17 
personer seg friste. Dette anser vi som et godt oppmøte. Tom har 
de senere årene oppgradert en noe kald og kjedelig garasje, til å bli 
en stor, varm og verdig garasje for hans to Corvetter. Garasjen er 
verd et skue i seg selv. Også hans nye C3 er verd å ta en nærmere 

titt på. Bilen er forholdsvis original, men lakkjobben gjør at bilen 
skiller seg ut. En annerledes og gjennomført lakkjobb. Bilen har 
ellers mye krom og fremstår i meget pen stand.

Tom gav oss en liten presentasjon av garasjen, hans to Corvetter 
og et par Harley-Davidson som deler garasjeplass med Corvettene. 
Det ble en enkel servering og filmer snurret på lerrete gjennom 
kvelden. Avslutningsvis fikk vi noen klipp fra Polly sin kjøring i USA 
under Optima Challenge, deriblant hans omtalte snurr over mål-
linjen. Et møte som gav oss en god start på året.

Litt mer spennende innhold enn hva pizzasjappen kan by på…

Litt mer spennende innhold enn hva pizza sjappen kan by på…

Også en annen var klar for en god start på året. Ikke bare 
avdelingslederen byttet bil på slutten av sesongen i fjor, også 
CCN sjefen, Harry, byttet bil. Og hva var da mer naturlig enn å ta 
denne med på akkurat dette møte. Datoen var 26. januar, grade-
stokken viste rundt 0, men veiene var jo tørre og navnet er Harry. 
Så dermed stilte han med bil på årets første møte. Ikke verst.

TEKST OG FOTO: 
For Corvette Club Bergen, Henning@z06

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 RESRAURERING  ∫  EU-KONTROLL
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CCN ÅRSMØTE OG ÅRSFEST 2011

Et 30 talls entusiaster inklusive deres ”bedre” halvdel deltok under 
helgeoppholdet på Sundvolden. Stedet er også valgt til  
landstreffhotell i jubileumsåret 2012. Gled dere :) Et fantastisk 
hotell med et utrolig utvalg av fasiliteter, kultur og en meny som vil 
behage de fleste. I tillegg er naturomgivelsene en berikelse for 
byfantene som ellers er vant med trafikkstøy, miljøforurensinger og 
et stressnivå som vi ikke finner her. En unik underjordisk gang fra 
hotellets opprinnelige bygning, hvor resepsjonen befinner seg, til 
den mer nymoderne avdelingen hvor helgens møterom og krypinn 
befant seg er å finne på stedet. Helgens frysepinner benyttet 
denne :) :), godt når temp. viste -9 grader. 

Lunsjbufeèn var en delikatesse i likhet med kveldes 4-retters  
middag. Sjelden god kokk denne dagen. Ikke bare serverte han mat 
av ypperste klasse, han var en inspirerende og god forklarer ved 
presentasjon av kveldens meny for oss feststemte og sultne  
deltakere. En bursdagssang ble det også anledning til denne dagen. 
Harry Harbakk, Corvette-klubbens, formann fylte 43 år dagen 
derpå, men ble gitt oppmerksomhet fra denne livlige forsamlingen, 
som stod for atter en minnerik samling i CCN tradisjon. 

Årsmøtet ble klubbet i gang kl 1500 av møteleder Frode Alhaug og 
37 stemmeberettigede satt benket i en hestesko. Fjorårets flotte 
regnskapsresultat og budsjettet for 2011 ble klubbet inn. Ønsker 
om en mulighet for høyere økonomisk bidrag til lokalavdelingene 
ble en velkommen endring. Ett forslag om å benytte noe mer  
midler og innsats til å skaffe oss flere medlemmer ble bifalt. Et 
ønske om at medlemsmatrikkel trykkes etter alfabetisk rekkefølge 
ble vedtatt. 

I pausen benyttet vi anledningen til å beskue den LSX motor Tom 
Herskedal hadde tatt med seg i bagasjen. Utrolige 700 hk  
aluminiumsmV8 , som passer utmerket i våre Corvetter.
 
Etter pausen ble det valg, og valgkomiteen hadde hatt en enkel 
jobb med å skaffe medlemmer til nytt styre. Dette ble meget raskt 
lagt på bordet og klubbet inn. Kanskje litt for raskt syntes  flere  
deltagere. Etter dette fikk avtroppende styre takk for god innsats, 
og det nye styret ble ønsket lykke til. 

Materialgruppa presenterte en ny T-Shirt samt viste bilder av en ny 
klubbskinnjakke som er på vei inn for salg. Videre ble det bestemt 
at fremtidige årsmøter legges i umiddelbar nærhet av Gardermoen, 
for enklere kommunikasjon. Etter dette ble møtet hevet, og de 
fleste gikk på rommet for å gjøre seg ferdig til kveldens festmiddag.  

Noen få reiste hjem, men for de 34 som benket seg til bords, fikk 
en unik matopplevelse og levende musikk der dansefoten ble flittig 
brukt ut over de små nattetimer. 

Next Year, YOU will also be there  :)

Årsmøte og årsfest i CCN ble arrangert 5.februar 2011 på Sundvolden Hotel i Hoel kommune.

TEKST OG FOTO: Jon Grasto

O-la-la … C-2-66

Helgens kulturelle innslag . 434 cid LSX Alu V8.  
Passer fint både i stue og motorrom

Mektige menn med smil i munn.  

FUEL 
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REFERAT FRA ÅRSMØTET  

Harry Harbakk (president)
Karen Riise (styremedlem-materialforvalter)
Monica Tvenning (styremedlem-sekretær)
Gudmund Bolsgård (styremedlem- Arrangementskordinator og kontaktleder mot 
lokalavdelingene)
Jane Brekke (styremedlem-kasserer)
Odd Steinar Nilsen (styremedlem- Medlemskontakt og adresseendringer)
Frode Alhaug (revisor)
Hans-Jørgen Herje, ikke tilstede (styremedlem- Annonse og sponsoransvarlig + 
mediekontakt for CJ og nettsider

Eileen Nilsen, Bjørn Berg, Ola S. Skjåk-Bræk, Tom Herskedal, Kai Roger Eriksen, Bjørn 
Bjørnholdt, Per Asbjørn Heier, Tor Åge Aune, Rune Gjerdrum, Bjørn Sverre 
Mikkelsen, Vinnie Vaksdal, Stein Helgesen, Thomas Møller, Bjørn-Petter Jensen, Iren 
Strand Bakke, Ståle Bakke, Olav Brekke, Eirin Nygård, Finn Strøm, Jon Grasto, Dan 
Askhagen, Tor Weber, Lars B Wyller, Erik Jensen, Aud Aarvik, Svend Aarvik, Knut Åge 
Floor, Christian Fett, Morten Riise, Trond Vik

 
Godkjennelse av innkalling: Kommentar fra Trond Vik om å flytte punkt 6 på  
agendaen og sette som punkt nr 7 –GODKJENT.
Valg av referent: Monica Tvenning - GODKJENT
Styrets beretning for 2010, med regnskap og balanse: Styrets beretning for året som 
er gått ble lest opp av president Harry Harbakk til alle oppmøtte på årsmøtet. 
Regnskap og balanse, opplest av revisor Frode Alhaug. Det var ingen kommentarer 
fra årsmøtet. Årets overskudd er på kr. 102 353,76. Frode Alhaud opplyste årsmøtet 
om at beløpet pål kr 150 000,- som er vedtatt tidligere i styret vedr jubileeums-
treffet i 2012 vil komme som en fremtidig utgift. Fordelingemodellen på hvordan 
dette skal føres i regnskapet skal bli vedtatt i løpet av 2011. Ingen kommentarer fra 
årsmøtet på dette. Styrets honorar, regnskap og balanse ble GODKJENT av årsmøtet.
Budsjett for 2011: Budsjettet ble opplest av president Harry Harbakk.  Det ble 
påpekt av ordstyrer at penger som blir utdelt til lokalavdelingene SKAL dokument-
eres ovenfor styret/v kasserer innen årets slutt. Etter forslag fra Jon Grasto om å 
øke summen for profilering av klubben siden det er over 2100 Corvetter med skilter 
per i dag, foreslo Frode Alhaug for årsmøtet at de godkjenner at posten for profil-
ering økes fra kr. 5000,- til max kr. 20 000,- ved behov for økt profilering i løpet av 
2011. Dette ble GODKJENT av årsmøtet. Spørsmål fra salen ble spurt om vedr. 
posten for banearrangement. Dette ble forklart av Harry H. Dan Askhagen opplyste 
årsmøtet om at Mjøs-avdelingen har tenkt å gjøre banearrangement til en årlig 
begivenhet, og dato for årets løp er satt til 17. juni.
Fastsettelse av kontingent 2012: Samme sum som årene før pål kr 400,- for hoved-
medlem og 100,- for familiemedlem ble GODKJENT av årsmøtet som kontigent for 2012.
Forslag til endring av vedtekter og retningslinjer: Ingen endringer er nødvendig. 
GODKJENT av årsmøtet.
Valg av styre, revisor og valgkomitè: Valgkommitèens instilling til nytt styre for året 
2011: Harry Harbakk: president, periode 2 år. Monica Tvenning: sekretær, periode 1 
år. Jane Brekke: kasserer, periode 1 år. Karen Riise: materialforvalter, periode 2 år. 
Odd-Steinar Nilsen: medlemskontakt, periode 1 år. Roar Selvnes: styremedlem, 
periode 2 år. Henning Bogen: vara styremedlem, periode 1 år. Frode Alhaug: revisor, 
periode 2 år. Valgkommiteen ble valgt til: Erik Jensen, periode 2 år. Trond Vik, 
periode 1 år. Dan Ashagen, periode 1 år. Tidligere Styremedlem fra året 2010 
Gudmund Bolsgård og styremedlem Hans Jørgen Herje trer ut av styret i 2011.
Innkommende saker ( MÅ være styret i hende innen 15.01.11 )
-Forslag om å gi signaturrett til hele styret: GODKJENT
-Årsmøtet besluttet at CCN melder seg inn i enhetsregisteret: GODKJENT
-Årsmøtet besluttet at det henstilles til alle lokalavdelinger at leder eller en 
representant utnevnt av avdelingsleder skal representere avdelingen på fremtidige 
årsmøter.
-Bjørn Berg ønsker å få tilsendt oversikt på utestående kontigenter i hans distrikt 
som enda ikke er betalt for 2011. Bjørn Berg og Bjørn Sverre Mikkelsen ønsker å få 
tilsendt en mail hver gang ett medlem i deres distrikt har meldt seg inn for å kunne 
ta kontakt og ønske medlemmet velkommen.
-Forslag fra president Harry Harbakk om å opprette en gruppe som skal utarbeide 
en fremtidig fordelingsmodell for midler som skal tildeles lokalavdelingene. 
Forslaget ansees som ett tiltak for å danne seg ett bilde av hvor aktive medlemm-
ene egentlig er i respektive avdelinger, pluss å danne seg ett bilde av hva medlemm-
ene er intressert i og hva de ønsker av avdelingen/klubben i fremtiden. Planen skal 
utarbeides utifra behovemassen i respektive avdelinger KONKLUSJON: forslag om 
å få mere kunnskap om hvor medlemmer hører naturlig hjemme i klubbens 8 
avdelinger. Årsmøtet bestemte og godkjente at Harrys forslag om å opprette en 
gruppe på 4 personer tilsammen skal settes sammen av avdelinglederene.
-Forslag om å sende ut medlemslistene alfabetisk istedenfor etter medlemsnummer 
ble GODKJENT.
-Status vedr. årets landstreff i Haugesund ble opplyst av Tor-Åge Aune. 
-Erik Jensen opplyste om status for jubileeumstreffet i 2012.

Årsmøte CCN 5.februar 2011, 37 personer tilstede

Munter stemning som alltid. Høvdingen fikk blomst 
på bursdagen 

Finn og Eirin stiller alltid opp og gleder seg til bedre 
vær i sin 427cid Roadster.

Trivsel

Ikke en Corvette å se, men 4 stk kjørte 
amerikansk bil i allefall. 

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Damenes Corvette Side
Hei mitt navn er Eileen, er forlovet med Harry (president i CCN). Godt nytt år alle sammen!

Før jul fikk jeg spørsmål fra den nye redaktøren Tone om hun skulle ta opp igjen Damenes hjørne i Journalen. 
Hvorfor ikke, svarte jeg. Men i stedet for å skrive om oppskrifter på mat, så kunne vi heller skrive om en fin 
Corvette-tur eller opplevelse, for det er jo Corvette det dreier seg om i dette bladet :) Jeg sa meg villig til å 
skrive det første innlegget. Så håper jeg at flere jenter tar pennen fatt og sender inn en historie om sin 

Corvette-tur/opplevelse til CJ.

Første gang jeg hørte om Corvette var når jeg traff Harry i mai 
2008. Jeg viste ikke så mye teknisk om biler men elsker å kjøre bil. 
Så lenge bilen tar meg fra A til B og jeg kan spille musikk, er jeg 
fornøyd. Første gang jeg satt i en Corvette var på banekjøring på 
Våler banen, vi fraktet C5’en på henger over fjellet. Jeg hadde 
mange sommerfugler og noen store elefanter i magen når vi stod i 
kø for å komme ut på banen. Men de forsvant fort, det er noe av 
det gøyeste jeg har vært med på :)

I begynnelsen av juni reiste vi på mitt første landstreff i Trondheim, 
en strålende gjeng fra Bergen kjørte samlet i nydelig vær, en liten 
pause på Sognefjellet hadde vi også. Denne fjellovergangen er  
virkelig å anbefale. Vi hadde en overnatting på Dombås før vi 
kjørte videre i retning Trondheim, hvor vi endte opp på Hell Hotell. 
Helgen var en uforglemmelig opplevelse fra begynnelse til slutt, 
der vær gudene var med oss hele tiden :) Utstilling på Trondheim 
torg om lørdagen med over 100 Corvetter utstilt, var et fantastisk 
syn :)

Vi hadde flere turer på banekjøring det året, både drifting og vanlig 
kjøring. Jeg syns det er utrolig spennende å sitte på, kjenner  
kreftene som drar deg tilbake i sete når det blir gitt gass. Drifting 
er det jeg syns er gøyest å sitte på med, det går ikke så mye på fart 
men mer kontroll over bilen inn og ut av svingene. Kjenner at bilen 
slipper i svingen og tenker at nå går vi rundt, men bilen drifter mer 
og mer. Er vanskelig å forklare hvordan det føles er bare helt  
utrolig gøy å sitte på, anbefaler det på det sterkeste å prøve for de 
som ikke har gjort det :)

I 2009 var det Landstreff på Gol, men først skulle vi på banekjøring 
på Vålerbanen. Harry hadde spurt om jeg ville kjøre bilen da og jeg 
sa selvfølgelig JA!! Da han hadde kjørt noen runder sa han at nå 
kan vi bytte, OI tenkte jeg, skal jeg ikke kjøre bilen først før jeg 
kjører på banen da sa jeg. Men Harry sa at det kanskje begynte å 
regne etter lunsj, så det var nå eller aldri (jeg fikk ikke tid til og grue 
meg en gang). Ut på banen kom jeg og tlf til Harry ringte, første 
runde gikk strålende syns jeg. Han satt og dirigerte, brems, gi gass, 
sa fra om sporvalg mens han snakket i tlf... Så da jeg begynte på 
andre runde tenkte jeg at dette går jo som en drøm og bilen var det 
virkelig krefter i, ligger som støpt på veien. Jeg ga mer gass og økte 
farten, men da fikk jeg beskjed at jeg måtte roe litt ned inn i  
svingene :) Det var en utrolig opplevelse å få kjøre på bane, og ga 
mersmak :)

Etter banekjøringen kjørte jeg fra Våler til Fagernes, det var en 
befriende følelse å kjenne alle hestekreftene jeg hadde kontroll 
over. Ble til og med tatt noen forbikjøringer, der jeg sa at det er for 
liten strekning men Harry sa gi gass og jeg hadde god margin :)

Den største gleden og overraskelsen den helgen var når Harry 
fridde til meg, lørdag under premieutdelingen. Jeg ante null og 
ingenting om det. Men i etterkant har jeg tenkt at han oppførte seg 

litt rart før vi skulle ned til middag, skulle børste klærne hans og det 
var mye styr med hvordan jeg skulle børste og han stod ikke i ro, 
drev hele tiden og snudde seg vekk fra meg. Til slutt sa jeg ”stå i ro 
foran meg” da dro han skjorten ut fra kroppen mens jeg rullet og 
skrøt av han at nå var han hjelpsom :) Ringen lå i bukselommen og 
han var redd jeg skulle oppdage den der. Under middagen måtte 
jeg sitte på hans høyre side, i tilfelle jeg skulle ta han på låret og 
kjenne ringen. Da premie utdelingen startet var jeg en liten tur ute 
og Harry kom og hentet meg, ”tenkte ikke stress jeg skal jo ikke ha 
noen premie”. Men det var jo det jeg fikk. Han hadde og snakket 
med Tom fra Bergens avd. om at han skulle fri til meg og om han 
kunne ta noen bilder. Tom hadde visst stått rett bortenfor meg og 
zoomet inn på meg, men det hadde jeg ikke fått med meg heller. 
Jeg husker at når Harry stod der oppe, så sa han at ”var ikke sikker 
på om jeg fikk premie i kveld men jeg skulle ta med meg første 
premien hjem, uansett”. Jeg tenkte ”HVA, står han der og klager på 
premien sin?". Så hører jeg navnet mitt i mikrofonen. "Hva skjer?", 
tenkte jeg. ”Eileen, vil du gifte deg med meg?”, sa Harry. "Du tuller!", 
var det første som kom i hodet mitt. Jeg skjønte ingenting. Jeg ble 
klappet og vinket opp på scenen med rop fra salen, si JA, si JA! 
Kom opp på scenen ganske sjokket, der satt Harry på kne med 
ringen i hånden og spurte meg igjen, jeg sa selvfølgelig JA!! Ringen 
ble satt på fingen, en lykkelig og ganske forfjamset Eileen gikk ned 
av scenen med armen til min framtidige mann rundt meg :) Det var 
en utrolig opplevelse og den fine rammen rundt det hele gjorde 
dette til noe jeg aldri glemmer:)

I desember kjørte vi siste turen med C5en til Lyngdal for å levere 
den til den nye eieren. Var rart å skulle gi slipp på den. Vi tenkte at 
vi kunne være en stund uten Corvette til den rette dukket opp. 
Men i februar i 2010 på Harry sin bursdag ble han valgt til president 
i CCN, så da var det rett på nett å lete etter ny Corvette. Valget 
falt på en gul C4 som ble hentet helgen etter i forrykende snøvær.

Overgangen syns jeg var stor fra C5 til C4 men ble etter hvert 
sjarmert av den. Er vel bare nok å høre lyden av en Corvette så blir 
man forelsket :)

2010 var det landstreff på Lillehammer med banekjøring i forkant, 
fikk prøve C4en på banen :) Fremdeles like gøy :) Det ble en litt 
annerledes helg for begge to dette, siden Harry var president var 
det en del møter og ting som måtte ordnes. Så vi fikk ikke sett så 
mye til hverandre men sånn er det vel for presidentfruer :)

Harry skulle jobbe på Østlandet etter den helgen så jeg fikk den 
store æren å kjøre corvetten hjem alene til Bergen. De timene i 
bilen har vel aldri gått så fort før. Var en fantastisk tur over 
Hemsedalsfjellet og nydelig vær. Jeg var nok temmelig stolt :)

I august reiste vi til Trondheim på Hot August night, med Amcar 
gjengen fra Bergen. Vi reiste over Strynefjellet og videre til 
Geiranger, der vi overnattet. Vi fikk med oss utsikstpunktet over 
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Damenes Corvette Side Geiranger som var et imponerende syn, turen ned Trollstigen må 
oppleves. Om lørdagen var det utstilling forskjellige steder i og 
rundt Trondheim med de forskjellige bilmerkene. Corvettene stod 
på Solsiden. Om kvelden var vi på Street Legal på Lade med mange 
imponerende biler. Søndagen gikk turen hjem for våres del, de 
andre reiste videre til Ålesund og kjørte Atlanterveien hjem. En 
fantastisk tur som jeg gjerne tar igjen :)

Da høsten kom ble det igjen bytte av bil, vi hadde lyst på en C3. Vi 
møtte kjøperen halvveis til Trondheim. Frost og delvis is over 
Sognefjellet hadde vi, men det var en nydelig tur i fint høstvær. Vi 
reiste hjem med C3en og C4en forsvant nordover.

De tre årene jeg har vært i Corvette miljøet har jeg opplevd mye. 
Corvette er en stor lidenskap for de som eier disse bilene og har 
blitt det for meg også. Er alltid kjekt å være med på turer og møter, 
treffe nye og gamle kjente. Oppfordrer alle jenter til å bli med på 
turer og møter, sånn at vi kan treffes oftere også.

Har nå lært litt mer om de forskjellige modellene etter hvert og ikke 
minst mer om tekniske ting på biler, som lufting av bremser og 
andre ting :)

Ønsker alle et strålende Corvette år i 2011 :)

Ps. Vi har alt hatt den første crusingen med Corvetten i år, 
26. januar :)

TEKST: Eileen Merethe Misje Nilsen

FERDIGHETSKJØRING PÅ VÅLERBANA 2011

Ferdighetskjøringen starter med førerkurs og det blir god tid til å 
teste seg selv og bilen i trygge omgivelser. Her blir det tatt hensyn 
til alle, uansett om du aldri har vært i nærheten av en bane før, og 
vil ta det pent, eller du har mye baneerfaring og vil tråkke på litt. Du 
kjører i ditt eget tempo! Klubbens erfarne representant innen bane-
racing, Frode Alhaug, vil være vår instruktør og gi oss kjøre-
opplæring ved å være passasjer eller fører i din bil. Da kan du få 
nærmere kunnskap om sittestilling, sporvalg, bremsing, akselerer-
ing, girvalg med mer.

På forhånd kan det være lurt med en sjekk av bilen så den er 
forberedt på en skikkelig påkjenning. Spesielt viktig er bremsevesken. 
Husk også godt med luft i dekkene og nok suppe på tanken! 
Vegtrafikkloven gjelder ved all kjøring på banen, så bilen må være i 
forskriftsmessig stand. Hjelm er påbudt.

Tidsskjema for ferdighetskjøring fredag 17.juni: 
Oppmøte 11.00 - 11.30
Obligatorisk førerkurs 11.30 - 12.00
Ferdighetskjøring 12.00 - 18.00

Det blir et sosialt arrangement på kvelden med overnatting til 
lørdag. Utfyllende informasjon, påmeldingsskjema og Vålerbanens 
Bane- og bruksreglement kommer på klubbens hjemmesider i løpet 
av mars! Sett av helgen allerede nå!

Velkommen!

Corvette Club Norway avd. Mjøsregionen inviterer alle CCN`s medlemmer til ferdighetskjøring 
på Vålerbana 17.-18. juni 2011

TEKST: Dan Askehagen, avdelingsleder Mjøsregionen



ROGER MYRSTAD - 81
Medlemsnummer 1168

Hei

jeg sender noen bilder av våre 
corvetter, en kamerat av meg har tatt inn en 1981mod.

Og her er min 1984mod, jeg har hatt bilen siden 2006.som 
du ser på bildet så er det en skade. På den røde 1981, den 
skaden ble når den ble fraktet fra usa,synd. Jeg har tenk og 
bytte teppe i min c4,har dere en ide om hvor de er best og 
få tak i?

Hilsen Roger

Nye medlemmer

KENNETH ASKELAND
Medlemsnummer 1186

Heisann 

Legger ved litt bilder av corvetten min. Bilen har vert i 
corvette cluben i bergen før, ( http://corvettebergen.
com/c3_birte.shtml ) har gått på os en stund, som eg har 
blitt fortalt så er bilen blitt importert i 2006, motoren
er så godt som helt strøken, alt ser nytt ut, og virker 
veldig bra. Eg ble fortalt at bilen har en 454 bb high 
preformance block fra edelbrock, men er registrert som 427. 

Bilen har en skade på glassfi beren både framme og
bak etter en krasj. Planen med bilen er og bygge den full-
stendig opp igjen. Siden min far eiger verksted og har 
bygd corvette bakender i glassfi ber selv så skal det gå fi nt. 
Legger ved et bilde av bakenden han har bygd på sin egen 
79 mod. håper medlemskapet i corvette cluben kan gi meg 
mange fordeler med deler og forsendelser fra statene. 

Hvis det er noen som kjenner til denne bilen så vil eg 
gjerne høre mer om den siden det ikke var så masse info og få 
av forrige eiger. 
 
Mvh Kenneth

38
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

11



RUNE MELAND - 75
 
Medlemsnummer 1193

Hei!!

Greit og være med i en slik klubb, når man først har en  
slik bil :)

Corvetten har jeg hatt i snart 2 år. Det er en -75 mod. Har en 
350 motor med manuell gir. T-tak. Er i god teknisk stand. Leg-
ger ved et par bilder.

Og så får vi håpe at våren kommer tidlig til neste år :)

Vennlig hilsen Rune

ØRJAN FLOSTRAND
NILSEN - 75
 
Medlemsnummer 1199

Hei
 
Sender med et par bilder av bilen. Bilen er en 1975 mod cab. 
med 350, L-48 motor. Bilen er orginal rød, og er en av de sjeld-
ne med sølv interiør, og hvit topp.Bilen ble 
importert fra USA, California, sommeren 2010. Den skal være 
i ganske bra stand, så jeg håper det blir mer kjøring enn skru-
ing i årene fremmover. ;)
 
Etter årevis med drømming om corvette fikk jeg endelig 
anledningen til å skaffe meg drømmebilen.. Stingray.. ;)
Nå håper jeg på lange sommerer så jeg får til til både den og 
harleyen.. ;)
 
Mvh Ørjan

NYE MEDLEMMER  
(13.desember - 09.februar): 

Erling Haugen Jessheim 

Ole Nielsen Askim

Lars Falstad Verdal

Rune Meland Kinsarvik 

John Witchen Oslo

Vidar Nomeland Vennesla

Robert Holten Røyse

Sten Ånnegård Jr Stjørdal

Arne Austrheim Fana

Ørjan Nilsen Tonstad

Tom Klype Nesbyen

John Skålhegg Jessheim

Rune Fenstad Olsvik

Tommy Larsen Narvik

Rune Haave Haugesund
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VIDAR NOMELAND - 69
Medlemsnummer 1195

Hei

Sender bilde av bilen.1969 cab  427/390 4/manuell.
Corvetta ble tatt inn til Sverige vinter 86/87.Tatt inn til 
Norge i 1999.En eier i Norge fram til at jeg kjøpte den i høst.
Corvetta er i brukbar stand, så jeg  skal ikke gjøre så mye med 
den ennå.

Mvh Vidar

OLE MARTIN NIELSEN - 82
Medlemsnummer 1191

Hei
 
Bilen er en Collector Edition 1982.mod.som er helt orginal 
med historikk fra ny. 2.eiere og kun kjørt 34000 miles.
Importert fra Texas, ved hjelp av USA-konsulenten, nå i Høst.

Bilen vil bli registrert straks 30.års grensen er nådd, men vil 
nok bli prøvet litt på prøveskilter til sommeren.Bilen er i  god 
stand og burde ikke ha behov for noe nevneverdig påkost.

Ole Martin

TEKST OG FOTO: Odd Johannesson, avdelingsleder & Rune Gundersen, nestleder avd. Sørlandet 

    

  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
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Lakken på bilen ble fjernet med sparkelspade da den 
hang som et skall rundt bilen og kunne bare skrelles av. 

Til venstre: Her er bilen ferdig grunnet og finslipt med ny 
front og bakende i glassfiber.

Under: Lakkereren i full gang med lakking og så ser man det 
fine resultatet. Tusen takk for et flott arbeid NIKKO!

Neste prosjekt: LS1:
LS1 motor med 4L60 automat ble innkjøpt under en tur til 
Power Bigmeet og hadde stått klar en stund. Motorbyttet 
får du lese om i neste CJ.

Historien startet i 2006 da endelig Rune Gundersen fant sin drømme bil: 1981 corvette. 
2007 Gikk med til å cruise og ha det morro, men så kom vinteren med et akutt behov for opppussing.

PROSJEKT: DRØMMEBIL

TEKST OG FOTO: Odd Johannesson, avdelingsleder & Rune Gundersen, nestleder avd. Sørlandet 
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Produsenten av den lengste og kanskje mest informative tråden på Corvetteforumet fortjener en presentasjon. 
Undertegnede trosset derfor et kraftig snøvær for å oppsøke denne berømtheten, som finnes ganske så  

sentralt på Lillestrøm utenfor Oslo.

TEKST: Dan Askehagen, avdelingsleder / FOTO: Jonas Martin Torsmyr

Den første skuffelsen var at han ikke heter Pinnen, men bare Trond. 
Navnebyttet ble ikke diskutert under besøket, men bør tas opp 
senere.

En staselig hvit enebolig med varm Corvettegarasje i kjelleren og en 
smilende Trond med fersk kaffe møtte den utskremte journalist.  
To spørsmål var obligatoriske; Hva driver denne tydelig flinke  
mekanikeren, som ikke heter Pinnen med? og hvorfor Corvette?

Trond Momkvist, som er en god 58-årgang, forteller at han begynte 
som platearbeider på gamle Aker Mek. (Aker Brygge). Våre veier 
møttes nesten da jeg var med på ombyggingen av skipsverftet og 
Trond måtte finne seg en ny jobb. Resultatet ble NSB, nå Mantena 
AS i Grorudalen. Trond var en av åtte i landet som ble sertifisert som 
spesialist i Termisk sprøyting, og driver fortsatt med det i dag.

Termisk sprøyting er en fellesbetegnelse for kaldsprøyting (maks 
250 grader) og varmsprøyting (800 til 1200 grader). Kaldsprøyting er 
etter det Trond forklarer at de ”legger på” mange typer metall på et 
annet metall. Hensikten er å bygge opp slitte partier, og/eller beskytte 
konstruksjonsdeler. Våre tanker går selvsagt til Corvetten, når han 
snakker om dette. Coated Hedders for eksempel. Varmsprøyting er 
blant annet tetting av tynne sprekker i metall med for eksempel tinn.  
Vi tenker umiddelbart på sprekk i motorblokk og manifold.

Hvorfor Corvette?
Trond var tydeligvis en råtass på motorsykkel på 70-tallet. 
Høydepunktet var en Kawasaki H 2, 750,  som gikk fra 0 til 100 på 2.8 
sekunder. Tronds mor, som bor i nabohuset, fikk stadig besøk av 
politiet som syntes gutten måtte stagges litt. Den gang reiste unge 
gutter med motordilla og oppvåknende sans for hunkjønn, til et 
samlingssted ved Vaterland (syd for Galleri Oslo i dag), kalt for 
Pepperkverna. Området var et ganske slitent ødeland med brakke-
bebyggelse den gangen og huset alt fra strippeklubber til MC og 
amcar miljøer. Pepperkverna var en bensinstasjon med gatekjøkken. 
Der på 70-tallet så 16 åringen Trond for første gang to tøffe Corvetter 
og har siden ikke glemt det. Det ble en drøm. En 77-modell Corvette 
Custom Wide body ble kjøpt i 2007, og har siden figurert på CCN 
forumets lengste tråd. Vi sier bare : Bilen må sees. Den er vakker.

Hjemmekjær
Forumets lesere kan ikke ha gått glipp av mannen med et 
Corvettepanser på veggen på soverommet. Det blir selvfølgelig 
behørig julepyntet hvert år. Den utskremte journalist fikk være med 
inn i kjærlighetsredet og ta bilde av herligheten. Trond mener at det 
er til berikelse og inspirasjon der det henger. Vi tror ham så gjerne 
og tar det til etterretning. Et forsøk på å få hans kone, Brit, med på 
bildet var vanskelig, men kanskje neste gang.  Fortalte jeg at jeg ikke 
fikk lov å komme på fredag, fordi Trond vasker hele huset på fredager 

HJEMME HOS: PINNEN

42
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

11



ÅRSMØTE CCN AVD. MJØSREGIONEN

Vi hadde lagt opp til en sosial helg med god mat og godt drikke, der 
også den bedre halvdel var velkommen. Hytta hadde sengeplasser 
nok til halve avdelingen, men desverre var oppmøtet labert.  

Årsmøtet ble smertefritt gjennomført uten store overaskelser. Vi 
gikk igjennom Styrets beretning som oppsummerte et innholdsrikt 
år for avdelingen, toppet med et godt Landstreff og pokal for Årets 
lokalavdeling 2010. Økonomisk status ble gjort opp og kommende 
års budsjett ble vedtatt før valget stod for tur. Paul Ivar Holden fra 
Brumunddal ble valgt inn i styret for å hjelpe til med å gjøre  
klubbens aktiviteter mer variert. Det er nok lenge til vi ser han i 
Vetten, ettersom han holder på med totalrestaurering av en brann-
skadet 69 BB cab, men han kjenner mange i regionens bilmiljø og 
vi ønsker han velkommen i styret.

Søndagen var mulighetene mange til å gå tur i fjellet på beina eller 
ski, ta seg en tur i alpinbakken eller bare slappe av etter en lang 
lørdagskveld. Det ble bestemt at vi skal gjenta turen til sommeren 

når Valdres Amcar skal ha sitt årlige stor-treff. Da håper vi at enda 
flere blir med!

Mjøsavdelingen gjorde en vri på årets møte 22.- 23 januar og inviterte til en skikkelig weekend på hytta til  
styremedlem Klaus Erik Sveum rett ved Danebu/Valdres alpinanlegg i Aurdal.

TEKST: Dan Askehagen, avdelingsleder / FOTO: Jonas Martin Torsmyr

etter jobb ? Nei, sånne huslige greier passer seg ikke i et amcar blad. 
Men at han samler gutta på fredagskvelder i kjelleren og spiller  
biljard på et full size bord og drikker øl, det kan vi fortelle.

Trond viser stolt frem Corvetten i kjelleren.  Bildene får tale for seg. 
Absolutt en strøken og litt annerledes utgave som vekker oppsikt. 
Legg også merke til all veggmontert verktøy i sirlig orden og ikke 
minst et utall luriumflasker. Mitt hovedinntrykk er at Trond er kjempe- 
flink til å ta vare på og pusse opp gamle originale deler å få alt til å 
fungere fint, samtidig som han er ekstremt begeistret over bilen. 

TEKST OG FOTO: Tor Weber, 
avdelingsleder Østlandet
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BILDEKOR  ∫  REKLAMESKILT  ∫  FASADEBOKSTAVER
LAY OUT  ∫  LOGO UTFORMING  ∫  STORPRINT
KLISTREMERKER  ∫  PVC BANNER  ∫  STOFFDUK

TEKSTILER M/LOGOTRYKK 

Vi har stått for produksjon av alle klubbeff ekter for CCN, kopper, 
capser, bagger, klær, klub banner, se neste side. 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

• Bilramper (hele eller to-delte) for lave biler
• Flattpunkt-stoppere 
• Utstillingsramper
• Tilhenger-ramper
• Hjulkrybber
• Hjulklosser

Nettbutikk: www.raceramps.noNettbutikk: www.raceramps.no



T-skjorte m/ krage og brodert klubblogo
Farger: Marine, hvit, blå og lys grå
Str: small, med, large, XL og XXL
Pris pr. stk: 150.-

Kjeledress m/klubblogo
Sort
Str: 50-52-54-56-58
Pris: 400.-

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100.-

Enkel T-skjorte med klubblogo
NY! Bilde kommer på websiden og i neste CJ

Refleksvest m/klubblogo 
Pris: 50,-

Klubb bag m/klubblogo   
Sort
Pris: 200.-

Sammenleggbare stoler m/brodert logo
Sort    
Pris: 175.-

Klubbeffekter

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Dametopp 
Hvit 
Pris 125,-

Fleecejakke 
Sort 
Pris 350,-

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. Karen Riise i Porsgrunn, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post: mo-riise@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. 
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CCN RESULTAT 2010 CCN BALANSE 2010 OG CCN BUSJETT 2011

VIKTIG INFO: MEDLEMSRABATTER

RESULTAT          Corvette Club Norway   -   Dato: 12.01.2011   -   Side 1   -   Periode 1-12   -   Regnskapsår: 2010

Konto Tekst                                          Reelt              Reelt                       Reelt                     Budsjett                  Budsjett                      Avik
                                                         tidligere      i periode                       Hittil                    i periode                       Hittil                     Hittil

Driftsresultat
         Driftsinntekter
         Salgsinntekter
3121 Salg Moduler                                       0,00             -8 500,00  8 500,00  -15 000,00  -15 000,00                     6 500,00
3122   Annonse Salg    0,00           -41 000,00                  -41 000,00  -45 000,00                    -45 000,00                    4 000,00
3123   Salg klubbeffekter                                       0,00           -58 325,00                  -58 325,00  -25 000,00  -25 000,00                 -33 325,00

          SUM Salgsinntekter                                     0,00         -107 825,00                -107 825,00  -85 000,00  -85 000,00                 -22 825,00
          Andre inntekter
3920   Årskontigenter                                       0,00         -351 500,62                -351 500,62                  -320 000,00                  -320 000,00                    -31 500,62

          SUM Andre inntekter                                0,00         -351 500,62                -351 500,62                  -320 000,00                  -320 000,00                -31 500,62

          SUM Driftsinntekter                                    0,00         -459 325,62                -459 325,62                       -405 000,00                  -405 000,00                -54 325,62

      Driftskostnader
          Varekostnad
4160 Kjøp av Klubbeffekter                                    0,00            86 512,50                  86 512,50   55 000,00   55 000,00                    31 512,50
4162 Beholdningsendring                                           0,00           -28 187,00                  -28 187,00           0,00           0,00                    -28 187,00

          SUM Varekostnader                                  0.00            58 325.50                   58 325.50   55 000,00   55 000,00                       3 325.50
          Andre driftskostnader
6100 Frakt, transport ved vareforsendelse              0.00                    0.00                               0.00     4 000.00                          4 000.00                      -4 000.00
6540 Inventar / utstyr                                       0,00                    0,00                               0,00     2 000,00                          2 000,00                      -2 000,00
6706 Styrehonnorar                                       0,00            25 000,00                       25 000,00                           20 000,00                        20 000,00                       5 000,00
6707 Redaktør                                       0,00              5 000,00                         5 000,00                             5 000,00                          5 000,00                             0,00
6708 Webmaster                                       0,00            10 000,00                       10 000,00                           10 000,00                        10 000,00                              0,00
6800 Kontorrekvisita                                       0,00              3 998,00                         3 998,00                             5 000,00                          5 000,00                      -1 002,00
6810 Data/EDB Kostnad                                       0,00             2 380,00                         2 380,00                           10 000,00                        10 000,00                      -7 620,00
6811 Diverse                                                         0,00                  76,00                              76,00                             2 000,00                          2 000,00                      -1 924,00
6821 Corvette Journalen                                       0,00          100 630,00                     100 630,00                         100 000,00                       100 000,00                              630
6822 CCN Kalender                                              0,00           27 428,00                       27 428,00                           30 000,00                         30 000,00                       -2572,00
6823 Klubbeff./profilering                                      0,00                    0,00                               0,00                           15 000,00                        15 000,00                    -15 000,00
6824 Medlemslister                                                 0,00              8 260,00                         8 260,00                             3 500,00                          3 500,00                       4 760,00 
6840 Redaksjonskostnader                                    0,00                   0,00                                0,00                           10 000,00                        10 000,00                    -10 000,00
6860 Møte, kurs                                                     0,00           26 610,00                       26 610,00                           25 000,00                        25 000,00                       1 610,00
6865 Landstreff                                                      0,00             8 699,50                         8 699,50                           10 000,00                        10 000,00                      -1 300,50
6866 Banearrangement                                        0,00                   0,00                                0,00                           10 000,00                        10 000,00                     -10 000,00
6890 Nordisktreff                                                    0,00              1917,69                          1917,69                                   0,00                                 0,00                       1 917,69
6940 Porto                                                            0,00              7 314,30                         7 314,30                           13 000,00                        13 000,00                      -5 685,70
6941 Pakking/forsendelse                                     0,00           26 196,02                       26 196,02                           40 000,00                        40 000,00                     -13 803,98
7140 Reise og overnatting                                    0,00           12 057,00                       12 057,00                           12 000,00                        12 000,00                            57,00
7210 Sponsorkostnad                                           0,00              1 800,00                         1 800,00                             2 000,00                          2 000,00                         -200,00
7215 Lokalavd. og banearrangement                   0,00            37 000,00                       37 000,00                           25 000,00                        25 000,00                      12 000,00
7216 Medl. andre klubber                                     0,00                    0,00                               0,00                             6 000,00                          6 000,00                      -6 000,00

          SUM Andre driftskostnader                       0,00          304 366,51                      304 366,51                         359 500,00                      359 500,00                    -55 133,49

          SUM Driftskostnad                                    0,00          362 692,01                      362 692,01                         414 500,00                      414 500,00                     -51 807,99

          SUM Driftsresultat                                     0,00           -96 633,61                      -96 633,61                             9 500,00                          9 500,00                   -106 133,61

Finansinntekt og - kostnad
         Finansinntekter
         Renteinntekter
8041 Purregebyr                                                    0,00            -1 090,00                        -1 090,00                                    0,00                                 0,00                      -1 090,00
8050 Annen renteinntekt                                       0,00            -5 070,15                         -5 070,15                          -10 000,00                        -10 000,00                      -4 929,85

          SUM Renteinntekter                                  0,00            -6 160,15                        -6 160,15                          -10 000,00                        -10 000,00                      3 839,85

          SUM Finansinntekter                                 0,00            -6 160,15                         -6 160,15                           -10 000,00                       -10 000,00                       3 839,85

      Finanskostnader
          Andre finanskostnader
8170 Annen finanskostnad                                    0,00                440,00                           440,00                                500,00                             500,00                           -60,00

         SUM Andre finanskostnader                        0,00                440,00                           440,00                                500,00                             500,00                           -60,00

         SUM Finanskostnader                                  0,00                440,00                           440,00                                500,00                             500,00                           -60,00

         SUM Finansinntekt og -kostnad                  0,00              -5 720,15                        -5 720,15                             -9500,00                          -9500,00                       3 779,85

         Årsresultat                                               0,00       -102 353,76                  -102 353,76                                 0,00                              0,00                -102 353,76

         Avsetninger                                             0,00                  0,00                             0,00                                 0,00                              0,00                           0,00

         Årsresultat etter avsetninger                    0,00       -102 353,76                  -102 353,76                                 0,00                              0,00                -102 353,76
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CCN RESULTAT 2010 CCN BALANSE 2010 OG CCN BUSJETT 2011

VIKTIG INFO: MEDLEMSRABATTER

BALANSE          Corvette Club Norway   -   Dato: 12.01.2011          
                                          Side 1   -   Periode 1-12   -   Regnskapsår: 2010

Konto Tekst                                 Inngående               Reelt              Utgående
                                                           balanse      i periode                  balanse

         Eiendeler
         Omløpsmidler
           Varer
1460   Varelager                                40 186,00            28 187,00                   68 373,00
1469   Beholdningsendring                            -10 350,00                   0,00                  -10 350,00
          SUM Varer                             29 836,00            28 187,00                   58 023,00
          Fordringer
1500   Kundefordringer                                 1 600,00             -1 600,00                           0,00
          SUM Fordringer                                 1 600,00             -1 600,00                           0,00

         Bankinnskudd, kontanter o.l.
1920   Nordea 6210.05.08112                        236 398,22             99 398,11                 335 796,33
1921   Bankinnskudd Kapitalkonto                 336 286,31              4 691,90                 340 978,21
          6236.56.56881

         SUM Bankinnskudd, kontanter o.l.    572 684,53             104 090,01                     676 774,54

         SUM Omløpsmidler                          604 120,53           130 677,01                      734 797,54

         SUM Eiendeler                                 604 120,53           130 677,01                     734 797,54

      Egenkapital og gjeld
          Egenkapital
              Over-/underskudd
8800 Udisponert årsresultat (overskudd) 0,00           -102 353,76                -102 353,76
          SUM Over-/underskudd 0.00          -102 353,76                -102 353,76
          Opptjent egenkapital
2050 Annen egenkapital                            -509 620,53                    0.00                      -509 620,53
          SUM Opptjent egenkapital               -509 620,53                    0.00                     -509 620,53
         SUM Egenkapital                               -509 620,53          -102 353,76                     -611 974,29
 

          Gjeld
             Kortsiktig gjeld
2400   Leverandørgjeld                      0,00             -3 763,25                   -3 763,25
2900   Div. Innbetalt for 2009 + 2010               -94 500,00           -24 560,00                -119 060,00
          SUM Kortsiktig gjeld                           -94 500,00           -28 323,25                    -122 823,25
         SUM Gjeld                                           -94 500,00           -28 323,25                     -122 823,25
         SUM Egenkapital og gjeld                -604 120,53          -130 677,01                     -734 797,54

BUDSJETT  Corvette Club Norway 2011
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INNTEKTER	
Medl.kontigent kr 340 000 
Annonseinntekter           kr 55 000 
Salg klubbeffekter           kr 37 000 
Finansinntekter                 kr 6 000

                                        kr 438 000

UTGIFTER  

Kjøp av Klubbeffekter          kr 45 000  

Frakt     kr 1 000  

Inventar/utstyr                       kr 1 000  

Styrehonorar                     kr 22 500  

Webmastere                      kr 10 000  

Redaktør                            kr 5 000  

Kontorrekvisita                      kr 5 000  

Data/Web/EDB                  kr 12 000   Kjøp av PC til redaktør

Div.     kr 1 000  

Corvettejournalen              kr 85 000  

CCN Kalender                  kr 30 000  

Profilering                             kr 5 000  

Medl.lister                            kr 5 000  

Redaksjonskostnader          kr 30 000   

Møte/kurs                           kr 27 000  

Landstreff                           kr 10 000  

Banearrangement     kr 8 000  

Porto                                kr 10 000  

Pakking/forsendelse          kr 30 000  

Reise/overnatting                kr 13 000  

Sponsorkostnader     kr 2 000  

Lokalavd.                             kr 80 000   1500 kr utvides til kr 5000

Annen finanskostn.                  kr 500

                                        kr 438 000  

 

Ang. Ecklers har eg fått flere tilbakemeldinger på at medlemmer får kun 
15% rabatt. Vi jobber med saken, viser seg at vi ikke har noen håndfast 
avtale om 25%.
 
Derfor er det veldig viktig at dere sjekker hvilken rabatt dere får før 
bestilling. Ting tyder på at både Sverige og Norge nå er nede på 15%. 

Kommer tilbake med mer info i neste CJ og evt. på nettsiden når det er 
klarhet i dette.

Harry



                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

Ecklers i USA gir CCNs medlemmer følgende rabattavtale på deler til CORVETTE og andre 
bilmerker som føres i Ecklers vareutvalg:

Det vil være spesielle deler og tilbud, som det gis nettopris på, eller redusert rabatt. Derfor er det viktig 
at du ber om bekreftelse på din ordre med bekreftet rabatt før varene sendes. Slik vil du unngå at det 
oppstår missforståelser og konflikter rundt dette.

     

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.
Se nettsiden: www.vangbo.no • E-post: post@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.    

Gir CCNs medlemmer:        
          42% Rabatt på sin veil. prisliste på  BILDEKK

fra: GOODYEAR, NOKIAN, og YOKOHAMA.

25% på Michelin dekk, p.g.a. reduserte grunnpriser 2010 
(nettoprisene vil være vel så lave som i fjor på Michelin, med 42% på 2009 prisnivået) 

35% Rabatt på sin veil. prisliste på alle typer Martins Felger 
Tilleggsavtale på: EXIDE BATTERIER -36% rabatt og Flom kjettinger -32% rabatt

(Dekkhotell, lagring og alt av service, skjer til netto serviceprisliste. Forutsetning i avtalen er alle kjøp er til kontant 
betaling, og at gyldig medlemsbevis fram legges ved bestilling. Frakter  må avtales og betales av kjøper.

Sjekk Dekk partners nettsider (www.dekkpartner.no), for priser og utsalgssteder. 
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1958 CORVETTE UNDER RESTAURERING 
Vi stakk innom KAROSSERIMAKEREN  A/S i Moss en dag i romjulen. I verkstedslokalet fant vi en 1958 Corvette under  
restaurering. En østfoldkar har nylig importert denne fra USA og skal restaurere bilen til topp stand. Robin Hermansen har arbeidet 
hos Boyd og Chip Foose og kan sitt fag. En liten transportskade ble reparert før bilen skulle videre til lakkeren. Mye arbeid gjenstår, 
men vi gleder oss til å se denne på veien. Bak ser du en 56 Sunliner gutta har lagt maaaaange timer i. Så helt perfekt ut når den kom fra  
USA, men skinnet bedro.                    

2005 C6 CONVERTIBLE 
Rett på nyåret i en av de kalde østfolddagene fikk vi øye på 
denne C6 på Essostasjonen Grålum, hvor Nordisk Corvette 
Treff ble arrangert i 09. Vi stoppet opp og det viste seg å være Terje 
Holmskaug sin 2005 C6 Convertible som har blitt utstyrt med toll-
skilter. Sjåføren var på vei til Spania med bilen, og kjenner vi Terje 
rett blir det en flott sommerbil på spanske solkysten... Nydelig bil, 
men kanskje ikke i snøslapset i Sarpsborg.    
               
En spalte av Jon Grasto, her kan alle sende inn småstoff fremover.

CORVETTE SALGSREKORD I SVERIGE 
Overskriften kan kanskje lure dere nå, for den riktige tittelen skulle være ”Registreringsrekord”. Uansett er det gledelig og kunne  
rapportere at i vårt kjære naboland Sverige ble det i desember 2010 registrert hele 40 stk fabrikknye Corvette. Nå skal det sies at ikke 
alle disse er solgt til kunder, men GM hadde renset opp i usolgte biler i Europa og Hedin Bil A/B i Gøteborg samt Svenska Bil A/S i Stock-
holm fikk tilbud om en god pris på et antall biler dersom de ble solgt. Da har firmaene kjøpt ut bilene og satt skilter på dem og går du inn 
på hjemmesidene til disse 2 firmaene kan du i dag finne mange nye 2009 og 2010 modeller til meget gunstige priser. Uansett er det en 
helt fantastisk mengde biler. Dember 2009 var det kun 3 biler solgt i Sverige. Totalt ble det i 2010 registrert 77 stk nye Corvetter i Sverige, 
mot 23 i 2009. I Norge var salget 1 stk bil og ALL honør til den som kjøpte den bilen.  Vi skal komme tilbake i et senere CJ med en rapport 
om Corvettesalget i Sverige de siste 10 årene. Det er i allefall ETT sted svenskene slår oss norrbaggarna. 
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gang har brukt på mine biler.»
 
Lars E. Gjølberg
1955-modell Corvette
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