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Sponsorsiden som går på rundgang mellom 
de ulike lokalavdelingen utgår denne gangen. 
Rekkefølgen er den samme som oppramsing av 
lokalavdeling kontaktinfo. Siden Midt-Norge og 
Bergen er ferdig i denne runden, er 
Haugalandet nestemann ut til CJ nr 2. Frist for 
innsending av logoer og info til Tone er 5.mai. 
Ta kontakt med Jan Erik Aasebø for nærmere 
informasjon. 
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Husk Corvette Tour som AMCAR i samarbeid 
med CCN arrangerer 26.juni - 8.juli 2013! Til 
nå er det 17 påmeldte.  Se www.amcar.no. 
Påmelding til ketil@hopalong.no. Kontakt
CCNs Jan Erik Aasebø for mer informasjon.

SPONSORSIDE

CORVETTE TOUR



www.carsas.no
Vi kan Corvette! US biler skaff es på bestilling, alle prisklasser! 

Original Corvette, custom Corvette, racing Corvette, ombygging, modifi sering, 
retro mod, helrestaurering , motorbygging, motoroverhaling, alle typer service og 

reparasjoner, EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop.

SUPERTILBUD FRA WWW.ECKLERSCORVETTE.COM UT MÅNEDEN:
#45117 replica ratt 15 tommer (1956-62) nå kr 2.645,- + mva (veil kr 5.299,- + mva)
#43642 advanced street & slalom suspension system (1963-77), nå kr 4.900,- + 

mva (veil kr 11.099,- + mva)
#43843 front end suspension rebuild kit, major, with polyurethane bushings 

(1963-82), nå kr 1.200,- + mva (veil kr 2.799,- + mva)
#43844 front end suspension rebuild kit, major, with rubber bushings (1963-82), 

nå kr 1.000,- + mva (veil kr 2.149,- + mva)

ØVRIGE SUPERTILBUD:
*Nybygd, bremset 483 hk/522ftlb/721nm 496 cid (stroket 454 cid) BBC V8 

motor (m/alu topper og alu innsug) kr 45.000,- + mva
*Ny 6-trinns Tremek manuell gearkasse med hydraulisk clutch, clutchkåpe, 

shifter og pedalsett, kr 24.000,- + mva
*NY GM LS3 hotcam 480hk V8 motor, inkl ECU, gasspedal, ledningsnett, 

glassfi ber motordeksler, reimhjulsett (serpentine), vannpumpe, servopumpe og 
dynamo, kr 60.000,- + mva

#127122 Dart topper (SHP special high performance, 64cc, 180cc) til Chevy 327, 
350, 400, nå kr 2.325,- + mva pr stk (veil kr 4.650,- + mva pr stk)

#2161 Edelbrock performer alu innsug til Chevy BBC 396-454, nå kr 1.000,- + 
mva (veil kr 2.149,- + mva)

#5051 Edelbrock torker II alu innsug til BBC, nå kr 1.245,- + mva (veil kr 2.499,- + mva)
#POW101025 Powerhouse kaminstallasjons-verkstøysett, nå kr 999,- + mva 

(veil kr 2.619,- + mva)
#141-116 GM/ProForm sort signature series (m/rød bowtie logo) alu ventildeksler, 

nå kr 595,- + mva pr par (veil kr 1.199,- + mva pr par)

Ved bestilling: Husk å be oss om å sende med det du trenger av fi ltre/
servicedeler, skruer og muttere, olje (Quaker State, Dynocat, Mobil 1, 

Royal Purple), væsker, sprayer (pakningsfjerner, kobberspray, forgasserrens, 
bremserens, motorlakk, headerslakk, blyerstatter, oktanbooster, WD40 og div. 

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

Komplett elektrisk ledningsnett til 1965 C2: Dash wiring harness, forward
light wiring harness, engine wiring harness og rear body/lights wiring harness.

Veil pris kr 9.710,- + mva, nå kr 3.500,- + mva! Løp og kjøp!

30% rabatt på alle slanger, koblinger, fi ttings, fi ltre mv fra www.earlsplumbing.com,
 når delenummer oppgis ved bestilling!

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

STORT DELELAGER OG 
SPESIALVERKSTED FOR 

CORVETTE!

BESØKSADRESSE: 
Tomtavn. 9 (Kykkelsrud 
Industriområde), 1449 Drøbak

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 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

         facebook.com/carsas



Fra førersetet Redaktørens spalte

Hei, igjen :)

Nytt år, nye muligheter og C7 er nå et faktum. Ca. i 
september i år vil nok minst 1 C7 komme til landet. Har 
lest mye om mange meninger på diverse forum, face-
book osv. De fleste henger seg opp i baklyktene og 
bakenden, men personlig synes eg det ser spenstig ut. 

Årsmøtet ble holdt 2 Februar, se referat. Erik Jensen 
gikk av i valgkomite, Hans Jørgen ble valgt inn. Karen 
Riise sendte stafettpinnen videre til John Møller som 
tar over som materialforvalter. Takk til Erik og Karen for 
jobben de har gjort for klubben opp gjennom årene. 
Ellers er styret som forrige år, ble selv gjenvalgt for 2 
nye år. Har signalisert ønske om å tre av på neste års-

møte. Så dere må nok slite med hc minst ett år til :)

Vil minne om vervekonkurransen som ble presentert i 
forrige CJ, har vert labert med verving hittil... Har selv 
tatt meg selv i nakken og vervet noen nye. Håper flere 

vil ta del i dette. Vil også oppfordre om å betale 
kontigent, for da blir Odd Steinar glad :) PS, ønsker man 
ikke være medlem lenger, vær snill og send en mail til 

o-stei-n@online.no så slipper dere purring.

Håper å se mange av dere på Sørlandet i Juni, inntil da 
ønsker eg dere en fin vår og sesongstart. 

For noen har den startet ;)

HC

Hei!

Da var det tid for CJ 1 igjen, håper posten fikk 
bladet frem til alle til påskeferien. 

Tusen takk til alle gode bidrag til denne utgivelsen! 
Små og store innsendinger trengs fra dere medlemmer 

for å få til et variert og godt medlemsmagasin.

Mange er aktive i nærmiljøet, men i sommer er det 
hele to store begivenheter som en heller ikke må gå 

glipp av, nemlig landstreff på sørlandet og 
skandinavisk treff i Sandefjord. Dere finner 

nærmere informasjon og påmeldingsskjema i dette 
bladet. Oppdatering og mer informasjon oppfordrer 
eg dere til å følge med på via CCN sin webside og 

forum: www.corvetteclub.no

Ønsker alle en strålende påske, og håper at det
snart blir vår i luften slik at Corvettene kan brukes 

hyppigere. 

Tone (TC)

PRESIDENT HARRY 

REDAKTØR/DESIGNER TONE 
          995 73 386
          post@alohades ig nkontor.no

992 24 332                                                                                      
           harr yharbakk@hotmai l .com



Vi kjørte til byen tidlig 22 desember i 12 minusgrader med mål om at vi skulle rygge oss under den store 
julegrana på Torget i Trondheim sentrum. Hyggelige folk og ingen politi som stoppet oss gjorde at vi klarte det.

Folk stimlet til og det ble fototaking i fleng.

Klart dette fikk folkene til å stirre og smile, for hvem hadde sett noen Corvetter under julegrana på torget rett før julaften? 
Etter fotografering cruiset vi gjennom byen, tok noen spinnende pirruetter og avsluttet i våre nye lokaliteter på Diplom Is, 

Tunga som rommer 20 biler +. Diplom Is Garage kommer vi tilbake til når vi har rigget oss skikkelig på plass.

Hilsen Bjørn Inge Aar med C3 -78 Corvette Pace Car (sølv og sort) 
og Ulf Rinnan med C3 -80 Corvette (sort)

GODT NYTT ÅR FRA TRONDHEIM

TEKST: Bjørn Inge Aar og Ulf Rinnan, CCN avd. Midt-Norge • Foto: Per Tore Ellingsen
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183 CORVETTER TIL Norge i 2012

Det er en oppgang på rundt 10% siden året før, og en svært 
gledelig utvikling. De siste 5 år er det registrert som følger:  
2008 hele 343, 176 stk i 2009, 198 i 2010 og 167 biler i 2011 + 
de 183 ferske bilene i 2012. Det gir en respektabel sum på 
hele 1067 stk Corvetter på 5 kalenderår. Det gir at neste hver 
åpningsdag hos Biltilsynet i 5 år er registrert en Corvette. 
Ikke overraskende finner vi ingen ny Corvette på 
registreringsstatistikken. Hyggelig er det imidlertid at det er 

en flott spredning på de fleste årsmodeller fra 1960 og opp 
til 2007. Norges mest importerte Amcar er for øvrig 1982 
Corvette. Svært hyggelig er det at vi finner mange brukte 
biler under paragraf 1:15, altså biler som ikke er veteran-
importert. 24 stk av årganger nyere en 1983. Under kan dere 
se en tabell som viser antall pr årgang, samt i hvilket fylke 
bilene er registrert.

Nok en gang : The winner is ---> Chevrolet Corvette . Den absolutte mest populære amerikanske bruktbilen som 
førstegangs registreres i Norge. Trekker vi inn Ny-bilene også, så er det kun Jeep Wrangler som er 

registrert i et høyere antall. 2012 ga oss 183 ferske biler.

TEKST & FOTO: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem av CCN, Østlandet

1960
1962
1964
1965
1966
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1990
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2005
2006
2007

1
1
3
1
1
3
4
3
1
1
3
4
3
2
7
9
14
18
30
40
1
7
6
4
3
6
1
2
2
2

Akershus 28

Rogaland 21

Østfold 17

Buskerud 16

Møre og Romsdal 12

Hedmark 11

Nordland 11

Sør Trøndelag 10

Vestfold 10

Hordaland 7

Telemark 7

Vest Agder 7

Oslo 6

Oppland 6

Sogn og Fjordane 5

Nord Trøndelag 3

Troms 3

Aust Agder  2

Finnmark 1
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AR BILEN
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Øystein Fredriksen i Corvette Store har flere Corvetteimporter 
på samvittigheten i fjor, her ser du ZZ12873 og BD72584 som er et 
par av dem.

20 år og fersk Corvetteeier er Ole Martin Møller Brynthe fra 
Sarpsborg med sin nyregistrerte 1976 modell.
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2 søskenbarn , C3 og C4 på familietreff i bilhavna :) 

C5 blir stadig med populært, her en Coupe i en ikke fullt så vanlig 
gråfarge.

Denne fine C4 så vi i Drammen Bilhavn en fin aprildag i 2012. Vi 
finner den ikke på statistikken, men snart vil det komme 84 
modeller i mengder :)
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ELDSTE KJENTE STINGRAY

Denne SplitWindow kom inn til GM sin stylingstudio i may 62 uten VIN og hadde en verkstedsordre kjent som nr 10271. I følge 
dagens selger så hadde den ikke engang motor og gir. Den var rett og slett satt sammen for å demonstrere og avfotografere 
forskjellige mulige options og løsninger. Bilen ble i dette henseende lakkert Sterling Silver og interiøret trukket i sølv skinn. Ved 
et tidspunkt de neste månedene fikk bilen en 283-290hk Fuelie motor montert sammen med en M10 manuell kasse. . I july 1962 
blir bilen designert til å representere GM Canada ved London Auto Show i okober 62 . Bilen blir dresset opp med forniklede 
dørstolpeplater, interiøret trukket om i håndsydd sort skinn og får et chassisnummer 00023.  Sent i september blir bilen sendt 

til London sammen med en Corvair og Impala, men når GM ledelsen ser den har en1959 283cid istedenfor den utlovede 360hk 
327, blir bilen byttet ut med en annen korrekt Corvette. Etter dette blir bilen stående frem til januar 63 hvorpå den blir 

registrert i London for bruk på offentlig vei, trolig vis som en demonstrasjonsbil. GM kunne ikke sende denne feilproduserte 
bilen tilbake til US pågrunn av produktansvaret. Derfor blir som regel alltid slike prototypbiler skrotet umiddelbart.  Bilen har 
vært i London ever since. Dagens eier fikk tak i bilen i 1982 og har siden grundig dokumentert sin bil. Under det sorte interiøret 

sitter det opprinnelige sølvfargede med riktig verkstedsordre 10271 og kan bekrefte historien. Tiltross for sin berømthet/
sjeldenhet har bilen kun vært vist offentlig 1 gang og det var ved 2003 Goodwoods tema Style DeLuxe og en liten uoffisiell 
snartur til LeMans 24timers i 2006. Ingen pris var estimert for bilennår dette skrives i slutten av januar 2013, vi regner dog med 

at det kreves store dollars for å jekke den løs :)

Den kjente Zora Arkus Duntov sa engang at C2 var den første Corvette han var stolt av å kjøre i Europa. Det er 
sammenfallende med at den absolutt eldste kjente Stingray har hatt sitt hjem i England i 50 år. Mulighetene er 

dog store for at den nå returnerer til USA etter at den nå i venter blir auksjonert ut i vinter i England.

TEKST: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem av CCN, Østlandet
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TUR TIL SPANIA VIA FRANKRIKE, HØSTEN 2012

Vi kunne endelig skrive 5. september på kalenderen, og dagen for avreise var kommet.

TEKST & FOTO: Gunhild og Morten Wegger, medlemmer av CCN avd. VTB

se denne vakre doningen. Må innrømme at jeg er litt stolt 
også, når den er blank og fin. Jeg har døpt den Silkesvarten. 
Da kan man jo assosiere hester på den ene eller den andre 
måten, etter som det passer. Vårt første mål var å komme til 

Corvetten var pakket i hvert minste, lille hulrom, og vi hadde 
reisefeber. I et halvt år hadde vi gledet oss. Forrige tur gikk 
til de greske øyene for 4 år siden, og ble en uforglemmelig 
opplevelse. Da var vi borte i 4 uker, mens nå var planen at vi 
skulle være borte i 3 måneder.

Da” vi gjorde” de greske øyene trodde vi at bilen var i stand 
til å tåle både varmen og kjøringen med glans, men det 
skulle vise seg at man ikke alltid kan stole på det man tror er 
gode mekanikere, dessverre. Det  som vi trodde var nytt og i 
orden, var slett ikke det, og å stå først i køen på rødt lys i 
rushtiden midt i Heraklion uten å få start på grønt, var ikke 
alltid like morsomt. Litt pinlig vil jeg si. DEN lekre saken av en 
bil, også gikk den ikke. Var glad jeg hadde cap med god brem.
Denne gangen hadde Morten bestemt seg for at alt skulle gå 
knirkefritt fra A til Å, og det gjorde det.

Ny motor med radiator som tålte 750hk og to elektriske 
vifter ble montert, så denne gangen koste både Corvetten 
og vi oss i varmen.  Jeg behøvde ikke cap en eneste dag.
Som forrige gang benyttet vi oss av Kielferja og kjørte videre 
på autobahn til Hamburg hvor biltoget tok oss ned til 
Syd-Frankrike. Nærmere bestemt til Narbonne. Da bilen ble 
eskortert om bord var det, ja, som vanlig, blitzregn fra alle 
kanter.

Biltoget er for dem med ekstremt gode sovehjerter, dårlig 
hørsel og en kropp som tåler å ligge en natt på jernseng. 
Ellers var det som sist, en flaske rødvin til hver i kupèen og 
et elskverdig personalet som serverte oss frokost med fransk 
aksent og hyggelige kommentarer. Å vekke oss var på ingen 
måte nødvendig. Det var umulig for oss, som ellers bor stille 
og fredelig på landet, å få blund på øyet. Vi var så trøtte, så 
trøtte etter 24 timer gjennom Tyskland og Frankrikes mange 
melkerampestopp, men det taklet to eventyrlystne 56-
åringer med glans. Nysgjerrigheten og hungeren etter å 
komme oss videre, vekket oss fort.

Utenfor togvinduet vårt smilte sola og Frankrike til oss fra en 
skyfri himmel. Nydelig landskap buktet og reiste seg rundt en 
stor elv som vi gjerne skulle visst navnet på, men uten kart 
var vi ikke sikre på hvor vi befant oss. Det var ikke så farlig. 
Vi var i hvert fall på vei i riktig retning. Trekkfugler og klima-
flyktninger vil samme vei om høsten. Til varmen.

Etter å ha fått bilen trygt av toget med god assistanse fra en 
mann på hver side av bilen og nok et blitzregn, var vi framme. 
Godt at man ikke blir våt av dette regnet. Hvis ikke hadde 
turen blitt en nedtur. Jeg tenker av og til; Er den SÅ spesiell 
denne bilen da? Men så er jo jeg dame, og er blitt vant til å 
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vi skal forstå, har jeg skjønt. Ja, helt til døra fulgte hun oss. 
Satelittene og damen med den litt ulne røsten. Helt til et 
3-stjerners hotell, som het La Bergine Du Cap. Her var det 
like hyggelig som det så ut på nettet, og da vi fikk parkere 

et sted vi hadde lest om på forhånd. Cap de Agde. Gps`n ble 
innstilt mot målet, og teknikken fungerte. Tviler på om den 
jordiske kartdamen, som jo var meg, ville ha taklet det 
samme. Damen ute i verdensrommet, der ute blant alle 
satelittene, var god å ha. Merkelige saker, men det er ikke alt 

rett utenfor inngangsdøra, var sjåføren veldig fornøyd, og 
foreslo en kald øl der og da. DET var godt det! Helt riktig 
forslag var det også, siden vi fortsatt ikke hadde skjønt at vi 
var kommet til sommeren og het varme der vi satt i tette 
jeans og trygge joggesko med gode sokker i.

Det ble mer enn en kald en også! God fersk ost og sukkertøy-
søte tomater fra hotellets bakhage. Vi ble helt elleville av alle 
de gode smakene og aromaene. Hadde det fantes SÅ gode 
grønnsaker og frukter hjemme hadde jeg blitt vegetarianer 
på flekken.

Hotellet var opprinnelig en gammel stall som var bygget om. 
Stedet hadde sjel, og en fred og ro man bare kjenner der og 
da. Vi fråtset i deilig mat og tre middelaldrende damer smilte, 
nikket kokett og serverte oss så nydelig som bare franske 
damer kan gjøre. Her var alt så delikat, og man hadde også 
blikk for detaljer i alle kriker og kroker. Oui! Mercie!

Noe som var litt morsomt var at vi fikk med oss en utstilling 
av gamle folkevogner fra 50 og 60-tallet på det samme 
stedet. Ja, her var det mye morsomt å se, og mange gamle 
minner dukket opp. Biler i alle fasonger og størrelser, fra den 
vanlige bobla til den tidens campingbil, med tak som kunne 
heves. Biler med treinnredning og den gode gamle, med delt 
bakvindu. Jeg husker fra barndommen at de som ikke ble 
bilsyke, noe jeg dessverre ble bare av lukten av bil, fikk sitte 
i rommet bak å titte ut. Ja, det var på den tiden da man var 
på tur med hele storfamilien. Med bord og stoler, camping-
koffert, påsmurt og termos. Eller med en bitte, liten primus 
som man selvsagt skulle lage middag til hele gjengen på. Det 
var utrolig hvor mange det var plass til i en folkevogn når 
rommet bak og alle fangene ble tatt i bruk. Ja, det var tider. 
Ikke rart man ble kvalm.

Tilbake på hotellet skulle ny mat prøves og nytes, slik man 
gjør i Frankrike. Her nyter man! Man spiser ikke fordi man er 
sulten, slik som vi har for vane. Nei, der sitter man LENGE 
ved bordet og nyter mat og drikke, prater og gestikulerer. 
Sosialt og ganefornøyende. Vi har mye å lære. Vårt neste mål 
var faktisk et lite slott i en by som lå inne i landet mot øst. 
Den het Carcassone. Et slott fra 1750-tallet, uten tårn og lite 
som minnet om et slott utvendig. Morten parkerte rett 
utenfor inngangen igjen, som den naturligste ting av verden, 
og fikk igjen selvsagt stå der. Corvetten  tok seg godt ut i 
slottsomgivelsene, enn så lenge. Dette var nok mer et slags 
gårdsbruk enn et slott i år 2012, så støv fra traktorer og annen 
redskap gjorde den stakkars, trofaste Silkesvarten om til en 
eldre, sliten gamp på et blunk, så vi forlot stedet tidlig dagen 
etter. Akk, ja sann. Sånt må man tåle. Den gamle middelalder-
delen av byen var forresten verdt et besøk, og kan absolutt 
anbefales. 

Nå ville vi mot Spania, og satte nesa mot syd. Underveis mot 
grensen så vi nydelig natur, storslåtte vingårder, ja, vi luktet 
faktisk druer langs veien. Vinhøsten var i full gang, og enkelte 
steder var åkrene fulle av drueplukkere, akkurat som i 
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jordbæråkrene hjemme i juni. På forhånd hadde jeg kjøpt en 
bok som heter, Biltur i Spania, noe som skulle vise seg var en 
fornuftig investering. Jeg kom nemlig over noe spennende! 
Salvador Dalì sitt museum lå i en by som het Figueres, og 
hans hjemby Cadaquès, fristet oss begge. Figueres lot vi 
vente til avreisen, siden den lå på veien mot neste mål, mens 
Cadaquès, som skulle vise seg å være en liten, vakker fisker-
landsby, ble vårt neste stoppested. Veien dit førte oss langt 
opp i fjellene, med en til slutt fantastisk utsikt over Pyrinèene 
og byen Roses, som lå ved havet. 

Da vi hadde parkert bilen ved havna for å leske strupen og 
finne et hotell for natten, ble vi sittende å fnise. Grunnen til 
det var igjen all oppmerksomheten bilen fikk. Folk stimlet 
rundt den ”lille sorte” og lot seg fotografere i alle slags stil-
linger ved doningen. Da Morten skulle inn i hotellets garasje 
i nærheten av en uterestaurant, sto det fotografer på begge 
sider av bilen og knipset i vei som om det skulle være landets 
statsoverhode som gjestet byen. He-he... Morsomt!

Dagen ble denne gangen forresten alt annet enn et blitzregn. 
Det bøttet ned og gatene ble fort til fossende elver. Her er 
jo ingenting lagt i rør, som hjemme på berget, men litt vann i 
håret og våte sko skremte  ikke to garvede nordmenn. Er det 
noe vi kan noe om, så er det vel regn! Denne dagen hadde vi 
heldigvis bestilt billetter til hjemmet til Dalì, noe som passet 
utmerket. Det ble en fantastisk opplevelse! Mildt sagt. For en 
arkitektur! Kun 8 stk. fikk komme inn av gangen, slik at man 
fikk se huset ordentlig. Litt historikk hvis du ikke kjenner til 
mannen: Salvador Dalì ble født i 1904 og døde i 1989. En av 
Spanias største og mest berømte kunstnere. I en bitte liten 
fiskerhytte startet han sin karriere som 24-åring. Allerede 
som 32-åring var han verdensberømt og kunne tegne om og 
bygge på huset sitt. Huset var like morsomt, elegant, 
surrealistisk og lekent som kunsten hans. Trapper, halv-
etasjer, runde, buede og rundt disse selvsagt mange rare ting 
og effekter. Fra en enorm seng kunne han ligge og se i et 
speil i etasjen under, hvor sola traff hver eneste morgen. 
Utstoppede bjørner og svaner, nesehorn med vinger, Mae 
West-sofaen, ja, det var helt sprøtt, og man støtte på herlige 
og uventede rariteter uansett hvor man snudde og vendte 
seg. Det blir for mye å gå inn på alle de morsomme detaljene 
her og nå, men ta en tur. Dette var virkelig facinerende. 
Musèet var også HELT spesielt og derfor var køene utenfor 
også veldig lange.

Etter en lang etappe på A-7 havnet vi på et 4-stjerners hotell 
syd for Barcelona. Her var det myke senger og gode puter. Et 
absolutt ”must” for ”eldre par.” Vi hadde også med våre egne 
sengeputer som skulle vise seg å være et lurt valg. Det er 
nemlig ikke sånn at man er garantert myke puter selv om 
hotellet har mange stjerner. Det har vi erfart, og med en 
murstein under hodet er det umulig å sove.

Når man kjører A-7 i rushtrafikken er det tut og kjør og mye 
støy. Det må man regne med når de store trailerne ligger 
bare en meter eller to unna en liten Corvette, men man kan 
også velge andre alternativer ute ved kysten. Vi valgte å 
kjøre her fordi vi ville vi forflytte oss nedover til Altea litt 
raskt, hvor vi hadde leid en leilighet for tre måneder. Det var 
deilig å komme på plass i leiligheten, som lå på en fredelig 



liten plett, bare 20 meter fra havet med en skjermet liten 
terrasse. Fra vår base i Altea tok vi daglige utflukter til 
Guadelest, en gammel borglandsby oppe i fjellene, Benidorm, 
Solgården, Dènia, Mascarat, og til slutt en ferjetur ut til Ibiza 
og Formentera.

Ibiza ble vi veldig betatt av på mange måter. Landskapet, 
menneskene og ikke minst magien som vi  merket  med en 
gang vi kom dit. Merkelig, men sånn er det enkelte steder.
På Ibiza bodde vi først på et vakkert lite sted, som en belgisk 
jente som forelsket seg i øya, og ble der, drev. Agroturismo er 
blitt så populært, og dette stedet sorterte under denne 
betegnelsen. Man følte seg så hjemme og velkommen fra 
første sekund.

Høydepunktet ble allikevel hippiemarkedet i en liten landsby 
som heter San Carlos. Her er det marked hver lørdag fra 
april til oktober, og vi var så heldige å få med oss det aller 
siste. Maken til stemning skal man lete lenge etter. Her sitter 
altså de gamle, ja, også de nye, siden øya nå mer og mer blir 
det den var en gang, en hippie-øy og ikke bare en party-øy, 
og selger sine produkter hele sesongen. Om kvelden er det 
futt og fest hos Renè, som vi ble litt kjent med. Han driver 
stedets bar og restaurant.  100 meter unna ligger det vakreste 
spahotell jeg har sett og som jeg ikke har ord for å beskrive. 
Det var 2 år gammelt og ubeskrivelig vakkert og perfekt på 
alle, alle måter. Vi bodde der en natt, men hadde dessverre 
bestilt ferje tilbake samme dag og måtte dra. Neste gang blir 
vi med på festen på markedet. Uten tvil.

I San Lorenzo lever og bor hippiene og deres etterkommere 
fremdeles. Der driver de også en verdensberømt liten kafè 
som heter La Paloma, hvor kjendiser fra hele verden kommer 
for å smake på det særegne og gode brødet. Jeg ”rappet” en 
oppskrift siden den var bekjentgjort på en diger tavle som 
sto ved appelsintreet vi satt under. Det var en helt spesiell 
atmosfære på dette stedet også, så Ibiza ble øya vår. Ja, 
dette var en liten smakebit av vår fantastiske tur. Håper 
dette fristet, eller hva? Alder er i hvert fall ingen hindring, 
heller tvert i mot. Ta med deg Høyes dunpute, nysgjerrighet 
og godt humør. Da kommer du langt! Bilen må selvsagt være 
i god stand. Det er en forutsetning. I disse landene er det 
ingen som KAN denne type bil. De kan bare se og beundre 
den, men det er jammen også verdt turen.

MOTOR
Til denne turen hadde vi satt in ny motor, en ny 350 boret til 
383, aluminiums- topper , Schneider- cam og rullevipper. 
Puttet på MSD- tenningsanlegg Al 6  og elektrisk bensin-
pumpe, som leverer nok bensin. Den gamle radiatoren er 
byttet ut med en som tåler 750 hk, pluss  2 elektriske vifter 
.Viftene er koblet slik at den ene kobler inn på termostaten 
når den åpner, den får da jord og starter. Den andre er  
koblet opp for manuell start inne i bilen. Dette virket helt 
perfekt. Kun ved køkjøring på tomgang i 40 varmegrader, 
brukte jeg den manuelle viften ,og da mest for og få luft inn i 
motorromme. Kjører med hedders, og det blir derfor rimelig 
varmt i motorrommet. Et sjakktrekk når man skal på tur er 
regulerbare dempere .Vi ble ganske sigende  når bagasje for 
2 måneder var stuet inn, selv om det ikke er all verdens plass 
i en cab. Et par knepp opp på demperne, og vi var i vater 

igjen. De regulerbare demperne sammen med komposittfjærer 
gjør at turen blir en ren fornøyelse. Denne gangen skiftet vi 
girkassa også, satte på en 700- kasse, som ble satt opp av 
Auto Trans i Tønsberg med det som skal til for og tåle et 
dreimoment på 460  på bakhjula ved 4000 omdreininger . 
Kassa er en ren nytelse og kjøre med, og  gutta  på Auto 
Trans vet akkurat hva de driver med. Er kjappe og utrolig 
hyggelige. Med 700- kassa ble turtallet på motoren  liggende 
på ca 1900 omdreininger ved 100 km i timen, som var 
behagelig når man skulle kjøre langt. Bilen er utstyrt med 
Kenwood  flatskjerm til musikk, ryggekamera og navigasjon. 
Kartplotteren ga oss mye hjelp, og jeg tror ikke jeg drar på 
langtur uten. Bilen ble klar i siste liten, men takket være gode 
kamerater som kan skru, ble den klar.
 
LITT OM PRISER
Oslo/ Kiel med lugar, 2 voksne, med bil:  ca 2000 kr
Biltoget Hamburg/ Narbonne, ca 12 timer med sovekupe 
frokost og bil: 8500 kr.
A- 7 til Altea, bompenger ca 1000 kr.
Ferge til Ibiza tur retur: ca 4500 kr.
Hotell priser: ca  1200 kr døgnet, utenom sesong.

Med glade feriehilsener fra 
Morten og Gunhild
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LANDSTREFF PÅ SØRLANDET
TEKST: Corvette Club Norway avd. Sørlandet

6 – 9 JUNI 2013, SCANDIC HOTELL LINDESNES

Invitasjon til

Denne gangen er sørlandsavdelingen vertskap for landstreffet, og 
det er med stor glede vi kan ønske dere medlemmer velkommen til 
Sørlandet og  Scandic Hotell Lindesnes. Scandic Hotell ligger 
vakkert til helt på sydspissen av Norge. Helt nede i strandkanten og 
med spennende natur som nærmeste nabo, dette bør gi de beste 
rammer for et vellykket, minnerikt, og innholdsrikt treff. Ett topp 
motivert og serviceinnstilt personale står klare til å ta deg/dere i 
mot som sine gjester, med god mat, flotte lokaliteter, og 
innbydende utearealer.

Treffet begynner allerede torsdag (for de som ønsker det), og har 
et fullt og innholdsrikt program med underholding og aktiviteter 

alle dager. Vi har leid hele hotellet til denne begivenheten, 
Sørlandsavdelingen har som målsetting at alle som kommer skal få 
de beste inntrykk av landsdelen, og et ønske om å komme ned hit 
igjen ved en senere anledning. 

Det vil arrangeres cruising på spennende veier til Lista og 
deltakerne vil få en følelse av at distriktet har mange røtter fra 
Amerika da denne delen av landet hadde den største emigrasjon 
til USA fra 1950 til 1970 årene. 

Vi håper selvsagt at du/dere og corvetten(e) deres også blir med 
på dette. 
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PÅMELDING TIL LANDSTREFF PÅ BÅLY LINDESNES
(FRIST FOR PÅMELDING 05.04.2013)

Alt  1:  Utvidet pakke fra torsdag til søndag med middag, overnatting og landstreffpakke
Alt  2:  Full weekendpakke fredag til søndag med overnatting, bespisning og landstreffpakke
Alt   3:  Landstreff lørdag til søndag med, bespisning, overnatting og landstreffpakke.
Alt. 4:  Full weekendpakke som alternativ 2 uten overnatting/frokost

Hotellet består av 75 leiligheter med 2-3 soverom og 75 standard hotell rom. Det er mulig å dele leilighet. Hvis ønskelig å dele 
leilighet merk av for leilighet og hvem man ønsker å dele leilighet med.  OBS deltagere som bestiller enkeltrom blir lagt til 
200.- pr. døgn.

Påmelding via internett www.corvetteclub.no eller e-post til rudolf.danielsen@sr-bank.no

Jeg/vi ønsker å delta på landstreff 2013 på Lindesnes (Båly)

Navn:_______________________________________________________________________ Navn ledsager:___________________________________________________________________

Adr:__________________________________________________________________________   Postnr:___________     Sted:_______________________________________________________

Min e-post:______________________________________________________________ Tlf jeg lettest treffes: ________________________________________________________
 

Jeg/vi bestiller følgende alternativ til landstreffet (sett kryss for alternativ og skriv antall personer).

Alt 1: 3200,-  Pr. person _____ (antall)  Alt2: 2600,- Pr. person _____ (antall)
Alt 3: 2000,- Pr. person _____  (antall)  Alt 4: 1400,- Pr. person _____ (antall)
(     ) Leilighet sammen med __________________________________________________ __________________________________________________ __________________________________________
Total pris.:_________________________________________________________

Aktiviteter fredag: Kryss for ønsket aktivitet: (Aktiviteter inngår ikke i pakkepris)
- 2 timers Båttur i den ville og spennende skjærgården. pris pr, person 150,-  (      )
- Ferdighetskjøring med CORVETTEN på Lista Flyplassen etter Bilsportsforbundet opplegg.  (      )
- (OBS kan bli avlyst). Pris per deltager 400,-

- Besøke lokalt Øl bryggeri. 
- Besøke Lindesnes fyr.

Husk du må oppgi navn på innbetalingen din:
Innbetaling skjer til CCNs landstreff 2013 v/ Rudolf Danielsen, Stasjonsgaten 6. 4580 Lyngdal.
Kontonummer: 3201.60.05427. E-mail: rudolf.danielsen@sr-bank.no. Mob: 90149792.

CORVETTEN er:  Årsmodell:______________  Type:______________  Motor:______________  Reg. nr:________________

Andre opplysninger: (allergier o.l.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kryss her for bedømming:  Corvetten skal bedømmes som: original.:___ modifisert.:___ skal ikke bedømmes:___      

T-skjorte størrelse:
Herre t-shirt i størrelse:   XXL: ______  XL: _____  L: _____ M: _____  S: ______
Dame t-shirt i størrelse:   XXL: ______  XL: _____  L: _____  M: _____  S: ______

Ta kontakt med CCN avdeling Sørlandet for spørsmål.
Velkommen!
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TEKST: Corvette Club Norway avd. VTB

FOTO: Rica Park Hotel & AJ Bjune

23. – 25. AUGUST 2013, RICA PARK HOTEL

Invitasjon til

Avdeling Vestfold, Telemark og Buskerud har gleden av å være 
vertskap for Skandinavisk treff 2013 på vegne av Corvette Club 
Norway. Vi har valgt å benytte Sandefjord som med sitt gode 
utgangspunkt med korte kjøreturer fra fergene fra Strømstad og 
Hirtshals bør friste mange Skandinaviske Corvette-venner til å ta 
turen.

Sandefjord er en meget gammel havn og var ladested allerede i 
1680. Byen ble et anerkjent kur- og badested etter at det i 1837 ble 
funnet svovelholdig vann og gytje. I 1845 fikk byen kjøpstads-
rettigheter, men var alt fra 1837 bykommune. Sandefjord er viden 
kjent for sin rolle som den førende norske hvalfangstby fra hvalen 
på Finnmarkskysten ble fredet i 1904 inntil norsk hvalfangst i 
Antarktis tok slutt i 1960-årene. På slutten av 1920-årene hadde 
byen en flåte på 15 kokerier og over 90 hvalbåter. Hvalfanger- 
monumentet nedenfor hotellet er laget av billedhoggeren Knut 
Steen og ble innviet i 1961. 

Norges best bevarte vikingskip – Gokstadskipet – ble gravd frem 
fra Gokstadhaugen på gården Gokstad rett nordøst av sentrum i 
1880 og er blitt datert tilbake til 890 e.Kr. Du kan se det på 
Vikingskipshuset på Bygdøy. 

Andre kjente ting i byen er malingfabrikken Jotun, det nedlagte 
Framnæs Mekaniske Værksted som bygde skoleskipet Christian 
Radich og hvalfangstmuseet som er Europas eneste spesialmuseum 
for hval og hvalfangst.

Rica Park Hotel Sandefjord sto klar i 1959 etter at skipsreder 
Anders Jahre og andre fremtredende forretningsfolk i byen så 
behovet for et representativt sted for sine gjester fra fjern og nær. 
Hotellet bygger for tiden et nytt tilbygg og vil ha 350 rom og 
32.000m2 å tilby oss. Du vil finne mye flott kunst hengende rundt 
på hotellet og de kan også tilby en spa-avdeling, svømmehall og 
trimavdeling. 
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Sandefjord er en by med mer enn 43.000 innbyggere. Bykjernen 
er minutter unna hotellet med butikker og restauranter for enhver 
smak. For den nysgjerrige er det museer og andre aktiviteter man 
kan oppsøke.

Fredag planlegges en utendørs grillaften hvor det blir gjensyn med 
gamle venner og mulighet til å treffe nye.  Lørdag formiddag skal vi 
å ta dere med på en kjøretur langs idylliske Vestfold-veier via 
Larvik til Stavern og retur.

Du skal få mulighet til å møte deler av kortesjen av flotte biler og 
hilse på lokalbefolkningen som står oppstilt langs kjøreruten. Vi har 

bestilt pent vær! Lørdag ettermiddag stiller vi bilene ut i Bade-
parken og inviterer befolkningen i Sandefjord og omegn til å 
komme og se på våre blankpussede biler og få høre historiene bak.  
Banketten starter kl. 19:30 og har ingen planlagt slutt. Vi premierer 
publikums favoritt, damenes favoritt og komiteens valg. Søndag er 
avreisedag.

Avdeling VTB med sine nesten 200 medlemmer skal gjøre sitt 
ytterste for at du får en fin opplevelse i Sandefjord i godt selskap 
med gamle og nye Corvette-venner.

Vel møtt!



21
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
  1 - 20

13



22
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
  1 - 20

13

TEKST: Terje Kristiansen, leder CCN avdeling Rogaland
FOTO: Tone Harbakk og Nils Ole Frønæs



BEDØMMING

TEKST: Terje Kristiansen, leder CCN avdeling Rogaland
FOTO: Tone Harbakk og Nils Ole Frønæs

På utvidet styremøte 2. februar 2013 hvor også lokalavdelingslederne deltok så ble rutinene for bedømming på 
landstreffene diskutert. Med et økende antall biler som er påmeldt til bedømming så har det vist seg vanskelig 
å nå over alle som ønsker bilen bedømt. Dommerne må foreta en grovsortering av bilene med vinnersjanser, og 

konsentrere seg om disse for å komme i mål innen fastsatte tidsfrister. 

Corvette Club Norway benytter AMCAR sitt regelverk som grunnlag for bedømming i klassene original og modifisert. Det 
utdeles premier i alle generasjonene, C1, C2 etc. AMCARs bedømming er basert på en jury på 7 personer pr. klasse. En person 
bedømmer motorrom, to bedømmer eksteriør, to bedømmer interiør, en bedømmer bagasjerom og en er sekretær. Maksimalt 
kan det gis 500 poeng, og det gjøres fratrekk for avvik fra original standard.

Bedømming av Corvetter spenner over et stort tidsspenn fra 1953 til dagens dato. Dette krever stor bredde i kompetansen til 
dommerne. Det ble derfor også diskutert om det bør være egne dommere for de eldste og nyeste generasjonene. 
Siden bedømmingen krever store ressurser å gjennomføre, så binder dette opp mange personer hos lokalavdelingen som 
arrangerer landstreffet. Det ble også diskutert muligheten for å engasjere medlemmer med dommergodkjenning fra AMCAR-
klubber i lokalmiljøet til å hjelpe til som dommere.

For å opparbeide en større gruppe av medlemmer med dommererfaring innen Corvette Club Norway ble det diskutert mulig-
heten for å arrangere bedømmingskurs. Det bør være 2-3 medlemmer med dommererfaring i hver lokalavdeling. Disse kan 
også gjennomføre bedømming under møter i lokalavdelingene til medlemmer som ønsker å få vurdert sin bil. AMCAR ble 
kontaktet og det bekreftes at AMCAR kan arrangere bedømmingskurs. Kurs kan gjennomføres som helgekurs i Trondheim. 
Corvette Club Norway vil dekke reise og hotell for kursdeltakerne.

Klubben vil komme tilbake med tidspunkt for bedømmingskurs. Ta kontakt med din lokalavdelingsleder for å melde din inter-
esse til å delta på bedømmingskurs. Det hadde også vært fint om det blir gitt beskjed om hvilke klasser som en helst ønsker 
å bedømme. 
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CORVETTE PÅSKE I SØRSTATENE

Det var i god tid før påske, så en ny Corvette i garasjen før 
landstreffet måtte lå seg ordne. Og mange av oss er gode å 
søke på nettet etter kjøpsobjekter. Denne gangen måtte det 
bli en nyere Corvette, siden jeg har blitt en (halv)gammel 
mann, er det billigere med en nyere bil enn yngre kone. Det 
var en 2001 manuell cab hos Buyavette.com i Atlanta som 
hadde alle tilvalg og det lille ekstra jeg var ute etter, som jeg 
hadde i kikkerten. Summetone og kontakt med buyavette ble 
opprettet, med den melding at bilen var puttet et 1000 usd 
depositum 3 timer før jeg ringte og var blitt solgt. Nye mulig-
heter og sjanser var min umiddelbare tanke.  Litt over 2 uker 
seinere var jeg igjen inne på nettsiden til buyavette, og den 
samme Corvetten lå fremdeles til salgs. Telefonen ble igjen 
benyttet. Bilen var blitt solgt, men da kjøperen hadde fortalt 
om den nye Corvetten til kona, ble resultatet at hele kjøpet 
ble kansellert. Her var min mulighet. Jeg hadde noen spørsmål 
om bilen med det resultat at jeg la et 1000 USD depositum 
på en fredag. Fram med kartet over Amerika og en sjekk hvor 
Atlanta ligger og hvilke severdighetene i området. Nashville, 
TN var ca. 250 miles nord og Bowling Green, Ky ca. 65 miles 
nord av Nashville. Planen for påskeuka ble plutselig klar.

www.buyavette.net
Mandag formiddag kl. 1330 lokaltid Georgia, stod jeg på 
kontoret til Kevin Kane hos buyavette rett nord for Atlanta, 
selgeren jeg hadde snakket med på fredag (Kjeld Aa hadde 
vært her 4 år tidligere og kjøpt sin flotte `65 cab). Over 100 
Corvetter var «in stock», spesielt mange C5 og C6, men også 
de første fire generasjoner var godt representert. Her kunne 
man gå seg vill i blant alle Corvettene, men jeg hadde gjort 
research jobben på pcen hjemme, så her var det bare å gå 
rett på sak. www.buyavette.net er en meget god og informativ 
nettside. Alle bilene var det mange og detaljerte bilder av 
Corvettene som var til salgs. I tillegg var det detaljert og god 
informasjon av hver enkelt bil. Beskrivelsen og bildene av 
Corvetten jeg hadde kommet for å kjøpe stemte godt med 
hvordan bilen faktisk var. Det var tid for prøvetur. Bilen en 
2001 conv. 6-trinns manuell med alle options og 24800 miles 
på telleverket. Det ekstra med denne bilen var 
oppgraderingsjobben som var blitt gjort med motoren og 
drivlinja. Ikke noe kunstig åndedrett, men en LS serie 
sugemotor som var optimalisert for gatebruk, dette var
«pakka» som gjorde denne bilen interessant for meg. Cartek 
i New Jersey hadde gjort en 13,500 usd jobb med LS6 
topper og innsug, en kam samt større kaldluftsinntak og 
longtube ceramic headers  med Corsa eksos. Drivlinja var 
oppgradert og med 4:10 på bakaksel var jeg forberedt på en 

akselerasjon litt over gjennomsnitt. Turen gikk ut på high-
wayen og pent og pyntelig til downtown Atlanta. Og i 
Amerika er det mange og store lyskryss med full stopp. Og 
hvem har vel ikke sett amerikanske filmer med diverse 
muskelbiler på rødt lys, og plutselig var jeg der. Men her var 
det en 90 grader sving med den følge hjulspinn med full 
opposite lock midt i Atlanta. Her var det bare å roe seg ned. 
Denne Corvetten var definitivt en fullblods sportsbils, så 
kjøreturen la ingen demper på handlelysten. Men var dette i 
overkant for øvrigheta hjemme med unntaks § 15 som et ris 
bak speilet. Men bilen så helt original ut og denne Corvetten 
kunne jeg ikke la stå igjen. «Jeg tar`n» var et språk Kevin 
forstod, før jeg sa takk for i dag og sees i morgen etter 20 
timer i våken tilstand. 

Jeg fikk alle data banken trengte for å overføre pengene 
elektronisk kjørte til hotellet jeg hadde booka 5 min unna og 
avsluttet dagen med en iskald pitcher øl, turkey sandwich og 
pcen for å bestille hotell i Nashville. Morgenen etter ringte 
jeg banken i Larvik overførte 25.000 USD og kjørte til 
buyavette og skrev under alle papirer. Shipping bestilte 
Kevin og jeg gikk for en 20 fots en bils container, som kom til 
buyavette lastet på stedet og plombert. Jeg åpnet selv 
plomberingen på kaia i Oslo litt over en måned senere. Litt 
dyrere, men verdt pengene synes jeg. Så var det å sette seg 
i leiebilen og kjøre Interstate 76N til Nashville, TN. 

Nashville
Kjøreturen nordover var en rein transportetappe, men med 
70 mph på cruisecontrollen og i solskinn gikk turen på 4 
timer.  Hotellet lå perfekt 10 min gange utenfor sentrum av 
byen. Jeg tok en tur i poolen og en kald Bud før det var tid 
for å gjøre Nashville. Byen er musikk by nr. 1 i USA, så en 
40-50 etablissementer (barer) har live band hvor de spiller 
rock og country hele kvelden. Det var tid for spare-rib, øl og 
country og det var det minste problemet her. Det ble en rolig 
kveld for dagen derpå hadde jeg store planer. Jeg la meg 
tidlig om kveldene for å gjøre tidsforskjellen til Norge så liten 
som mulig de 5 dagene jeg skulle være her.

Bowling Green, Ky. GM Assembly Plant, Home of the Corvette
Opp seks og i bilen halv syv om morgenen. Nøyaktig 1 time 
på I65N var det til Bowling Green fra Nashville. Kl. 0730 stod 
jeg utenfor National Corvette Museum. Det åpnet ikke før 
åtte, så jeg fikk tatt noen bilder og nyte en nydelig Kentucky 
morgen. Kl. 08 stod jeg i billett luka og forhørte meg om 
severdighetene som var Corvette museet og GM`s Corvette 

I 2012 feiret CCN 20 års jubileum. Og det var 18 år siden jeg kjøpte min første Corvette. Våren 1994 ble en `63 
cab kjøpt i Stavanger. Siden har jeg hatt to C-2er til, den siste en `67 b.b. cab som jeg har eid i 13 år. Årene har 
gått og både undertegnede og gamle Corvetter har blitt enda eldre. Så da jeg ble kontaktet, via en kammerat, 
om jeg var interessert å selge `67en, måtte jeg en tur i tenkeboksen. Jeg hadde tenkt tanken, men jeg hadde 
kjøpt nye American Racing VNT70R i 17 tom, så jeg så fram til en ny sesong med nye hjul og 20 års treff med 

Corvetten. Men etter en totalvurdering og en pris jeg synes var ok, ble det levert inn salgsmelding.

TEKST & FOTO: Nils Ole Frønæs, medlem av CCN VTB
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Assembly plant rett over gata. Halv ni skulle det være en 
guidet tur på Corvette fabrikken, så det var bare å dra dit. 
Det er kanskje greit å bestille, men det var ikke noe problem 
å komme dit aleine og betale 7 USD for inngang. Ingen 
fotografering og i inngangen var det et svært monter med 
tøy- og klistremerker fra Corvette klubber fra hele USA og 
verden for øvrig. Heldigvis hadde jeg et CCN sklistremerke 
som skulle opp på veggen, ble jeg lovet av en hyggelig GM 
pensjonist. En felles sikkerhets briefing og inn i fabrikklokalet 
hvor det er bygget Corvetter de siste 30 år. Det luktet litt 
olje, varmt metall og Corvetter! Dette må jo være Mekka 
(eller aller helst himmelen) for Corvette frelste. 1:20 time tok 
hele rundturen langs hele produksjonslinja. Jeg var den 
eneste utlendingen og Corvetteeier, så kunnskapsnivået var 
ikke all verden blant oss deltagere. Høydepunktene i 
omvisningen for meg var, «the marriage» hvor motor, drivlinje 
og hjuloppheng  blir skrudd fast i ramma med karosseriet.  
Litt videre langs produksjonsbåndet ble en C-6 coupe startet 
opp for første gang. Men toppen var når en komplett trippel 
black C-6 GS Centennial  cab ble kjørt av enden på 
produksjonslinja over 20 m med fartsdumper og rett inn i en 
test boks med rullende landevei. Det ble kobla til data 
avlesning og 5 min  sjekk på at alt var på stell. Deretter rett 
inn i en spylehall for å se om bilen var tett og da var bilen klar 
for levering. VIN# 1G1YC3DW4C5110830 synes jeg å huske 
det var, og det var ikke mange bilene igjen før 2012 modellen 
ble historie.

National Corvette Museum
Etter å ha avsluttet omvisningen på Corvette Assembly 
Plant, kjørte jeg de 3 min tilbake NCM. Klokka var 10.00 
formiddagen og hadde flere timer til disposisjon i museet. 

Museet, som eies av en privat stiftelse og har ikke noe med 
GM å gjøre, ble bygget det samme året jeg kjøpte min første 
Corvette, i 1994. Plasseringen var ikke tilfeldig, rett over 
veien fra Corvette fabrikken. Og det var verdt turen. Det 
første som møter deg er en liten modell av et fartøy fra krigen, 
nemlig en Corvette (båt) som er opphavet til navnet på bilen. 
Og museet var selvfølgelig fullt av alle modeller av Corvetten, 
noen eid av museet, andre av privat personer som lånte 
bilene sine ut for en tidsbegrenset periode. Noe av det mest 
spesielle var standen til  Zora Arkus-Duntov , Corvettens far.  
Her var det tegninger, bøker, bilder og biler som Zora eide 
selv. Og så ligger hans aske i et monter med sin frue Elfie  
som døde noen år etter han. De begge insisterte på å bli 
plassert der i det for de, det aller helligste, blant sine kjære 
Corvetter og bilens entusiaster. I tillegg til alle Corvettene 
som er utstilt er det en stor butikk med bøker, klær, bilder og 
all slags utstyr for en Corvette entusiast. For de med `81 års 
modell eller seinere kan de ta med seg VIN nr. på bilen å lage 
et «build- sheet» og «window-sticker»  på bestilling i shopen.  
Og så var det tid for lunsj og det ble selvfølgelig  i Corvette 
Cafe, ikke overraskende hamburger og Cola! Og midt i det 
store bygget var det stilt opp 4 nye Corvetter for option 
#R8C, museeum delivery. Kjeld Aa stod der ca 12 år tidligere 
og fikk levert sin (med tårer i øynene) C-5 cab som nå eies av 
Kjetil Kleppe . Verden er ikke stor. 

God tur til dere som drar på 60 års jubileumstur for 
Corvetten! Gode råd på turen, sørg for at både NCM og GM 
Assembly Plant er åpen hvis dere reiser til Bowling Green, 
Ky. Og sist her er nettsidene for min reise; 
www.byavette.net, www.corvettemuseum.org, 
www.bowlinggreenassemblyplant.com

NCM 
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Corvette nr. 1,5 mill bygd 2009 Last C-4 ZR1 nr448 1995.Jan Erik har nr446 

NCM 

Kevin og Nils Ole

www.buyavette.net

NCM
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DREAM CATCHER

Harald Halvorsen hadde en drøm, en Corvette. Den ble realisert i form av en flott grønn C5 cab, og senere en 
gul C5 Cab. En tur til USA satte uslettlige lengsler i kroppen og feberen kalles C6. 

Den gule 04 C5n selges til Halden og flybilletter bestilles. Tidlig i mars så skritter Harald og Terje Sørheim ut av flyet med 6 i 
blikket. C6 helt spesifikt. En 08 PaceCar har vært diskutert, men Harald tar drømmen helt ut og kjøper en sort 2013 427 
Convertible med sølv stripe og sort cab. 1900 miles gjør at bilen ser ubrukt ut. Harald beskriver kjøreturen i Orlando med 

taket nede og 427 brummenes som absolutt utenomjordisk. 

Bilen treffer Norsk jord i slutten av april og vi kan bare gratulere Harald med CCN sin absolutt nyeste bil. Harald har ikke tenkt 
til å forære Sigbjørn noen avgiftskroner med det første, men en kjøretur i ny og ne på prøveskilt kan jo skje. Det som teller 

mest er at drømmen står trygt og godt parkert i garasjen og kan beskues midt på natten om drømmen skulle bli litt fjern i 
nattesøvnen.

TEKST: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem av CCN, Østlandet
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REUNION

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

Sommeren 2011 reiste 22 personer fra CCN avd. Midt Norge til USA. Den første uken leide vi 11 Corvette C 6 og 
kjørte på kryss og tvers på vestkysten en uke.  Siste kvelden vi var sammen, gikk vi på en fiskerestaurant, Joe`s Crab 

Shak, for å ha en skikkelig avslutningsfest.  Det ble det til gangs…  

Mange av oss bestilte en eller annen rett av krabbe eller hummer, og vi fikk selvfølgelig dertil egnet redskap for å renske 
skalldyrene. Krabberenserne var gule, og med rød skrift stod det: «Stolen from Joe`s Crab Shack». Da festen var over, viste 
det seg at de fleste, inkludert meg selv, hadde krabberensere i lommen. Noen hadde også sinkbøtter i lommene! Jeg utalte at 

hvis vi hadde nok av disse gule redskapene, skulle jeg og kona invitere hele gjengen hjem på krabbefest. 

Høsten 2011 gikk uten at vi fikk gjennomført festen, men jeg bestemte meg for at festen måtte gjennomføres i løpet av høsten 
2012. Jeg har ett relativt greit hus i forhold til størrelse, men å få benket 22 personer ved ett bord så jeg litt mørkt på. Jeg holdt 
imidlertid på å pusse opp garasjen, og kanskje kunne jeg ha festen der? I løpet av våren og sommeren ble det satt inn vinduer. 

Vegger og tak ble isolert, panel lagt på vegger, og gips ble lagt i tak. Lys og varme ble også montert.

I invitasjonen jeg sendte ut, tok jeg visse forbehold om bekledning. Festen skulle avholdes 13. oktober, og det var vanskelig å 
forutse vær og ikke minst utetemperatur. Jeg var også veldig usikker på hvor varmt jeg klarte å få det inne i garasjen.

19 av 22 møtte opp, og det syntes jeg var kjempebra. Innetemperaturen viste å være det minste problemet. Noen få hadde 
kledd seg som om de skulle sitte ute en kald høstkveld, og de brukte halve kvelden på å kle av seg. Det ble selvfølgelig servert 

krabbe og hummer, og jeg tror de fleste kunne renske skalldyrene sine med redskap som var stjålet fra Joe`s Crab Shack.
Festen varte ut i de små timer, og jeg vil få takke for oppmøtet, og et kjempetrivelig selskap.





30
   C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

13

TEKST & FOTO: Arne Jonny Bjune, 
leder avd. VTB

Avdeling VTB gjennomførte årsmøte i lokalene til Gasolin i Porsgrunn torsdag 31. januar 2013. 14 medlemmer tok 
turen og leder gjennomgikk standard agendapunkter.  Følgende nevnes spesielt:

1. Gjennomgang av aktivitetene i 2012 – ingen spesielle kommentarer. 
2. Gjennomgang av aktivitetene i 2013 – flere forslag fremmet som vil følges opp. AMCAR sin treffside har foreløpig få 
arrangementer listet – må følge med ettersom den fylles opp. Det vil arbeides videre med en fast ukedag, tidsrom og møte-
plass i hvert fylke hvor den som har en ledig stund kan møte og finne andre medlemmer å prate med. Vestfold vil forsøke 
Sandefjord Motorhotell (avkjøringen til Torp fra E-18) hver onsdag kl. 18:30. Oppstart annonseres senere. Vi oppfordrer de 
andre fylkene å diskutere dette og enes om en plass – fylkeskontaktene tar imot forslag! Treffkalender legges ut på web-
siden vår.  Har du flere treff du ønsker å se der så si ifra.
3. Økonomi – klubben har 9.763,92 pr 01.01.2013.  Vi vil bruke midler på noen aktiviteter og vi tar imot forslag på aktiviteter 
som vil ha en viss kostnad.
4. Skandinavisk Treff 23-25 august 2013 – Klubbens store satsning i år, kort gjennomgang av status hvor den største 
utfordringen vi har er å få engasjert sponsorer som er villige til å delta med midler til arrangementet.  Har du en kjenning du 
kan spørre? Vi tar imot all hjelp!
5. Valg – ingen hadde meldt seg til leder / nestledervervet, så det ble gjenvalg!  Da ser lista ut som følger:
a. Leder Arne Jonny Bjune (gjenvalg) b.Nestleder Widar Stoltz (gjenvalg)
c. Fylkeskontakt Buskerud Robert (gjenvalg) og Knut (ny) d. Fylkeskontakt Vestfold Terje (gjenvalg)
e. Fylkeskontakt Telemark Morten (gjenvalg) Vi takker Tohmas Brevick for innsatsen etter et år som Buskerud-kontakt.
6. Avslutning – Leder ble nevnt spesielt for sitt engasjement og hvilke aktiviteter han hadde igangsatt.

Så var det tid for å vandre mellom hyllene hos Gasolin og plukke verktøy, verktøy og verktøy og dra kortet!  En takk til Gasolin 
og Lasse som fikk en lang ettermiddag med oss.

Takk for oppmøtet!

ÅRSMØTE I CCN VTB



ÅRSMØTE I CCN MIDT NORGE

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

Lørdag 26. januar avholdt CCN Midt Norge sitt årsmøte på Krambua i Trondheim sentrum. Hele 17 medlemmer pluss 
en 7- 8 bedre halvdeler møtte opp, og det synes jeg faktisk er veldig bra.  Leder Bjørn tok en gjennomgang av aktivi-

tetene i 2012, og det ble også snakket en del om årets aktiviteter.

Bjørn og Elin hadde før møtet signalisert at de ønsket avløsning i sine styreverv. De har sittet i 10 år, og har en stor del av æren 
for at avdeling Midt Norge er der vi er i dag. På vegne av medlemmene vil jeg rette en stor takk for en fantastisk innsats. 

Da møtet kom til punktet valg, ble det forholdsvis stille i lokalet. Ingen hadde meldt sin interesse for å overta etter Bjørn. Jeg 
tok på meg sekretærjobben, og etter mye frem og tilbake, ble det til at jeg også tok lederjobben. Så da har jeg følgende verv 
i CCN Midt Norge: Leder, sekretær og reportasjeansvarlig. Når jeg i tillegg er sekretær i hovedstyret, regner jeg med at 2013 
blir ett relativt hektisk år. Styret i Midt Norge avdelingen blir da bestående av undertegnede som leder og Bjørn Berg og Sten 

Ånnegård som styremedlemmer.  I tillegg har vi Heidi Røhmen som kasserer. Det ble også valgt en valgkomite, slik at vi 
forhåpentligvis slipper å møte på årsmøte uten kandidater til ledige verv. Kåre Sveian og Elin Furuhaug ble klappet inn som 
valgkomite. Etter at det formelle var over, ble det servert tapas med tilhørende drikke. Jeg hadde planer om å ta 01.00 bussen 

hjem. Det skar seg…
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ÅRSMØTE I CORVETTE CLUB NORWAY

TEKST : Roar Selvnes, styremedlem CCN, leder og reportasjeansv. avd. Midt-Norge
FOTO: Wenche Halvorsen og Eileen Merethe Misje Nilsen

Så var det tid for årsmøte igjen. I fjor var vi på Lillestrøm hvor vi også var på messe før årsmøtet. I år var det ingen 
messe som var av interesse i aktuelt tidsrom, så da landet styret på hotell Olavsgaard på Skjetten.

Mitt første år som sekretær i klubben er snart over, og det første årsmøtet jeg skulle organisere ventet.  Monica hadde jo hatt 
full kontroll på dette i mange år, og det føltes tungt å hoppe etter Wirkola. Styret i CCN ønsker jo stor oppslutning på årsmøtet, 

og derfor ble det i god tid lagt ut påmelding på våre nettsider. Innbydelsen kom også inn i CJ 4. 

Jeg bestilte mange rom, etter anbefaling fra hotellet. Jeg ønsket tilbakemelding fra medlemmene som skulle kun på årsmøtet 
også. Årsaken til dette er at vi serverer noe mat under årsmøtet. Gratis is og kaffe under møtet er faktisk ikke gratis. Klubben 
må betale en stykkpris både for maten og kaffen. For å spare klubben for 1 tusenlapp eller 2, valgte jeg derfor påmelding til 
selve årsmøtet. I følge Monica er det også gjort tidligere. Under møtet fikk jeg tilbakemelding på at enkelte vegret seg for å 
komme på grunn av at det var påmelding. Dette er selvfølgelig synd, og styret må diskutere om vi ved neste korsveg ikke skal 
ha påmelding til årsmøtet. Da fristen for påmelding nærmet seg, var det fortsatt få påmeldte. Jeg la derfor en link ut på forumet 

for om mulig å trekke flere til møtet.  Det gav ingen respons.

Da årsmøtet ble satt, var vi 24 medlemmer til stede. Dette er kanskje litt i underkant av det som har vært vanlig. Møtet gikk 
rolig og greit for seg, og styret kunne trekke ett lettelsens sukk da både årsberetning, resultat og balanse ble godkjent. Det 

ble kun en liten justering av budsjettet.

På kvelden var det middag og fest. Her er noen bilder fra middag og fest.
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Inntekter  Utgifter 
Medl.kontigent kr 450 000  Kjøp av Klubbeffekter kr 30 000 
Annonseinntekter kr 60 000  Frat   kr 0 
Moduler nett kr 10 000  Inventar/utstyr  kr 2 000 
Salg klubbeffekter kr 45 000  Styrehonorar  kr 32 500 
Finansinntekter kr 15 000  Webmastere  kr 12 000 
  Regnskapsføring  kr 15 000 
  Kontorrekvisita  kr 3 500 
  Data/Web/EDB  kr 2 500 
  Div.   kr 1 000 
  Corvettejournalen            kr 190 000 
  CCN Kalender                kr 26 000 
  Profilering                         kr 105 000 
  Medl.lister/giro                       kr 7 500 
  Landstreff                         kr 40 000 
  Banearrangement  kr 0 
  Porto                              kr 4 000 
  Møte/Reise/Overnatting           kr 65 000 
  Sponsorkostnader  kr 3 000 
  Bidrag til lokalavdelingene kr 40 000 
  Annen finanskostn.           kr 1 000 
	 kr 580 000     kr 580 000 

Budsjett 2013
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REFERAT ÅRSMØTE CCN LØRDAG 02.02.13 
OLAVSGÅRD, SKJETTEN.

Møtet ble som vanlig ledet på en meget god måte av Frode 
Alhaug
1. Godkjennelse av innkalling – godkjent
Sekretær ser under referatskriving at agendaen har seks 
saker og at punkt 6 ved en feil er benevnt punkt 7. Da 
årsmøtet ikke hadde kommentar til dette, blir punkt 6 også i 
referatet benevnt som punkt 7.

2. Valg av referent – sekretær i CCN, Roar Selvnes, valgt.

3. Styrets beretning for 2012, med regnskap og balanse
Møteleder kommenterte enkelte punkt i både regnskap og 
balanse. Styrets beretning ble lest opp for årsmøtet.
Regnskap, balanse og beretning godkjent uten kommentarer.

4. Budsjett for 2013
Årsmøtet ble forelagt 2 skriftlige forslag som ville få 
konsekvenser for budsjettet. Årsmøtet flyttet disse sakene 
opp fra agendaens punkt 7, og besluttet å behandle disse før 
behandling av budsjettet.
 
Forslag 1 fra Roar Selvnes: Heve presidentens styre-
godtgjørelse fra kr. 5000,- til kr. 10000,- pr. år. Selvnes 
grunngav sitt forslag, og det ble deretter enstemmig vedtatt.

Forslag 2 fra styret i CCN: Heve styregodtgjørelsen med kr. 
1000,- pr år for faste styremedlemmer. Forslaget enstemmig 
vedtatt.

Årsmøtet gikk deretter gjennom budsjett for 2013. Møteleder 
og årsmøtet kommenterte enkelte av punktene i budsjettet. 
Budsjettet ble lagt frem med kr. 30 000,- i underskudd. 
Møteleder og president foreslo å heve posten medlems-
kontingent med kr 300 00,-. Budsjettet går da i balanse.

Med denne endringen ble budsjett for 2013 enstemmig 
vedtatt

5. Valg av styre, revisor og valgkomite
I styret er president, sekretær og materialforvalter på valg 
for en 2 års periode. Revisor er på valg for 2 nye år.
Ett medlem av valgkomiteen er på valg for 2 år.

Valgkomiteen ved Erik Jensen la frem følgende forslag:
President: Harry Harbakk. Enstemmig valgt.
Sekretær: Roar Selvnes. Enstemmig valgt.
Materialforvalter: Karen Rise ønsket ikke gjenvalg.
Valgkomiteens forslag: John Møller. Enstemmig valgt
Revisor: Frode Alhaug. Enstemmig valgt.
Erik Jensen ønsket ikke gjenvalg i valgkomiteen. 
Styret i CCN foreslo Hans Jørgen Herje. Enstemmig valgt.
Årsmøtet kommentert at styret nå var uten kvinner. Selv om 
CCN ikke har regler om kvinneandel i styret, er det imidler-
tid ønskelig med kvinnelig deltakelse.                 

7. Innkommende saker. 
2 saker behandlet under punkt 4. Budsjett.

Følgende saker ble diskutert, men ikke behandlet på 
årsmøtet:

-Samle alle opplag av Corvette Journalen (CJ) på ett sikkert 
sted. Amcar har arkivkapasitet og Jon Grasto påtok seg å 
etterlyse gamle nummer på forum og i CJ.

-Organisering av CCN i fremtiden. Flere på årsmøtet 
bemerket at klubben kanskje etter hvert måtte ansette en 
person i deltidsstilling for å drive klubben fremover. Styret 
ble oppfordret til å se på dette.

-Representanter fra VBT og Stavanger orienterte om 
henholdsvis Scandinavisk treff i 2013 og Landstreff i 2014. 
Presidenten orienterte om Landstreffet på sørlandet i 2013.

-Bedømming på Landstreff. Dette er et tema mange hadde 
meninger om. Det ble diskutert flere løsninger, men alle var 
enige om at styret måtte ta tak i dette. Man må enten leie inn 
eksterne dommere, eller selektere biler på en annen måte, 
slik at våre dommere ikke bruker hele landstreffhelgen på 
bedømmingen. 

24 medlemmer tilstede.

Roar Selvnes, Skjetten 02.02.13

Husk vervekonkurransen omtalt på side 10 i forrige blad, Corvette Journalen 4 2012. Ta kontakt med redaktør om du ikke har 
bladet og vil få tilsendt informasjonen om verving av CCN medlemmer.

HUSK VERVEKONKURRANSE

VERV FLEST INNEN 15. MAI 2013 - VINN LANDSTREFFPAKKE
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VERV FLEST INNEN 15. MAI 2013 - VINN LANDSTREFFPAKKE

FREM FRA GLEMSELEN

SISTE CORVETTE C6

I en garasje et sted i Norge fikk jeg nå i mars gleden av å beskue en herlig Corvette 1961. En bil med et visst grad av restaure-
ringsbehov, men hel og solid. Historien bak bilen er meget unik og spesiell. Ut i fra fabrikken rullet den med original Fuel 
Injection (en av 1580) og en del options, i lekker Fawn Beige farge. Ut på 70tallet? byttes motoren ut til en nyere smallblock 
pga kranglende gange. En norsk gutt studerende i USA kjøper denne bilen i 1982 og benytter bilen der under studietiden. 
Etterpå flytter eieren til England og tar med seg bilen dit, hvor den blir registrert. Senere havner bilen i Norge, men blir aldri 

registrert. Slik står den i mange år inntil eieren finner ut at han trenger litt hjelp fra kyndige GM-gutter for å få bilen i 
presentabel stand igjen. Nå er den rammeløftet, chassi og det moderne drivverket er restaurert. Karosseriet skal lakkes i 

opprinnelige farger og interiøret som er i fin originalstand beholdes. Rett og slett utrolig og vi overraskes stadig med historier 
ilikheten av dette, dog er det sjelden en C1 er involvert. Vi skal komme tilbake til denne når den står ferdig om et års tid. 

Stay tuned :)

Klokken 4 minutter over 8 på morgenen den 28. februar rullet den siste C6 av produksjonslinjen i Bowling Green. En vemodig 
dag for de ansatte som på sett og vis mister et familiemedlem. Du knytter visse bånd enten du er bildust eller ikke når du har 
montert tusenvis av biler over de siste 8 år.  Den siste Corvette C6 var ingen vanlig utgave, men en 60 Anniversary 427 
Convertible i Artic White lakk og Blue Diamond interiør. 505 hk LS7 sørger for at de spesielle felgene får noe å jobbe med. 
Denne bilen skal ikke sendes til noen forhandler, ei heller auksjoneres ut hos Barrett Jackson til noen egoist med mer enn nok 
penger. Nei denne havner hos GM og deres Heritage Collection i Warren Michigan.  I følge GM sine antegninger så er det 

produsert 215100stk C6 i de 8 åra modellen var i live.

TEKST: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem av CCN, Østlandet

TEKST: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem av CCN, Østlandet
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SYVENDE HIMMEL 

TEKST: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem av CCN, Østlandet 
FOTO: Lånt fra media.gm.com

13 januar ble en merkedag i GM sin historie da den 7. generasjon av Corvette ble presentert. Stor var spenningen de 
siste 5-6 månedene, og vi har tydelig ikke ventet forgjeves. Leser vi tidligere kjøretester og presentasjoner av 
Corvette, så har den gjennomgående tonen vært kritikk til dårlig finish i interiør, tvilsomme kjøreegenskaper og 
fantastiske krefter i motorrommet. Mye har vært bedret etter hvert sier pressen, men nå har Corvetteteamet gitt 

svar på tiltale så det holder. Svaret kalles STINGRAY.

Det starter allerede med understellet. Alle biler får hydroformede, støpte og ekstruderte aluminiums komponenter, ikke bare 
de dyreste utgavene. Resultatet er et 45 kg lettere og 57% stivere understell. Dette tiltross for at nettovekten er stort sett den 
samme som på C6. Motoren er 5th generasjon smallblock V8 med injection og konstant varierende  valve-timing. 99.9% av 
motoren er ny i forhold til LS3.  GM sier at dette er den største forandringen i smallblockens 57årige historie. 6.2L – 450 hk – 
450 lb-ft er hva snurra gir. Koblet opp mot  en ny 7trinns manuell, eller 6 trinns automat, skal den gi ned mot 3.9 sek på 
0-60mph. Et estimert forbruk på ned mot 30mpg skal være mulig takket være sylinderkutt teknikk. Pen landeveiskjøring gjøres 

med 4 sylindre.

Aerodynamikk er tunet til maksimale og skal gi bilen bedre prestanda på alle felt. Utvendig er det de rektangulære baklyktene 
som har fått mest oppmerksomhet. Hardcore-enthusiastene fnyser, andre nikker anerkjennende. For første gang side 1962 
finner vi bakre sideruter, og nok en gang ser vi synlige hovedlys. Onde tunger sier bilen er en krysning mellom gammel Nissan 
300ZX og Ferrari Maranello, men undertegnede mener kritikere kan bite seg i r…va. Dette er den friskeste Corvette på årtier, 
og absolutt en moderne styling som kan være med å bringe Corvette opp i salgseliten igjen. Innvendig ser vi en fantastisk 

layout og gjennomført kvalitet/materialvalg som ikke Corvette har vært bortskjemt med. Fargevalg innvendig byr på 
mokkabrunt, sort og rødt i friske kombinasjoner. Utvendig har GM gitt oss et bredere fargevalg enn på lenge, og 10 kulører er 
mulig. 3 utstyrspakker finnes å velge i. En av dem er Z51 Performance option. Convertible blir premierevist på Geneve 

Autosalong i mars, og skal komme i produksjon kort etter coupeen. Etter hvert ryktes det om Grand Sport,  Z-07 og ZR1 . 

Spøkelser snakker om V6 som basemotor i 2016, men med ytelser på V8 nivå... Time will show. Når dette skriver er det kun 
produsert et beskjedent antall test/demo/presse biler. GM forventer at leveringer til kunde vil komme i gang i slutten av 2 
kvartal. Det er for tiden ingen turer tilgjenglige i BowlingGreen grunnet ombygging av produksjonslinjen til C7. En forhandler 
vi har snakket med sier de har dobbelt så mange ordre inn i forhold til hva GM kan levere dem, så kontrakter skrives med 
overpris for å sikre tidlig levering. Hva vi kjenner til, så har 3 nordmenn satt i gang søk etter bil. En har betalt håndpenger på 
US utgave. Vi hadde en prat med norsk hovedimportør, de kunne bekrefte at de har bedt GM om å få tildelt bil. Det var ikke 
uten problem idet Norge ikke var prioritert overhodet i Eu kvoten av biler. Men, som de sa, så er ikke potetlandet vårt med i 
EU .GM skulle se på hva de kunne gjøre for at Autonor A/S skulle få en bil eller 2. EU- produksjon er estimert til sent 2 kvartal, 
men dette er ikke bekreftet. Prisene på bilen starter på ca 59000.- usd , så hadde du råd til en C6, så er C7 også innenfor 

rekkevidde. 

Vi anbefaler våre medlemmer å følge med på www.chevrolet.com og leke seg med fargesetting av din egne Stingray. Corvette 
Journalen kommer med oppdateringer med nyheter rundt C7 i neste nummer. 

CORVETTE Generation 7
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Foto: Knut A. Myklebust: facebook.com/KAMFoto

På vei til Årsmøtet tok hc, Eileen og Jan Erik en pitstop på Pers Hotell på Gol. Der ble magene fyllt opp med en 
hamburger som var langt over middels :) Vi hilset såvidt på Per og fikk nyss i et arrangement han hadde helgen 

etterpå, Winter Challenge Norway.

Ikke noe veldig profilert treff, men noe Per innviterer venner og kjente til. Her kjøres det på is fredag og lørdag, fikk ikke helt 
dette ut av tankene og sjekket med Per om det var mulig og være med, ikke nei der i gården :)

Det var ingen tvil om hvilken bil som skulle brukes, det var Corvetten. Men da måtte den få noen andre hjul... Trålet gjennom 
Finn.no etter BMW hjul og fant noe som passet hc perfekt ;) Rondell felger 18" med 245/40, disse hadde større/tettere med 
pigg en vanlige dekk, kjørt på is en gang. Det beste var at selger bodde på Gol :) Vi ankom Pers hotel kl 22 fredag kveld, hjula 
ble levert på Pers 5 minutter seinere. Monterte vinterhjul i garasjen og tok oss en tur i baren for og hilse på gjengen. Her møtte 

vi mange nye fjes, her var det Merce, BMW, Porsche, Japanske biler osv representert :)

Lørdag morgen viste gradestokken -23 grader... Men hc hadde gjort noen tiltak for og forhindre ising i forgasser (se bilder) 
Har alldri kjørt med choke på mine Corvetter. Gikk rimelig greit og fyre opp, men mange andre hadde store problem. 

Nyhandla Suburban til og trekke henger med og 5,7 bensin startet også som en Chevy bør :) En sprinter ble taua x antall km 
rundt på Gol før den våknet fra kuldesjokket :)

Etter førermøtet var det Ispigg gutta som startet leken (Kjørte ca 10 min hver pulje, oppdelt etter dekktype) Var imponerende 
å se grepet som er i de dekka (mer pigg en dekk). Så skulle hc ut, litt Bambi på isen i forhold til de andre. Takten ble kjapt 
funnet, og det ble bredere og bredere for hver sving. Men som alltid når man leter etter grenser i trygge omgivelser, så tråkker 

man over ;) Gikk baklengs ut noen ganger, slik at man stod støtt i snøen.

Winther Challenge Norway 2013
Gol



41
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

13

Har alltid vert bevisst på dette, når man merker at det ender med utkjøring/snurr så fyrer eg til slik at eg får snudd baken først. 
da er man rimelig trygg på ikke og knuse nesa på vetta. Strålene sol, gjorde dette til en nydelig dag sammen med like sinnende. 
Bare smilende fjes overalt, noen kanskje litt mere overrasket enn andre over og se en Corvette på iskjøring ;) En ting er sikkert, 
dette blir ikke siste gangen på is med Corvetten. Utrolig lærerikt å føle på bilen på slikt underlag, men alikevel med godt skyv.
Hadde Per med noen runder i Corvetta, og tror kanskje han ble en smule overrasket over hvor fint den oppførte seg, fikk en 

tur etterpå i passasjer setet i Merca type 560 etterpå.

Dette på ispigg, umulig og beskrive. Grepet er helt utrolig, knaker og braker i hele bilen i sving og understell får ikke noe 
særlig mindre juling enn på asfalt vil eg tro. Vil takke fotograf Knut Myklebust (Foto Knut A Myklebust) på Facebook, samt min 
bedre halvdel Eileen, Jan Erik og Stefan. For ikke å glemme Per Rustbergaard på Pers for en trivelig helg som ikke vil glemmes 

med det første :)

Som skrevet, dette er ikke noe profilert opplegg. Skulle det være noen som kan tenke seg og være med på noe sånt en gang, 
så er det ikke umulig at vi får til noe med Per. I disse dager er nok også Per fullverdig medlem i vår klubb :)
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Nye medlemmer

EMIL W. CAPPELEN - 60
Hei! Bilen min er en C1 fra 1960 med hardtop i fargen Sateen Metallic Grey.
Den har 4 trinns manuell girkasse og motor på 283 cid som skal yte 270 hk.

Jeg importerte den av alle steder fra Danmark i begynnelsen av 2010.
Jeg har utført følgende: ny original lakk, ny kalesje med stativ, overhalt begge toppene, ny styresnekke og rattstamme + nye dekk.

Mvh Emil
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Larsen Gerdt
Wiik Gunnstein
Aasebø Stefan
Ingebrigtsen Jonas
Magnussen Morten
Østrem Monica
Østrem Atle
Abrahamsen Øyvind
Berg-Hansen Dag
Iversen Alf
Storegjerde Knut Martin
Bakke Rolf
Rødal Sverre Ingvar
Edwardsen Marius
Junker Peter

NESTTUN
Revetal
Hauglandshella
Finnsnes
Sandefjord
Kleppestø
Kleppestø
Tønsberg
Oslo
Frei
Oslo
Hokksund
Elnesvågen
Vinterbro
Stavanger

1972
1978

1999
1975
1981

1968
1988
1969

1980

1981
1980

Navn: Bosted: Corvette:

NYE MEDLEMMER   
(09.des. - 09.mars): 

RUNE LARSSON - 82
Hei! Som bildet viser så er det en 1982 modell i en svært sjelden farge (ca 720 produserte ?), fargen heter Silvergreen og interiør i 
samme farge. Den har kun gått 23000 miles, var skeptisk til dette selv om det var en god kompis som bor i USA som fant den til meg. 
Etter å ha fått den hjem og sett tilstand på bilen, så vil jeg påstå at det er riktig med den ekstremt lave kjørelengden. Bilen ble solgt ny 
i Mississippi og option listen er lang. Den har bl.a. Gymkhana supension, el. speil, el. sete, sentral lås, glass tak og div annet. En veldig 
fi n utgave av Corvette.

Mvh Rune

Lothe Trond
Nilsen Odd
Monsholm Stein
Neverdal  Odd
Larsson Rune
Dybendal Thom
Halvorsen Trond
Olsen Erland
Hofstad Frode
Moland Roy Arild
Jensen Ørjan
Jensen Steff an
Aschim Rune
Olsen Rune
Sørheim Arne Gunnar

RANHEIM
Hjelmeland
Volda
Hokksund
TJØME
Flisa
Årnes
GJØVIK
MJØNDALEN
Bjelland
Oltedal
Oltedal
Oslo
Halden
Florø

1991
1970
1963
1978
1982
1975
1998
1985
1968

1965
2004
1963

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

Du er ikke i tvil! ”Personen som eier den der, må jobbe hos DekkPartner!” Og ja, våre 
ansatte er over middels interessert i dekk. Vi tilbyr et bredt sortiment 
fra markedets ledende leverandører, tilpasset din bil og kjørestil. 
Med over 220 verksteder i Norge, Sverige og Finland, er vi Nordens 
største fagkjede på dekk og felg. Vi dekker det meste!
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AMCAR Forsikring

Alle biler forsikres automatisk for inntil kr. 250.000,-.
Veihjelp med hjemtransport er inkludert dersom transporten ikke overstiger 50% 

av bilens verdi, eller at skaden/havariet lett lar seg reparere på stedet.

Den beste veteranbilforsikringen - uansett hvor bilen kommer fra!

*) Oppgitte priser er fratrukket AMCAR-rabatt (10%) og inkluderer fører- og passasjerulykke (kr. 50). 
I tillegg beregner If en grunnpremie på kr. 250,- pr. polise. Denne slipper du om du oppretter eForsikringsbevis. 

Forsikringen krever medlemskap i AMCAR og tilstandsrapport før forsikring innvilges.

Ta kontakt med AMCAR på telefon 72 89 60 00 for en hyggelig 
forsikringsprat eller se www.amcar.no

Kr. 350,- for biler 1963 og eldre. 
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Fri kjørelengde.

Kr. 500,- for biler 1964 - 1983.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no



Det største trykkeriet i Midt-Norge

Moderne og omfattende maskinpark med skiftordninger 

gjør oss svært leveringsdyktig

Stort digitaltrykkeri med storformat plotter, 

høyvolum kopi- og printutstyr i sort/hvitt og farge

På vår digitale rullmaskinen trykker vi tosidig 

fullfarge - opptil 11 meters lengde

Trykkpartner AS

Lade Al lé 71, 7041 Trondheim

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

firmapost@trykkpartner.no

www.trykkpartner.no

MILJØMERKET

241     Trykkeri    
 823

45 23 22 00freuchenimport.nofreuchenimport.no
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HOBBYBIL ELLER NYTTEBIL?
Vi reparerer alle bilmerker og har amerikanske merker som vårt spesialfelt. 

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

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

∫  SERVICE ∫ FORSTILLING  ∫  MOTOROVERHALING  ∫  FORGASSEROVERHALING  
∫  BAKAKSELOVERHALING  ∫  BREMS  ∫  LETTERE RESTAURERING  ∫  EU-KONTROLL
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CCN har inngått kjedeavtale med Rica. Rica Business Partner gir:
• 15 % rabatt på overnatting* 

• Rabatt på kurs- og konferanseopphold 
• Bestilling på rica.no til avtalepriser 

• Bestilling til avtalepriser hos deres reisebyrå 
• Invitasjoner til kundearrangement

• Nyhetsbrev og magasinet “Rica Hotels” 
• 1000 poeng for innmelding i Rica Hotels fordelsprogram 

*Rica Hotels har dynamiske priser, og dette innebærer at prisene endres i forhold til tilbud 
og etterspørsel. Rabatten gis på de fire første prisnivåene.

Du kan lese mer på www.rica.no/bedrift/businesspartner

RICA: 
Ny avtale for CCN s̀ medlemmer



DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

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

KLUBBMEDLEMER

AUTORISERT	MELLOMAKSEL	-	VERKSTED

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

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

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

mail@powertrain.no
www.powertrain.no

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

KLUBBMEDLEMER

AUTORISERT	MELLOMAKSEL	-	VERKSTED

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

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

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

mail@powertrain.no
www.powertrain.no

FRAKT AV BILER OG GODS FRA USA
Har du funnet bil på E-bay? Deler du skulle ha sendt hjem? Vi tar i mot biler, MC’er, ATV’er, møbler, deler og gods på vårt lager i St. Augustine, Florida. Du kan benytte 
vår adresse når du bestiller varer på internettbutikker eller på eBay. Vi samler opp varene og sender dette med container eller på ro-ro båt til svært konkurransedyktige 

priser. Vi formidler også innenlandsfrakt i USA, og vi kan lagre bilen for deg. UKENTLIGE CONTAINER-AVGANGER! Someone you can trust!

Se våre nettsider: www.shipalong.no for betingelser og komplette priser, eller du kan også ringe eller sende oss en E-mail for opplysninger du måtte ønske. 

Kontor og mottak i Florida:
AFL/Ship-A-Long A/S

Attn: (Ditt kundenummer)
1919 NW 19th St. # 304

Fort Lauderdale FL 33311
Telefon mottak: 561 - 762 0085 

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

 for betingelser og komplette priser, eller du kan også ringe eller sende oss en E-mail for opplysninger du måtte ønske. 

NY	ADRESSE:	SHIP-A-LONG
Ship-A-Long A/S har flyttet mottakssentralen til Ft. Lauderdale og har ny 

adresse for varelevering der.
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Klubbeffekter

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. Karen Riise i Porsgrunn, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post: kmrris@online.no, 
men kan også kontaktes på mob. 913 69903, hvis dette er et problem. Du kan også bruke våre nettsider, og bestillingsskjema 
der, og sende din ordre direkte. Effektene vil også være tilgjengelig gjennom bestilling i din nærmeste lokalavd. av CCN, stort 

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

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

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

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

Enkel T-skjorte med klubblogo til dame
Rød
Str: small, med, large og XL
Pris: 150.-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-



BILDEKOR  ∫  REKLAMESKILT  ∫  FASADEBOKSTAVER
LAY OUT  ∫  LOGO UTFORMING  ∫  STORPRINT
KLISTREMERKER  ∫  PVC BANNER  ∫  STOFFDUK

TEKSTILER M/LOGOTRYKK 

Vi har stått for produksjon av klubbeff ekter for CCN, kopper, 
capser, bagger, klær, klub banner o.l. Vi kan printe 

storformat av bilen din.

w w w . r e k l a m e o g i d e . n o  ∫  p o s t @ r e k l a m e o g i d e . n o
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Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100.-

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

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 50,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 200.-



Medlemsannonser

LUFTFILTERE SELGES
Jeg har følgende luftfiltere på lager som selges ut: 
1963-65 Corvette 327, 71-74 350/454 exc HP, 75-81 350 pr. stk: kr. 150,- 
har også luftfilter til 85-89 og 97-99: kr. 300,- pr. stk. samt 90-96 

Selges for kr. 400,-
Porto kommer i tillegg med mindre du bor i Oslo og omegn

Christian Fett            920 60 677              chrfett@gmail.com

For 
sale

NEON SKILT CORVETTE C5 SELGES
Kan skaffe til flere modeller.
Str 16 x 14".

Selges for kr 1790.-

Harald  S Lian - Hitra             959 71 113                h-s-lian@online.no
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Redaktør/Designer Tone Harbakk skifter navn på sitt firma fra Darling Media til Aloha Designkontor. I den forbindelse virker 
ikke den gamle e-postadressen lenger. Det er derfor viktig at alt av tekst, bilder og spørsmål i forbindelse med Corvette 

Journalen sendes til: post@alohadesignkontor.no. Se også side 2 for oppdatert kontaktinformasjon til hovedstyret og 
lokalavdelinger.

Frist for innsending av bidrag til Corvette Journalen 2 2013 er 5.mai. Bidrag og tips sendes til Tone på e-post:
post@alohadesignkontor.no. Det er veldig fint om du gir beskjed på forhånd om at du vil sende inn noe, da settes det av plass.

Bare fantasien setter grensen, men her er noen eksempler på hva du kan sende inn:
• Medlemsbiler • Nye medlemmer • Medlemsannonser: Kjøp, salg eller gi bort

• Teknisk artikkel/tips • Hjemme hos/garasjebesøk
• Titt & Lytt: Småsaker, bilder og sladder • Artikkel fra treff, tur, mekking og annet

VIKTIG: Kontaktinformasjon

FRIST: Bidrag til CJ 2 2013
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Aloha jobber i hovedsak med visuelle identitetsprogrammer
i form av logoer, profi ler, trykksaker og utvikling av websider. 

Aloha jobber med et bredt spekter av visuelle uttrykk.

Aloha/Tone gjør layout i Corvette Journalen.

Ta kontakt med Tone for pristilbud eller andre spørsmål:

post@alohadesign kontor. no

w w w. a lohadesign kontor. no



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

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

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

PEOPLE WHO LOVE CARS LOVE MEGUIAR’S™
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Odd Steinar Nilsen 
Flåtestadvn. 91, 1415 Oppegård


