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CCN ÅRSMØTE I LILLESTRØM

HUSK: NASJONAL MOTORDAG 6.JUNI

Engasjerte medlemmer! Referat fra styret 
finner du på side 5 og Roar sin artikkel på
side 34.

Foto: Jon Grasto, CCN avd. Østlandet

Nasjonal Motordag er en landsomfattende 
markering der lokale klubber, lag og foreninger 
med motorinteresse setter fokus på motor
hobbyen... Se www.corvetteclub.no, forumet
og www.amcar.no for mer informasjon.



www.carsas.no

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

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

EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop.

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

og andre gaveartikler, alt av bolter og klips.

Ved bestilling: Husk å be oss om å sende med det du trenger av fi ltre/
servicedeler, skruer og muttere, olje (Quaker State, Dynocat, Mobil 1, 
Royal Purple), væsker, sprayer (pakningsfjerner, kobberspray, forgasser-
rens, bremserens, motorlakk, headerslakk, blyerstatter, oktanbooster, 

WD40 og div additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

Komplett elektrisk ledningsnett til 1965 C2: Dash wiring harness, 
forward light wiring harness, engine wiring harness og rear body/
lights wiring harness. Veil pris kr 9.710,- + mva, nå kr 4.900,- + mva! 

Løp og kjøp!

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

bestilling!

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

SPESIALVERKSTED 
FOR CORVETTE!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1440 Drøbak  

TLF: 22 16 46 00 
(kl: 08.00-16.00)

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no



Fra førersetet Redaktørens spalte

Nytt år, nye muligheter for oss alle. 11. februar 
ble årsmøtet holdt i Lillestrøm. Her ble stort sett 
de vanlige sakene og valg gjennomgått, les mer i 

referat på neste side. 

Vil takke Trond Wik og Dan Askehagen for sine år i valg- 
komite. Vil også takke Jane Brekke og Henning Bogen 
for sine verv/jobber i styret. Har ikke glemt deg Monica! 
Monica gikk ut av styret etter 20 år som sekretær, hun 
er vel den eneste som vet alt i denne klubben vil eg tro. 
Stor takk for den jobben du har gjort. Tekst på kort som 

ble levert sammen med bukett lørdag kveld under 
middagen:

 
Kjære Monica

Du har nå vert med oss i 20 år.
Tenk å holde ut så lenge med en haug gamle gubber :)                                                                      
Takk for alt du har gjort for oss og klubben, en bukett 
klarer ikke å vise stor nok takk. Nå er du i valgkomite og 

er det noe hc lurer på, så ringer han :) 
Stor klem fra alle oss i klubben.

 
Neste store happening blir Landstreffet/Jubileums-

treffet 7-10 Juni, håper dere blir med og feirer 20 års- 
dagen til deres egen klubb. Følg med på nettsiden for 

oversikt over hvem som er påmeldt til en hver tid. 

Nye i valgkomite fra i år er Monica Tvenning og
Gudmund Bolsgård. Nye i styret i år er Jan Erik Aasabø, 

Harald Halvorsen og Terje Sørheim. Velkommen til 
dere alle. 

Ønsker vi oss noe i Jubileumsåret? Om vi alle verver 
noen nye medlemmer kan vi passere Mustang klubben 
i antall medlemmer... Vi ligger bare knappe 50 stk bak. 
Ha en fin vår, den kommer før dere aner det. Kjør pent 

og ha det gøy. Vi sees på Sundvolden!

HC

Eg ble med videre som redaktør i 2012 også, 
tusen takk for tilliten! ...eller var det slik at 
dere ikke fant noen andre :) Se på side 6, la oss 
håpe at 2012 blir et minst like bra Corvetteår.

 
Bjørn Steinar og Unni sin fantastiske ferietur (s. 8) er  
kanskje noe vi burde bli inspirert av, feriere litt mer 
i vårt eget land. Da får en brukt Corvetten mer også.

Siden sist har det vært årsmøte og fest både hos de 
lokale avdelingene og i hovedklubben, så denne 
gangen finner du en del stoff om det, budsjett osv. 
Husk at dersom du vil være med på å bestemme 
hvordan klubben utvikles videre, så er det viktig å 

sende inn saker og å møte opp på årsmøtet.

Til de av dere som er i garasjen og forbereder dere 
for sesongstart, husk å ta bilder, dette er noe som er 
veldig interessant å ha med i Corvette Journalen. 

Det kom ingen bidrag til "damenes side" denne gangen, 
men vi damer kan vel skrive på på hvilken som helst 
side vi også. Eg skrev en liten sak på s. 24 og 30, og 
oppfordrer flere damer til å sende inn bilder og/

eller tekst. Oppforder selvfølgelig også mannfolka
til å fortsette å sende inn varierte bidrag :)

 
Takk til Ina H, Stenvig som igjen tok et flott forside- 
bilde og tilhørende bilder som du finner på s. 24 - 29. 
Og ikke minst takk til Silje som stilte opp, og til Ola 
Skjåk Bræk som disponerte sin flotte Corvette og 
tok seg tid til å intervjues! Ønsker dere en fin vår med 

lite snø og fint kjørevær!

Tone (TC)

PRESIDENT HARRY 

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



SKANDINAVISK TREFF I NORGE 2013
VIKTIG BESKJED:

Skandinavisk treff er utsatt til 2013 i Norge.

Mvh Harry

REFERAT FRA ÅRSMØTE 11. FEBRUAR 2012

TILSTEDE: Harry Harbakk, Frode Alhaug,  Karen Riise, Odd-Steinar Nilsen, Roar Selvnes, Monica Tvenning, Erik Jensen, Grethe Jensen, Tor-Åge 
Aune, Morten Riise, Arne Johnny Bjune, Dan Askehagen, Eileen Nilsen, Eirin Nygård, Lars Wyller, Per Gullaksen, Kai Eriksen, Nils Frønæs, Knut 
Ericsson, Robert Holten, Fran Sørlie, Bjørn S Mikkelsen, Tom Herskedal, Terje Sørheim, Harald Halvorsen, Hans J Herje, Jon Grasto, Ove Johansen, 
Trond Momkvist, Erling Haugen, Idar Gunnesmæl, Bjørn Petter Jensen, Ole Gunnar Førland, Terje Kristiansen, Christian Fett, Kjeld Aagård, 
Henning Kjensli, Finn Strøm.

1. GODKJENNELSE AV INNKALLING: GODKJENT

2. VALG AV REFERENT: Monica Tvenning

3. STYRETS BERETNING FOR 2011, MED REGNSKAP OG BALANSE: Frode Alhaug startet med resultatet og gikk igjennom tallene sammen med 
årsmøtet. Diverse spørsmål fra deltagere på enkelte poster vedr: porto på ekstra giroer, journalistikk, sponsorer, pakking og banearrangement ble 
besvart av Frode Alhaug og Harry Harbakk. Post 7215: Årsmøtet ville ha denne posten rettet opp til å hete: bidrag til lokalavdelingene i CCN. Det 
ble kommentert fra årsmøtet at renten på pengene på høyrentekontoen er noe lav i forhold til hva markedet kan levere. Styret må notere på 
agendaen for fremtiden å undersøke mulighet for å få høyere rente i eksisterende bank , eller mulighet for å investere pengene i annen bank som 
kan tilby høyere rente og dermed høyere avkastning. RESULTAT GODKJENT. Styrets beretning opplest for salen av Harry Harbakk og GODKJENT 
av årsmøtet. 

4.BUDSJETT FOR 2012: BUDSJETTET opplest av Harry Harbakk og GODKJENT. Forslag fra salen om å høyne styrehonorar i fremtiden. Styret 
må fremme dette for neste års årsmøte for godkjenning av summer. Det ble besluttet å endre budsjettet for å få med utgift til kalender til en 
kostnad på 25 000,- Nkr., og dermed øke underskuddet tilsvarende.

5. FASTSETTELSE AV KONTINGENT 2013: Det ble enstemmig vedtatt av årsmøtet inkl styret at økning av medlems-avgiften skal gjennomføres 
fra og med året 2013 til kr. 450,- for hovedmedlemsskap. Det ble ikke fastslått økning av familiemedlemsskap.

6. FORSLAG TIL ENDRING AV VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER: Ingen forslag, utgår.

7. VALG AV STYRE, REVISOR OG VALGKOMITE: Ordstyrer Frode Alhaug spurte årsmøtet om det var nødvendig med skriftlig valg, men årsmø-
tet bekreftet at dette ikke var nødvendig. CCN’s styre for 2012 vil bestå av følgende personer:
PRESIDENT: som året før: Harry Harbakk
Material-forvalter/styremedlem: som året før: Karen Riise
Styremedlem: som året før: Odd-Steinar Nilsen
Styremedlem: som året før: Roar Selvnes
Nytt styremedlem: Jan Erik Aasebø
Nytt styremedlem: Harald Halvorsen
Nytt vara styremedlem: Terje Sørheim
Revisor: som året før: Frode Alhaug
VALGKOMMITEE: 1-år: Erik Jensen, 1-år: Monica Tvenning, 2-år: Gudmund Bolsgård
Arbeidsoppgaver til alle styremedlemmer skal fordeles på første styremøte etter årsmøtet og rapporteres til web-ansvarlig for publisering på 
web.-siden og ajourføres. Nye styremedlemmer er informert på forhånd av valg-kommiteen på hvilke verv og oppgaver som skal besettes.

8. INNKOMMENDE SAKER: Det ble diskutert for og i mot om det skal lages kalender for utsendelse til medlemmene ved årets slutt. Det ble 
enstemmig vedtatt av årsmøtet at dette skal utføres. Det var ikke lagt inn i budsjettet, men årsmøtet ga tillatelse til å utføre dette uansett. Det ble 
også fastslått av årsmøtet at kalenderen skal utformes med samme profil-materiale som forsiden av CJ for å være mere ”gjenkjennelig” for med-
lemmene. VEDR. NORDISK TREFF: Styret har vedtatt at dette blir forflyttet til år 2013. Dette er avklart og godkjent med Svenskene og Danskene. 
Det var en del negative reaksjoner på dette fra årsmøtet, men kan ikke overstyres styrets beslutning så dette ble godkjent. Hans-Jørgen Herje ble 
foreslått som fast kontaktperson for fremtidige Nordiske treff. Hans Jørgen aksepterte dette. Hans arbeidsoppgaver og eventuell godtgjørelse for 
dette må diskuteres og avklares av styret. VEDR. utbetalt godtgjørelse til lokalavdelingene: det ble fastslått at lokalavdelingene skal inberette hvert 
år ved årets slutt for hva som er brukt av penger for kunne få utdelt nye penger. Det er ikke alle avdelinger som bruker opp pengene, og da er det 
ingen vits i at de får overført nye penger som bare hoper seg opp på konto. VEDR. profile på CJ: ÅRSMØTET ble enstemmig enig om at profil-
logoen som er utarbeidet er viktig for ”gjenkjennelse” av forsiden av bladet, den øverste sorte streken og det som er over skal beholdes uten 
endringer. Det ble gitt åpning for større frihet på den nedre delen, uten at det skal gå ut over lesbarhet og den info som har vært vanlig å ha med 
(hovedsaker i innhold m.m.). VEDR. Amcar-logo på forsiden av bladet: det ble fortalt av tidligere redaktør av CJ Nils-Ole Frønæs at Amcar stillte 
betingelse/krav om at deres logo skal være på fremsiden av bladet fra CCN ble tilsluttet Amcar. 
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166 CORVETTER  TIL NORGE I 2011

I i 2008 hele 343, 176 stk i 2009, 198 biler fikk skilter i 2010 så gir 
det hele 884 stk Corvetter på 4 kalenderår. Det gir at hele 4,25 
Corvette ble førstegangsregistrert hver uke i 4 år. Generelt så har 
2011 vært nok et nedgangsår for import av amerikanske biler til 
Norge, og da spesielt fabrikksnye biler. Det er derfor ikke  
overraskende at vi ikke finner en eneste ny Corvette på  
registreringsstatistikken. Hyggelig er det imidlertid at det er 
en flott spredning på de fleste årsmodeller fra 1958 og opp til 2007. 

Norges mest importerte Amcar er for øvrig 1981 Corvette. Spesielt 
gledelig er at det er registrert rekordmange brukte biler under 
paragraf 1:15., altså biler som ikke er veteranimportert. 24 stk av 
årganger nyere en 1983. Noen få 1982 modeller er registrert, i det 
de kan dokumenteres registrert i 1981 og er da altså veteranbiler. 

Under kan dere se en tabell som viser antall pr. årgang, samt i  
hvilket fylke bilene er registrert.

Nok en gang seiler Chevrolet Corvette opp som den mest populære amerikanske bilen som førstegangs- 
registreres i Norge. I 2011 fikk vi inn i systemet 167 ferske biler. Det er jo en nedgang på rundt 15% siden året før, 

men fortsatt et stabilt høyt antall.

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

1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1993
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2006
2007

1
1
1
1
2
1
3
1
1
3
5
4
1
2
3
4
3
5
4
6
14
8
22
47
2
1
2
9
3
1
1
2
1
1
1

Østfold 14

Akershus 23

Oslo 14

Hedemark 6

Oppland 3

Buskerud 15

Vestfold 9

Telemark 12

AustAgder 5

VestAgder  3

Rogaland  19

Hordaland 6

Sogn og Fjordane 2

Møre og Romsdal 11

Sør Trøndelag 10

Nord Trøndelag 7

Nordland 6

Troms 0

Finnmark 1

H
VO

R H
AR BILEN

E BLITT REG
ISRERT I 2011

 ÅRG
AN

G



0
7

    C
O

R
V

E
T

T
E JO

U
R

N
A

LE
N

 1 - 20
12

Øystein Fredriksen i Corvette Store ha skaffet hjem for kunder en fin 
samling Corvetter i året som gikk. Her en Low Milage 82 modell som 
fikk skilter i fjor.

Samme dag i havna stod denne lekre C1 Corvette. Utsøkt stand og 
klar for å glede sin nye norske eier. Denne er en av 3 58-60 modeller 
som fikk skilter i 2011.

C4, Competition Yellow og Greenwood styling er ikke feil. Denne 
fant vi i Drammen Bilhavn i august 2011.
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CORVETTETUR SOMMEREN 2011 
DRØBAK-BERGEN-HURTIGRUTA-TROMSØ-DRØBAK 

 

Både Corvetten og vi var ganske slitne etter turen til Sveits sensommeren 2010, men det forhindret oss likevel ikke 
fra å starte planleggingen av en ny tur i 2011. Etter to lange turer nedover i Europa, var det nå naturlig å tenke på vårt 

eget vakre og langstrakte land.

TEKST: Bjørn Steinar Lien, CCN avd. Østlandet  ∙  FOTO: Bjørn Steinar & Unni

kalesjen oppe for sikkerhets skyld. Mye fin vestlandsnatur 
hele veien til Bergen med fjordarmer, majestetiske fjell og 
fossefall rundt hver sving. Ankom etter hvert Bergen og tok 
inn på hotell Neptun, et koselig hotell like ved «Bryggen» og 

Vi hadde tidligere snakket om å ta Hurtigruta fra Bergen til 
Tromsø, men hva med Corvetten? Vi kunne jo ikke la den stå 
hjemme i garasjen å gråte! Skulle vi kanskje kjøre Corvette til 
Tromsø isteden, eller hva med å gjøre begge deler! Som sagt 
så gjort. Vi kontaktet Hurtigruta Booking, og der fikk vi
beskjed om at vi kunne ta med bilen på båten oppover hvis 
vi ønsket. Vi bestemte oss deretter for å kjøre Corvetten fra 
Drøbak til Bergen, ta hurtigruta sammen med Corvetten til 
Tromsø, og mønstre av i Tromsø og bli fraktet tilbake til 
Drøbak av Corvetten. Her var det snakk om å få både i pose 
og sekk!

Vi bestilte tidlig for å sikre plass til oss selv, og ikke minst 
Corvetten. Hurtigruta er blitt så populær at det ikke nytter å 
bestille en måned eller to i forveien. Her snakker vi om
minimum et halvt år, men da har man jo også lang tid på å 
glede seg til selve turen. Prisen på hele herligheten inklusive 
plass til oss og Corvetten med full pensjon i 4 dager ble kr
20.000,-. Ikke billig, men overkommelig hvis man sparer litt 
over tid.

Vi fikk plass på Trollfjord, som er en av de nyeste båtene i 
flåten til Hurtigruta. Vi hadde fått rådet om å velge en av de 
nyeste, fordi det totalt sett var bedre komfort ombord på 
disse. Det er heller ikke alle båtene som tar med seg biler på 
turen oppover, så dette må sjekkes ut. Det gikk forøvrig greit 
å bestille plass om bord, men sjekk papirene du mottar nøye! 
De hadde uteglemt vår venn Corvetten, og dette ble
oppdaget 1 uke før vi skulle dra. Vi fikk da beskjed om at de 
måtte sende Corvetten alene med båten som gikk dagen 
etter, og at vi måtte vente i Tromsø til den ankom kaia. Over 
mitt lik sa jeg! Og saken ordnet seg. Vi reiste sammen alle tre!

Dag 1 – Søndag 19.06.2011
Dagen er kommet. Vi og Corvetten skal på langtur nok en 
gang, og denne gang med innlagt båttur oppover norske-
kysten. Vi starter som vanlig fra Drøbak Torg, men denne 
gang i overskyet vær og nesten regn. Stopper på Sokna for 
deilig Fish and Chips på Rustad Kafe, et av våre favorittste-
der langs veien til Vestlandet. Været letter noe, og vi kjører 
via Geilo over Hardangervidda i nydelig natur. Ankommer 
Fossli Hotell, og vi får rommet til Edvard Grieg, som hadde 
fast tilhold her oppe. Vi har utsikt over Måbødalen og
Vøringsfossen, og skal snart sovne til fossedur. Deilig!

Dag 2 – Mandag 20.06.2011
Våkner opp til tykk tåke, og det viser seg at det har sprut-
regnet hele natten. Corvetten hadde stått uten overtrekk 
(fy skam!), og det ble tørket vann opp fra gulvet med svamp 
og filler. Regnværet hadde nesten gitt seg, men vi kjørte med 

Avreise fra Drøbak Torg. Vi gleder oss!

Hardangervidda – kjølig men vakker

Vøringsfossen i all sin prakt!
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Fosserøyk og ville fjell. Veien ned Måbødalen oppe til venstre!

To fornøyde turister på Fløyen

Corvetten, Huldra og Fossen!

Dag 3 – Tirsdag 21.06.2011
Våkner opp til et fantastisk vær. Tar turen opp til Fløyen med 
Fløibanen (ikke skrivefeil!). Hele Bergen by, omringet av
«De syv fjell», ligger foran  oss, og langt der nede glitrer 

Fisketorget. Corvetten ble trygt plassert i garasjen, mens vi 
tok en tur på byen. Spiste på koselige og ærverdige
Holbergstuen, som oser av gammel historie. Veldig koselig og 
avslappende. Gikk fornøyde til sengs den kvelden.

Vågen med alle båtene spredt utover sjøen. Mens vi står der 
og nyter alt det vakre, ser vi Trollfjord komme sigende
 innover fjorden for å hente oss! Helt fantastisk. Etter et 
bedre måltid på Fløien Restaurant, drar vi ned til sentrum 
igjen for å gjøre oss klare for seilas sammen med Corvetten. 
Vi mønstrer på, Corvetten ble forsvarlig dekket til og
 plassert på nederste dekk, og seilasen ut fjorden var bare 
helt fantastisk. Både været, båten, lugaren, maten og 
stemningen var helt super. Så langt var vi kjempefornøyde. 

Dag 4 – Onsdag 22.06.2011
Etter en god frokost benker vi oss ned ute på øverste  
soldekk med panoramautsikt alle veier. Været er helt nydelig 
med vindstille og sol. Vi seiler innom Ålesund og
Geirangerfjorden, og naturen og omgivelsene er bare 
fantastiske. Vi koser oss, drikker musserende vin og slapper 
av så det holder. Dette er livet! Nok en praktfull dag med 
inntrykk som vi vil huske og ha stor glede av senere i livet.

Dag 4 – Torsdag 23.06.2011
Ankom Trondheim i ganske fint vær, og vi gikk en tur i land 
for å strekke på beina. Seilte videre, og ankom Brønnøysund 
i solskinn midt på natta. Der var det Brassbandfestival, og 
hele kaia var full av musikkorps som spilte for oss. Det var 
lyst som dagen, været var fint, men en skypølse i horisonten 
lå foran midnattssola og skjulte den delvis for oss. Vi
passerte også Torghatten med det berømte hullet på veien 
inn til Brønnøysund. Vanskelig å legge seg når sola aldri går 
ned, men det er jo greit på Sankthansaften!

Dag 5 – Fredag 24.06.2011
Vi ankommer Lofoten, Raftsund og Trollfjorden. Fantastiske 
områder som vi opplevde i lett skiftende og overskyet vær. 
Lyst hele døgnet, og vanskelig å gå og legge seg. Jeg må  
innrømme at jeg på dette tidspunktet begynte å bli ganske 
utålmodig og mettet på naturopplevelser til sjøs, og tanken 
gikk oftere og oftere til min gode venn Corvetten som sto 
alene på nederste dekk. Det var kun timer igjen til vi skulle 
kjøre i land og starte reisen sørover igjen, og denne gang på 
fire hjul! Jeg gledet meg vilt!

Dag 6 – Lørdag 25.06.2011
Ankommer Tromsø og mønstrer av for godt sammen med 
Corvetten. Fire dager er nok, og akkurat passe om bord på 
Hurtigruta. Det er deilig å høre V8`ren buldre i gang nede på 
bildekket, endelig sammen igjen! Vi tar inn på Clarion With, 
et hyggelig hotell nede på kaia. Tromsø er en kjempekoselig 
by med alle de fine gamle trehusene, og sjø og fjell på alle 
kanter. Det er stor stemning i gatene med Midnattssolmaraton 
med deltagere fra hele verden. Gatene er fulle av folk, og 
festen varer hele natta. 

Dag 7 – Søndag 26.06.2011
Gikk tur langs bryggene og kjørte ut til Ishavskatedralen. Til 
og med Corvetten virket imponert over byggverket, og
insisterte på et bilde sammen med katedralen! Dro opp på 
fjellet med gondol, og fikk en fantastisk utsikt over byen,
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 havna og innseilingen. Det lå faktisk igjen litt snø på toppen. 
På ettermiddagen dro vi videre til Narvik, hvor vi tok inn på 
Trollviken Gjestegård. Et fantastisk sted med storslagen 
natur. Lyst  hele natta, så det var umulig å sove. 

Dag 8 – Mandag 27.06.2011
For en vakker natt og dag og natt igjen! Mektige snødekte 
fjell, speilblankt hav og frodig vegetasjon spiller sammen i en 
mektig symfoni. Rammen rundt er evig dag med sollys som 
bare dempes litt ved midnatt. Et fantastisk skue som er verdt 
reisen alene. Spiste en vidunderlig middag med indrefilet av 
rein ledsaget av en ca. 20 år gammel rødvin. Så gikk vi ut i
sommernatten og så på solen som skinte på Narviksfjellet 
med fjorden blinkende under seg. Betagende vakkert!

Dag 9 – Tirsdag 28.06.2011
Starter dagen med morgenbad. Dro deretter videre til
Hamarøy, Knut Hamsun`s rike. Det første regnværet slår til, 
og «Cabben» måtte opp. Vi dro ut til Tranøy Fyr, hvor vi over-
nattet. Vilt og vakkert landskap med terner, ærfugl, tjeld og 
måker som lå på egg og ruget. Veldig eksotisk og spennende 
for en enkel «østlending». 

Dag 10 – Onsdag 29.06.2011
Vi våknet til grått oppholdsvær. Det hadde blåst «hatter og 
høy» om natta, og presenningen som lå over Corvetten var 
borte vekk. Den var heldigvis blitt tatt vare på av en gjest 
som hadde vært i området akkurat da det skjedde. Spiste en 
god frokost på Fyret, og dro deretter til Tranøy Galleri, som 
er ett av mange gallerier hvor Unni har utstilt en del av glass-
kunsten hun lager og selger (www.kunstunik.no). Vi besøkte 
også Hamsungalleriet som hadde utstilling av en «Street Art» 
kunstner som kalte seg «Nobody». Han hadde også stilt ut ca. 
50 bilder ytterst ute i skjætgården, og disse var montert på 
en slik måte at de tålte vind og regn. Veldig spektakulært og 
spennende, og jeg måtte bare kjøpe et selvportrett av 
«Nobody». Vi dro videre i pøsende regnvær, passerte
Hamsunsenteret, og kom omsider til Saltstraumen, og 
Saltstraumen Hotell, hvor vi tok inn. Vi gikk en kveldstur for 
å se på Saltstraumen, og den var både mektig og litt 
skremmende. Det ble ikke noe kveldsbad uti der nei!

Dag 11 - Torsdag 30.06.2011
Vi våkner opp til nok en regnværsdag, og slik skulle det bli 
resten av turen. Vi kjørte til Brønnøysund, og var fremme
seint på kvelden etter en våt og anstrengende tur. Tåka lå i 
tillegg lavt, så vi så knapt veibanen foran oss. Ingen farver, 
ingen Svartisen og ingen Syv Søstre var å se på veien ned-
over. Kun regn, tåke og dårlig sikt. Vi rakk ikke middagen, og 
måtte spise «junkfood» på Shell. Bilen var våt både utvendig 
og innvendig. En frustrerende dag for alle.

Dag 12 – Fredag 01.07.2011
ØSPØS! Dagen starter med at jeg og Unni kommer i krangel 
om en bagatell. Vi bestemmer oss for å kjøre raskest mulig 
hjemover mot Drøbak. Vannet rant inn i bilen, og Unni tørker 
opp underveis. Det dugger på rutene, og alt er bare ugreit.Vi 
kommer etter hvert til Røros, og tar inn på Ertzgeider Hotel.
Vi var veldig slitne etter denne begredelige dagen, og det 
gjorde godt å sige ned i en god gammel sofa med et glass 
rødvin. Koselig hotell og hyggelige mennesker gjorde at vi 

Et magisk øyeblikk, Hurtigruten ankommer Bergen havn!

Trollfjord og Corvetten før avgang fra Bergen

På vei om bord

Corvetten trygt plassert på nederste dekk
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følte oss fornøyde og klare for nok en økt.

Dag 13 – Lørdag 02.07.2011
Våkner til lett duskregn, og etter en god frokost, og en 
spasertur i Røros, bestemmer vi oss for å kjøre strake veien 
hjem. Duskregnet ga seg, og vi hadde noen timer med 
oppholdsvær. Rene luksusen spør du meg! Deretter ble det 
bygevær resten av veien. Da vi svingte inn på Torget i Drøbak 
sent på ettermiddagen, var vi slitne, stolte og innerst inne 
svært fornøyde med å ha gjennomført nok en langtur med 
vår 58 Corvette. Vi snakker om en strekning på totalt
4500km, og selv om avslutningen var våt, vil vi huske denne 
turen med stor glede. Selv om norsk sommer byr på store 
utfordringer, ville vi ikke ha vært turen foruten. Tøft, men
minnerikt!

Vi har for øyeblikket ingen nye planer for 2012, men det blir 
vel noen kortere turer i Norge, Sverige og Danmark. Vi har
også snakket om å ta Corvetten med til England for en 14 
dagers cruising, men dette får vi komme tilbake til i 2013 
(kanskje). Ønsker i mellomtiden alle Corvetteeiere en riktig 
god vår og sommer med masse fine turer og treff.

Vi gleder oss til ny sesong og landstreff!

Corvettehilsen fra

Unni og Bjørn Steinar og Corvetten.

Fra soldekket

«Den blå timen»

Mot kveldFruen poserer fornøyd på akterdekket ut fra Vågen!

Nesten midnattssol på Sankthansaften!«Soria Moria Slott»
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Torghatten med hullet!

Fin dame og fin båt på plass i Lofoten Til kai i Tromsø

Vi støter på en «innfødt» To kjendiser møtes!Det var trangt om plassen i Trollfjorden!



Selvportrett av «Nobody»HamsunsenteretRegnværet kommer

Sjåføren og Maskoten koser seg

Utsikt fra Trollviken mot Narviksfjellet litt over midnatt
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Corvetten nyter synet av den mektige naturen

Morgenbad i kjølig fjord!

Tromsø sett fra Fjellet Endelig på vei igjen!
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Det bli itj nå fart uten bart

Våt Corvette parkert ved Tranøy Fyr

Positiv sjåfør selv om de Syv søstre er borte i tåka!

Lokale helter! Her er det bare å holde kjeft! Puh!-godt å være tilbake på trygge Tyrigrava igjen etter 
en slik tur!

 «Street Art» i skjærgården på Hamarøy



15
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

12

ÅRSMØTE MED FEST I CCN MIDT-NORGE

Lørdag 21. januar var det igjen duket for årsmøte i CCN Midt- 
Norge. De siste årene har vi leid Amcarhuset på Ranheim, 
men i år var det en ny vri. Vi hadde booket oss inn på 
Krambua - en pub i Trondheim sentrum.

Årsmøtet startet kl. 18.00, og da var drøyt 10 medlemmer 
dukket opp. Før Bjørn var ferdig med innledningsforedraget, 
kom det et like stort antall ramlende inn. Dermed ble vi 27 
stk. med smått og stort.

Flere personer i styret var på valg, men ingen nye var  
foreslått, og de som var på valg ville sitte, sa da ble styret 
som det har vært de siste åra. Ellers var det ingen store og 
tunge saker som ble drøftet. Det ble imidlertid bemerket at 

lokalklubben måtte reklamere for årets jubileumstreff på 
Sundvollen.  CCN Midt-Norge har som mål og slå sin egen 
rekord fra Lillehammertreffet. Vi oppfordrer også dere 
andre i de lokale klubbene til å reklamere for treffet.

Etter den formelle delen gikk vi til bords.  Her fikk vi servert 
tapas. Mange mente det var meget godt - noen få var ikke 
spesielt glad i tapas, men spiste likevel. De fleste ble mette, 
mens 2 maste etter mer mat hele kvelden. Sånn er det jo 
bare. Det var vel en tidligere Corvette eier som sa de berømte 
ord: «Til lags åt alle, kan ingen gjera». Etter måltidet, fortsatte 
festen ut i de små timer.

Roar

Mingling ved bordet 

Tapasen blir fortært

Bjørn i dyp konsentrasjon før årsmøtet

Det bli itj nå fart uten bart

TEKST & FOTO: Roar Selvnes, styremedlem i CCN og reportasjeansv. i avd. Midt-Norge 
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Helge Gunnulfsen og jeg, Frode Rydland, har også tidligere hatt samme årsmodeller og farve på Corvettene våre.  
I 2008 hadde vi to 1966 modeller. Det ser du på det siste bildet . De andre bildene er av 67 modellene som vi har nå. 

PAR I VETTER

I fjor vinter kjøpte jeg min 67 coupe fra USA, Helge kjøpte seg en 67 cab på høsten, også den fra USA. Det unike er vel at de 
er ganske like både når det gjelder farve og utstyr. Helge's cab har den største utgaven av 427 motoren. Nemlig 435 hp L71 
motoren. Med tre forgassere, tri power. Manuell girkasse, sidepipes og hardtop er andre morsomme options... Frode's coupe 
har den minste 427 motoren. Den er på 390 hp, L36. Manuelt gir og selfølgelig sidepipes er utstyr som vi bare må ha på  

corvettene våre. 

Jeg og Helge har vært venner i over 20 år. Helge har hatt 3 corvetter og jeg ca 20, det er 65-67 modell som gjelder! 
 

Med hilsen Frode & Helge

TEKST: Frode Rydland, CCN VTB  ∙  FOTO: Helge Gunnulfsen & Roar Stamland

1967 CORVETTE. Til venstre: Frode med sin Coupe. Til høgre: Helge med sin Cab.
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TEKST: Frode Rydland, CCN VTB  ∙  FOTO: Helge Gunnulfsen & Roar Stamland

1966 CORVETTE

1967 Coupe 1967 Cab
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Årets årsmøte var lagt til Marinemuseet i Horten, museet som åpnet for publikum i 1853!  Guide Erik vandret oss 
igjennom hundretalls år av norsk-dansk, norsk-svensk og norsk historie med vekt på det maritime, derav flere  

korvette-modeller – virkelig flotte bygg!! 

ÅRSMØTE CCN AVD. VTB 2012

Etter et avsluttende dykk inn i Kobben-klasseubåten ble møtet satt med kaffe og kake.  Ny leder Arne Jonny Bjune og  
nestleder Widar Stoltz ble valgt.  Erik Jensen ga en kort statusoppdatering på feiringen av 20-års jubileet. Arne Jonny  
orienterte så kort om noen ideer for året som vi nettopp har startet. Høyeste prioritet har etablering av en webside for å nå 
ut til medlemmene med planlagte og gjennomførte aktiviteter. Videre har medlemmer i de tre fylkene sagt seg villig til å bistå 
i å øke aktivitetsnivået.  Det er tro på at hvert fylke skal ha en aktivitet hver måned i tillegg til aktiviteten som allerede ligger 
i kalenderen og som leder og nestleder er ansvarlig for. Det gir alle en mulighet til en månedlig aktivitet i nærområdet samtidig 

som lengre turer til nabofylkene er mulig.

Det er plass til flere fylkeskontakter så meld deg om du er interessert. Vi satser også på at det enkelte medlem skal kunne 
planlegge en tur med diverse stoppeplasser hvor andre medlemmer kan hoppe på kjøreruten. Vi kommer tilbake til dette etter 

hvert. Har du ideer eller ønsker om aktiviteter eller turer vi burde gjøre så si fra. 
Vel møtt til et nytt Corvette-år!

TEKST: Arne Jonny Bjune, leder CCN avdeling VTB  ∙  FOTO: Tohmas Brevick

Widar og Arne Jonny

Korvetten Ellida 1880

Foran byggenr 1 ved Hortensverftet

Corvette i et maritimt miljø

TEKST & FOTO: Bjørn-Petter Jensen, CCN avdeling Østlandet
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TEKST: Arne Jonny Bjune, leder CCN avdeling VTB  ∙  FOTO: Tohmas Brevick

MEDLEMSMØTE CCN AVD. ØSTLANDET

Møtet ble holdt på Marche veikro i Vesty tirsdag 14.februar kl.18. Stedet ligger relativt sentralt til sør for Oslo, med tanke på 
området avdelingen spenner over. Det møtte opp 14 glade medlemmer og møtet ble hyggelig og sosialt. Agenda for møtet var 
referat fra årsmøtet i CCN, gjennomgang av aktiviteter for kommende sesong, oppfordring til alle om å bidra med innhold til 
CJ og nettsider. Virker som at alle ser frem til en lang og god Corvette Sommer, som forhåpentligvis gir oss flere soldager enn 

fjorårets sommer :)

TEKST & FOTO: Bjørn-Petter Jensen, CCN avdeling Østlandet
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Velkommen til Sundvolden 
Hotel! 

 Her på Sundvolden kan du komme og unne deg en pause! 
Vi serverer deg hjemmelaget mat både innendørs i gode omgivelser 

og utendørs på det flotte tunet. 
Om du ønsker å nyte naturen er det kort vei til flotte turterreng. 
På det flotte tunet vårt kan du sitte i solen og kjenne vårsolens 

kjærtegn på kroppen! 
Vi har svømmehall, utendørs jaquzzi og et flott treningssenter som alle 

dere som våre gjester benytter fritt under oppholdet! 
Vi sees på Sundvolden! 

 
 
 
 
 

20 års 
jubileum

1992 - 2012

20 års 20 års 20 års 20 års 20 års 20 års 
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1992 - 20121992 - 20121992 - 20121992 - 20121992 - 20121992 - 20121992 - 20121992 - 20121992 - 20121992 - 2012
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Velkommen til Sundvolden 
Hotel! 

 Her på Sundvolden kan du komme og unne deg en pause! 
Vi serverer deg hjemmelaget mat både innendørs i gode omgivelser 

og utendørs på det flotte tunet. 
Om du ønsker å nyte naturen er det kort vei til flotte turterreng. 
På det flotte tunet vårt kan du sitte i solen og kjenne vårsolens 

kjærtegn på kroppen! 
Vi har svømmehall, utendørs jaquzzi og et flott treningssenter som alle 

dere som våre gjester benytter fritt under oppholdet! 
Vi sees på Sundvolden! 

 
 
 
 
 

20 års 
jubileum

1992 - 2012

VELKOMMEN TIL CORVETTE CLUB NORWAY`S
JUBILEUMSTREFF PÅ SUNDVOLDEN I PERIODEN

7.-10. JUNI 2012

TORSDAG 7. JUNI:
Treffet starter torsdag ettermiddag for deltagere som har bestilt 
den utv. treffpakken. Vi møtes til innsjekk og hyggelig sosialt samvær, 
med felles 2 retters middag på kvelden. Etter middagen arrangeres
det QUIZ med blandede spørsmål, hvor vi har lag på 6-8 personer 
som deltar. Premieringer av de beste lag kan naturligvis forventes. 
Ved fint sommervær vil dette foregå på uteserveringen foran
hotellet.

FREDAG 8. JUNI:
Frokost serveres til deltagerne (utv. pakke) fra kl. 7.00 - 10.00. 
Innsjekk og utdeling av DELTAGERPOSER fra kl. 8.00 og utover 
dagen. Dette foregår i tilknytning til hotellets RESEPSJON, for 
deltagerne som kom torsdag og de som kommer på fredagen.

Fredag fra kl. 10.00 og utover blir satt av til de aktiviteter deltagerne 
vil delta på denne dagen. Vi arrangerer en MOTORaktivitet, plass 
ikke fastsatt. (Pris og sted opplyses på nettsidene og Corvette
Journalen senere). Må innbetales samtidig med påmeldingen til 
treffet. Premiering av de beste prestasjoner. NB Kan bli avlyst ved 
dårlig vær/deltagelse.

Båtcruising på Steinsfjorden med guide og underholdning om bord 
+ lett lunsj. Frivillige opplevelser og aktiviteter i nærområdene som: 
Besøk på Hadelands Glassverk, Kistefoss museet, Kongeutsikten
ovenfor hotellet + andre tilbud på hotellet og i omegn. Enkel lunsj 
med baguette, muffins og drikke til deltagerne.

Kl. 16.00 - 17.00: Infomøte for deltagerne på hotellet om program 
og treffet. Kl. 18.00: Vi møtes alle til den store Grillfesten ute på 
utearealene foran hotellet. Her blir det god grillmat og godt drikke 
fra hotellets egen CORVETTEbar. Vi rigger til underholding og 
dans inne og ute ved hotellet, og mye fint sosialt samvær selvsagt.

BESØK VÅR HOVEDSPONSOR:
MEGUIARS stiller med sitt SHOW & Shine STAND v/parkeringen. 
Her får du tips og muligheter til å kjøpe alt som trengs til å få din 
bil i maksimal flott tilstand under og etter treffet.
(Åpningstider tilrettelegges både fredag og lørdag).

PROGRAM FOR ALLE DAGER PÅ TREFFET:
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LØRDAG 9. JUNI:
Fra kl. 7.00 - 9.00: Frokost og bilvask og klar gjøring til cruising/ 
rebusløp, med innlagte kjøreferdigsprøver. Dette vil foregå på 
idylliske veier i Hole kommune, og vi legger inn konkurranser med 
rebus/spørsmål underveis. Total kjøretid maks 1-1½ time. Vi er tilbake
senest kl. 13.00 på hotellet. Her blir det utstilling av bilene rundt på 
hotellets arealer, som blir åpen med vanlig opplegg som avstemming 
og besiktning fra publikum og dommere. Det vil være speaker- 
tjeneste og musikk på utstillingsområde fram til avslutningen ca.  
kl. 17.00 med premiering.

Uteserveringen vil være åpen for alle, store deler av denne dagen. 
Underholdning/foredrag av kjent Corvette personlighet 
(overraskelse) i egen sal for interesserte deltagere under utstillingen.
Kl.19.00: Vi møtes til aperitiff i FOAJEEN før BANKETTEN i den 
store FESTSALEN. KL. 19.30: Vi setter oss til bords. Banketten 
starter, og det blir kaffe avec og premieutdeling for bilene etterpå. 
NB. PENT antrekk på BANKETTEN. 

Hotellet har eget danseorkester i hotellets bar/nattclubb alle kvelder 
på treffet. Det er også muligheter til å benytte hotellets egen SPA 
avd. samt badeavdeling under treffet. Hotellet har egen flott foto-
utstilling i sine lokaler + mange andre severdige opplevelser se 
sidene bak (og Sundvoldens egne nettsider). www.sundvolden.no
Våre samarbeidspartnere/sponsorer vil ha egne stander og 
utstillinger av produkter og tjenester, under store deler av fredag 
ettermiddag, og under utstillingen på lørdag. Her vil du sikkert 
kunne finne mange og gode tilbud.

SØNDAG 10. JUNI:
Brunsj serveres i hotellets frokostsal fra kl. 7.00-11.00 . Avslutning 
med Avskjedskaffe før hjemreisen. Premievinner biler og eiere 
fotograferes kl. 10.00, foran ved hotellet.

Takk for denne gang.

PROGRAM FOR ALLE DAGER PÅ TREFFET:

SISTE FRIST FOR PÅMELDING 15. APRIL
Hvis du ikke har meldt deg på jubileummet ennå,
begynner det å haste. Nå i begynnelsen av mars har
allerede ca. 100 biler (og 190 personer) meldt sin
adkomst til treffet. Vi har ikke ubegrenset med plasser,
men vi håper at det dobbelte antallet med biler og 
medlemmer blir å finne på Sundvolden. Pass derfor på
å melde deg på til dette, og bli med på en begivenhet i
CCN’s historie sammen med andre trivelige Corvette 
entusiaster. Vi garanterer du ikke vil angre. Sjekk også 
fyldig program og elektronisk påmelding på nett:  
www.corvetteclub.no + oversikt over påmeldte. NB Det 
går stort sett fellesturopplegg fra alle lokalavdelinger
til treffet.
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DU HAR FØLGENDE TREFFPAKKEVALG FOR CNN’s 
JUBILEUM:

Alt  1:  Utvidet. Full weekendpakke fra torsdag med middag overnatting og frokost. + alt. 2 i tillegg
Alt  2:  Full weekendpakke fred. - sønd. i dobbelt rom. inkl. overnattinger, bespisninger, og landstreffpakke
Alt   3:  Samme som alt. 2, uten overnatting m/frokost på hotellet (lokale delt. eller andre overnattings valg)
Alt. 4:  Lørdag – søndag i dobbelt rom inkl. lunsj, bankett, frokost, utstilling, cruising og landstreffpakke                
Alt. 5:  Samme som alt. 4 men uten overnatting m/frokost(for lokale delt. eller andre overnattings  valg 

Bindende påmelding til CCN’s JUBILEUMSTREFF (7.) 8.-10. juni 2012
OBS: Siste frist for påmelding til treffet er 15. april 2012 (men helst så fort som mulig)

Påmelding via internett www.corvetteclub.no eller kmrris@online.no eller ta kopi av skjema og send det til: 
Karen Riise Gråsteinveien 12,3931 Porsgrunn 
(For spørsmål kan Karen treffes på Tlf. 35 55 97 97 mob. 913 69903 etter kl. 17.00) 

Jeg/vi ønsker å delta på CCN’s JUBILEUMSTREFF på SUNDVOLDEN Hotell og med følgende:             
Bruk blokkbokstaver.)

Navn:_______________________________________________________________________ Navn ledsager:___________________________________________________________________

Adr:__________________________________________________________________________   Postnr:___________     Sted:_______________________________________________________

Min e-post:______________________________________________________________ Tlf jeg lettest treffes: ________________________________________________________
 
Jeg/vi bestiller følgende alternativ til landstreffet (sett x på alt.,og riktig person ant.

Alt 1:_____  (kryss valg)   Pris: 3100,-  pr. person x _____ (antall) _______   Total pris: _____________________________

Alt 2:_____ (kryss valg)  Pris:  2500,-  pr .person x _____   (antall) _______  Total pris: _____________________________

Alt 3:_____ (kryss valg)  Pris: 1300,-  pr. person x _____    (antall) _______   Total pris: _____________________________

Alt 4:_____ (kryss valg)  Pris.  1700,-  pr. person x _____    (antall) _______    Total pris: _____________________________

Alt 5:_____  (kryss valg)  Pris:   950,-  pr. person x  _____    (antall) _______  Total pris: _____________________________

OBS deltagere som bestiller enkelt r. blir automatisk lagt til 200,- pr døgn ved bestilling på nett

Oppgradert til Business cl.r 350, pr døgn  og Suite kr 500,- pr d. total        Tillegg: __________ 

__ Ferdighetskjøring på  Motorsenter fred. pr. deltager kr ? , (kommer senere),         +___________
     (OBS: Kan bli avlyst hvis det ikke er påmeldt minimum 20 deltagere (gies beskjed før treffet) 

__ Båt cruising på Steinsfj. Fredag med lunsj og underhold. 150,- pr stk.____ant.   total __________

NB. Alle andre annonserte severdighetsbesøk og aktiviteter fredag inngår ikke i pk. 

Totalsum for din LANDSTREFF weekend (må være innbet senest 30. april)          Totalt: __________

Husk du må oppgi navn på innbetalingen din

Innbetaling er til: CCN’s Landstreff v/ Karen Riise Gråsteinveien 12, 3931 Porsgrunn.                      
Konto nr er: 1638.15.21552 beløpet kan betales med: nettbank, telegiro eller bankgiro.

Andre opplysninger: (allergier o.l.) ______________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Kryss ønske HER:  Corvetten skal bedømmes som: original.:___ modifisert.:___ skal ikke bedømmes:___      

Jeg/vi ønsker JUB. T-skjorte i størrelse:  XXL:_____ XL:_____ L:_____ M:_____ S:_____                           
Jeg ønsker egen dameskjorte uten ermer:   XL:_____ L:_____ M:_____ S:_____ 
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Ola Skjåk Bræk har kone og 4 barn,
ble født i Ålesund i 1964 og er oppvokst 
i Trondheim. Ola jobber som avdelings-
direktør i Oslo (tirs-tos), men bor
fremdeles i Trondheim. I tillegg til
Corvetten kjører Ola også en Firebird 
Trans Am 1983 og en Harley Davidson 
V-Rod. Ola drømte alltid om en
Corvette helt siden han var en liten 
guttunge. Han kjøpte sin første 
amerikaner i 1985, og har hatt minst 
en i garasjen siden da. I 2004 kjøpte 
han den første sportsbilen, en Trans 
Am 1983 modell. Når han først var i 
gang med sportsbiler så måtte han
følge drømmen og skaffe seg en
Corvette. Ola ville ikke kjøpe bilen i 
Norge så i 2005/2006 dro han til USA 
for å finne lykken. I Palm Springs fant 
han den riktige Corvetten etter å ha 
sett på veldig mange dårlige. Ola har 
fremdeles denne Corvetten.

Bilen er en original Corvette 1969 Stingray 
350. Den er en såkalt ”Matching Numbers”, 
som betyr at bilen fremdeles har alt det 
originale som kom med bilen i sin tid,  
original motor og drivverk osv. Bilen var 
nesten ferdig restauraurert da Ola fant 

den. Girkassen ble overhalt i Los Angeles.  
Bilen er trekt om innvending på samme 
måte som den opprinnelig var, med sort 
skinninteriør. Så vidt vi vet er det ingen 
skader eller fargeendringer på bilen. 
Lakkeringen ble utført i Norge i 2011 i 
fargen ”Corvette C6 fakkel rød”. Siden 
Corvetten er nylakkert blir det nok mye 
pussing og gnikking fremover for å holde 
den strøken. Det skal jobbes litt i motor-
rom, ellers er bilen bra. Corvetten har hatt 
to eigere før den endte opp hos Ola. Eiger nr. en hadde 
bilen frem til 1980. Eiger nr. to var en samler som kjøpte 
den i 1980 og hadde den frem til 2006 da Ola kjøpte den. 
Corvetten holdt til i California helt frem til Ola tok den 
med til Norge i 2006.

På sommerhalvåret brukes Corvetten ofte, ikke bare ved 
spesielle anledninger. Så lenge det ikke er sprutregn så er 
det Corvetten som blir kjørt, rundt 400 mil på sommeren. 
Corvettesesongen i Trondheim er fra mai til slutten av
september. Resten av året står Corvetten trygt plassert i 
garasjen, og da brukes den andre amerikaneren. Corvetten 
har vært både på vestlandet, i Ålesund, i Oslo, og alltid på 
CCN Landstreff uansett hvor det måtte befinne seg. Når 
Ola skal på tur med Corvetten er det ikke plass til hele 
familien, så da må de enten bli igjen hjemme eller kommer 
etter i en av de andre bilene familien har. Første langtur 
fremover blir Landstreff på Sundvolden i juni. Ellers pleier 

avdelingen å ha en årlig tur til Sverige for 
å besøke en Corvette Club i Östersund. 
Ola innrømmer at det blir litt harryhandel 
der også, akkurat så mye (lite) som
bagasjerommet på en Corvette tillater.

Ola er aktiv i det lokale Corvettemiljøet 
og prøver også å få med seg det meste av 
de store happeningene som skjer rundt
omkring i landet. Ola sitter i styret i avd. Midt-

Norge på tredje året, 
han ble i år valgt inn for
ny periode. Det lokale 
styret jobber en del
med å arrangere "Hot 
august Nights", de pleier 
også å ha en årlig tur 
som må planlegges, 
samt samkjøring til
Landstreff. Dette er
drømmebilen til Ola,
han sier at han ikke vil 
bytte den mot noen 
som helst annen bil. 
Men han har lyst på en 
C6 i tillegg. Han tror at 
han på et tidspunkt 
kommer til å bli eiger 
av to Corvetter.

TEKST: Tone H. etter intervju med Ola Skjåk Bræk
FOTO: Ina H. Stenvig, www.neatfoto.no   •   MODELL: Silje 
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Snublet over et interessant 
amerikansk tv-program på NRK3 her 
om dagen, Top Gear USA. Programmet 
var lærerikt, men mest av alt svært 
underholdende. Tipper at målgruppen 
her er menn, men eg må innrømme at 
eg satt klistret foran tv helt til
programmet var ferdig utpå natta, 
for deretter å gå inn på nettet for å 
se det en gang til. Tre kjekke program- 
ledere: Tanner Foust – føreren,
Rutlegde Wood- eksperten og Adam 
Ferrara - villmannen.  I denne episoden 
var det blant annet drømmebilene 
sine de skulle teste, om Tanner sin 
favoritt Ferrari var best, eller Rutledge 
og vår egen favoritt Corvette.

TRADISJON 
MOT 
TEKNOLOGI
 
AMERIKANSK, RÅ KRAFT
MOT 
ITALIENSK INGENIØRKUNST

CORVETTE ZR1 2011-modell
Toppfart: 330

FERRARI 458
Toppfart: 325

CORVETTE
Ofte sliter amerikanske biler mot den  
europeiske eliten, men ZR1 er spesiell.
Den har vært utviklet gjennom 60 år. 
Corvetten ble født på 50-tallet. På 60-tallet 
var den råstilig, astronautene kjørte slike. 
Var du av ”rette sort”, kjørte du Stingray. 
De slet med voksesmerte mht. Karosseri, 
men på 90-tallet jobbet de mot en visjon; 

en bil som kunne måle seg med Ferrari og 
alle andre europeiske superbiler. ZR1 er 
den bilen! En rambukk med karbonfiber-
karosseri og kompressor. Dette er visjonen 
i praksis, men er den en superbil? Den 
har 6,2 liter V8 med aliminiumblokk og
kompressor. Den yter 638 hk. Kraftigere 
enn en Porsche GT2. ZR1 er den raskeste 
modellen GM noensinne har produsert. 
Den klarer 0-100 km/t raskere enn 
Lamborghini Gallardo. Men ikke alt som 
glitrer er gull, dashbordet er plastaktig og 
rattet er billig. Noe måtte ofres, til  
115 000 dollar koster den kun halvparten 
av en gjennomsnittlig superbil. Pengene 
ble brukt til en eneste ting: ytelse. Som 
om den er bygd på utfordringer: ”Du tør 
ikke å sette på en kompressor.” Og de 
gjorde det! Det tok 60 år, men Corvette 
har endelig en superbil. 

FERRARI
Ferrari 458, kan være tidenes beste superbil, et teknologisk 
vidunder. Få eller ingen biler kombinerer form og funksjon 
på denne måten. Ferrari har utnyttet teknologiframskritt 
fra 31 Formel1-serie, og samlet alt i en feilfri pakke. Den har 
ikke manuelt gir, det kan føles kjipt for enkelte, men  
tvillingkløtsjsystemet er så godt at de fleste kan leve med 
det. Er teknologien som er presset sammen under en  
steilende hest, verdt prisen? Har du 250 000 dollar å 
bruke, liker ratt som ligner dataspillkonsoller, - har konstant 
lyst til å høre lyden av en midtstilt motor... Og ønsker 
evnen til å klare 0-100 på 3,4 sekunder - da er det absolutt 
verdt prisen! Teknologien er på grensen til det umulige. 
Bremsene skal fortsatt virke når de er nærmere 1000 
grader varme, det er temperaturen flytende lava har... 
9000 omdreininger per minutt, myk girovergang, 458 er 
ikke bare en superbil, den er en av de beste som er bygd.

Tanner er proff racerfører, derfor vil Rutledge ha dragrace... 
For å slippe å svinge! Tanner var likevel klar for å bli knust.
Corvette er skapt til dette. Den magnetiske fjæringen 
kryper sammen som en dragbil. Corvette har 100 hk mer, 
men likevel tapte Rutledge/Corvette dragracet. Det gikk 
litt for mye tid på hjulspinn i starten. Dette kunne ha noe 
med sjåføren å gjøre, så de måtte sjekke nærmere. De 

overlot bilene til verdens beste testfører, 
The Stig. Banen er konstruert for å få 
frem alle bilers sterke og svake sider. Han 
starter med Corvette. Ut fra start har han 
ikke mye hjulspinn. Han raser gjennom 
girene og er oppe i over 160 km/t på første 
rette strekke. Det er vanskelig å holde 
bilen i balanse, den vil gjerne skrense. Det 
så ut til at dette kunne bli den raskeste 
bilen som har vært på denne banen 
noensinne, 220 km/t! Så drifter han i 160 
km/t! 

Ferrari kjørte banen etterpå, på tiden 
1.23,3. En tidel raskere enn Lamborghini 
Murcielago SV med 12 sylindrer, 
imponerende.

Corvetten sin tid var 1.22,4. And the  
winner is CORVETTE! Men det viste dere 
vel allerede. Det skal vel sies at noen av 

bilene som var med i 
tidligere episoder
hadde en enda bedre 
tid. Men la oss fokusere 
på disse to, da var
Corvetten aller best!

Anbefaler dere å følge 
med på programmet, 
episodene ligger ute 
på NRK 3 sin webside 
en stund etter at de er 
vist på tv.

AV: Tone H, CCN avd. Midt-Norge. Innhold fra saken er sakset fra TOP GEAR USA 

VS

TEKST: Henning Bogen, nestleder i CCN avd. Bergen



31
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

12

Helgen 17. - 18. september var det klart for årets andre dobbeltløp på Eikås Motorsenter. Etter en nedbørstung sen-
sommer, var det mange som krysset fingrene for at denne helgen skulle slippe unna regnet.

Lørdagen kunne overraskende nok by på et sommerlig vær. Solen skinte og banen lå tørr og ventet på muskelbilene. Mange 
deltakere hadde funnet veien til Eikås denne dagen. Også kjekt å se mange nye biler. Et stort oppmøte i Bad Boys klassen 
gjorde lørdagen ekstra hyggelig. 2 Corvetter stilte til start. Bjørn Tore i sin C3 og Terje i sin C5. Bjørn Tore pleier å gjøre det 
svært godt i løpene (les pallplass), men denne gangen stoppet løpet før semifinalen da dynamoreimen lå igjen på banen.  
Terje derimot, kunne endelig smile bredt. Bilen fungerte utmerket og selv om feste var så som så i starten, så våknet bilen 
skikkelig til liv nedover stripen og tok fort igjen det tapte. Gang på gang gikk han seirende til mål. Og når dagens siste løp i 
Bad Boys klassen skulle avgjøres, så gjentok han bragden og gikk inn til seier. Terje er glad i røyk. Hans beste BurnOut røykla 
det meste på startplaten. Og en liten stund var bilen borte vekk. Og med denne oppvisningen stakk han nok en gang av med 

premie for beste BurnOut. Bra jobbet. Vi gratulerer med seirene :)

På søndagen kom regnet. De utsatte løpet noe og håpte på bedre vær, men det lysnet ikke. Første kvalrunde ble starte i  
regnet, men på slutten av runden var uhellet ute og en saftig oljedamm satt en endelig stopper for dagen.

TEKST: Henning Bogen, nestleder i CCN avd. Bergen
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Inntekter  Utgifter 
Medl.kontigent  kr 370 000 Kjøp av Klubbeffekterkter   kr 30 000 
Annonseinntekter  kr 45 000  Frakt                     kr 0 
Moduler nett  kr 10 000  Inventar/utstyr                    kr 1 000 
Salg klubbeffekter        kr 50 000  Styrehonorar                     kr 20 000 
Finansinntekter  kr 7 000  Webmastere                      kr 10 000 
  Regnskapsføring                    kr 10 000 
  Kontorrekvisita                    kr 6 000 
  Data/Web/EDB                  kr 4 000 
  Div.                                     kr 1 000 
  Corvettejournalen              kr 175 000 
  CCN Kalender                  kr 25 000 
  Profilering                           kr 0 
  Medl.lister/giro                             kr 9 500 
  Møte/kurs                           kr 27 000 
  Landstreff                           kr 0 
  Banearrangement                    kr 10 000 
  Jubileumstreff                    kr 150 000 
  Porto                                kr 11 000 
  Reise/overnatting                kr 30 000 
  Sponsorkostnader                    kr 1 000 
  Lokalavd.                          kr 40 000 
  Annen finanskostn.             kr 1 000 
  kr 482 000       kr 561 500 

Budsjett 2012
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TEKST & FOTO: Roar Selvnes, styremedlem i CCN og reportasjeansv. i avd. Midt-Norge

ÅRSMØTE I CCN 2012

Lørdag 11. februar inviterte styret i CCN til årsmøte ved Fagerborg Hotell på Lillestrøm. For de som ønsket å være med på 
Automessen, var oppmøtet kl. 12. På Automessen fikk flere av oss en aha opplevelse. Det går rykter om at en av deltakerne 
bortimot fikk hakeslepp, og mistet det meste av hemninger etter å ha havnet mitt oppi en kroppsmalingsseanse. Her nevnes 
ikke navn, men han utropte seg som singel under denne seansen, og senere på kvelden. Varemessen består av flere store haller, 

og i en av disse var det messe for og om kropp. 

På den messen «gutta» skulle på var det mye flott en kunne ha tenkt seg i garasjen. Jeg hadde bl.a. en hyggelig prat med CCN`s 
kontaktperson i Meca. Han opplyste at salget av olje til våre medlemmer er bra, og det synes jeg er kjempebra. Jeg har bl.a. 
ansvaret for samarbeidsavtaler i klubben, og sett fra mitt ståsted, er det viktig at vi støtter våre annonsører. Enkelte firma har 
i år takket nei til annonsering grunnet liten eller ingen kontakt fra medlemmene i CCN. Jeg skjønner selvfølgelig at det handler 
mye om pris, men hvis alle kjøper delene sine fra utlandet via internett, vil vi etter hvert miste de lokale deleforhandlerne som 

f.eks hjelper oss med en bremsecalipter dagen før vi skal på landstreff.

Kl. 1500 startet årsmøtet. Vi var totalt 38 stk. Dette er ikke noe referat fra årsmøtet, men møtet sett gjennom mine øyne. 
Agendaens punkt 1 og 2 gikk fort. Styrets beretning var også grei. Det ble stilt en del spørsmål rundt enkelte poster, og styret 
v/Harry og revisor svarte etter beste evne. Budsjettet ble også grundig debattert. Her kom det bl.a. frem at styret i CCN vil 
utsette Nordisk treff til 2013.  Dette fikk vi sterk kritikk for, sikkert også vel fortjent. Kritikk for dårlig arbeid må ett styre tåle, 
spesielt når det går på sak, slik det gjorde under dette møtet. Hans Jørgen Herje ble foreslått og sa seg villig til å ha ett over-

ordnet ansvar for arrangement som f.eks. Nordisk treff. 

Styret i klubben hadde ikke budsjettert med kalender dette året. Årsmøtet bestemte imidlertid at det skulle lages kalender 
også for 2013. Årsmøtet bestemte også etter forslag fra styret å heve medlemskontingenten til kr. 450 i 2013. Valget gikk  
smertefritt for seg. Monica takket av etter 20 år i styret. Hun har altså hvert med siden tidenes morgen. Det står det respekt 
av. Jan Erik Aasebø og Harald Halvorsen ble nye styremedlemmer. Terje Sørvik ble valgt som vara til styret. Årsmøtet ble ledet 

på en glimrende måte av vår revisor Frode Alhaug.

Etter årsmøtet, hadde Henning Kjensli ett foredrag om hundreårsfeiringen av Lincoln Highway. Arrangørene har håp om å få 
med 100 veteranbiler over til USA i 2013, og kjøre den for meg ukjente highwayen. Turen virket veldig spennende, og det hadde 

vært coolt å kjøre egen Corvette der borte. 

Ved årsmøtemiddagen var vi 32 personer. 4 retters middag smakte godt. Under middagen ble Monica hedret med blomster 
fra klubben. Og etterpå ble det selvfølgelig en koselig fest som varte...

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

Før vi går til Automessen En av våre samarbeidspartnere
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Det nye styret hadde konstituerende møte på Gardermoen søndag 26. februar. Fra venstre på bildet ser vi Terje Sørheim, 
vararepresentant,  Harry Harbakk, president, Jan Erik Aasebø, annonse og sponsoransvarlig, Harald Halvorsen, kontaktperson 
mot lokallagene, Roar Selvnes, sekretær og Odd Steinar Nilsen, medlemskontakt, adresseendringer og økonomiansvarlig. 

Materialforvalter Karen Riise hadde meldt forfall til møtet.

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

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

Dirigent og president

Festmiddag

Årsmøtedeltakere

Avtroppende sekretær og president



Nye medlemmer

JAN HELGE EIDNES -80
Sender nokre bilder av min nyinnkjøpte Corvette-80mod. 
Bilen vart innportert i 2009 av han eg kjøpte den av. Motor er 
fullstendig overhalt der det kun er blokka som er brukt opp 
igjen. Blokka har vert til Sarpsborg motorverkstad for opp-
boring. Opprinneligt var motor 5700ccm og er no ca.5850ccm. 
Alt innvendig i motor er levert av Summit og motor er tuna 
so den no yter ca. 475HK. Gearkasse er tuna for denne motoren. 
Alle bremsaecallipere er nye, og bilen ser sånn nokolunde 
bra ut, litt kosmetisk er det no etter 31 år. Følge med samtlige 
foringar til oppheng og Boddy, ser for meg å løfta av boddy til 
vinteren 2013 slik att dette kan skiftast og ramme overhaling.

Mvh Jan Helge

JOSTEIN HØYVIK - 81
Hei! Her er noen bilder og litt info om min Corvette. Jeg er 
første eier i Norge. Kjøpte bilen i slutten av august 2011. Bilen 
skal tidligere ha gått i Florida etter det jeg ble fortalt av selger. 
Dette er en 1981 modell i orginalstand. Orginal motor/drivlinje. 
92000 Miles på meteret. Ser ikke ut til å være skrudd mer 
enn vanlig vedlikehold krever. Er nok opplakkert for ikke veldig 
mange år siden. Virker godt vedlikeholdt av tidligere eier/e. 
Bilen fungerte helt utmerket det jeg fi kk kjørt på tampen av 
årets sesong. Bilen har: A/C - CC - PW - PB - PS - Tilt/tele - El. 
førerstol - Glass targa - sentrallås. Alt virker! Mvh Jostein 
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TERJE LITZHEIM - 74
 
Jeg kjøpte bilen høsten 2011. Dette er en 1974 modell Stingray 
T-top. Motoren er en 383 stroker med TH 400 automat fra 
BM. 20" felger med 285/30z 20.
 
Bilen er nyoppusset, med nytt gulvteppe, nye seter, ny motor 
- kamaksel compcam løfter cr 470" 10,7-1 i kompresjon, og ny 
lakk. 415 hk. Intiriørfarge sort og sort lakk utvendig.
 
Vennlig hilsen Terje
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PER OLE MYRNES - 78
 
Hei! Her kommer et par bilder av min corvette, den var grønn/
turkis når jeg importerte den i januar 2010, ble kjøpt som et 
bra objekt som jeg kjørte hele fjordsesongen med uten noe 
serlig problemer, ble skrevet liste over ting jeg skulle utbedre 
vinteren etter blant annet lakk og div småting. Topper og  
kamaksel kjøpte jeg med når jeg kjøpte bilen. Vintern 2010-
11 ble den lakkert rød candy, pusset opp alle emblemer og 
fjernet grønnlakkflekker fra lister og div andre plasser det var 
griset til ! videre ble det byttet topper, kamaksel og innsug 
Denne vinteren blir det nytt komplett instrumentpanel,  
konsoll, både øvre og nedre del pluss ny forgasser, så da er det 
bare å håpe på en lang og fin sesong til neste sommer
Hilsen Per Ole, Mosjøen

TERJE LUND - 71
Hei! Før jeg kommer til våren har jeg bare disse bildene da  
bilen er satt bort for vinteren.Bilen er tatt inn fra Georgia, 
USA 2010. Dagens registrerings nummer er 71-12-08. Den er i 
”utstillingstand”, og er også teknisk feilfri. 

Dette er den første AmCar-bilen jeg eier i nyere tid. ( jeg er 
64 år gammel )For mange år siden hadde jeg en Chevrolet 57 
bel air og senere også en 58 Stationwagon ( dette var i 1968 
og 1970 )

Jeg er for øvrig også medlem av en svært annerledes  
veteranklubb, og har en 1954 Citroen Traction Normale også 
den i meget fin  stand ). Med hilsen Terje

THORE PAULSEN - 78
 
Hei! Her kommer et bilde av min Corvette, det er en 1978 
L82 25th Anniversary, helt orginal bil, ikke strøken, men god  
teknisk... Greit å ha noe å finne på i vinter, pusse og gnikke så 
den er klar når sommeren kommer :) Mvh Thore, Notodden 
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MAGNUS HENRIKSEN - 79
 
Hei! Sender bilde av min Corvette 1979-modell. Den er kjøpt 
fra Trondheim (Hommelvik), og kom nordover med Hurtigruta 
til Vadsø. Jeg har restaurert den inni selv. Tidligere eier var bil-
lakkerer (Steinar Thyholdt), og bilen har vunnet priser 2 ganger 
p.g.a. den spesielle lakken før jeg kjøpte den i 2004. Bilen er 
i god stand, en bil vi kjører med både sommer og av og til på 
vinteren. Den har T-tak. Vekker mye oppmerksomhet når vi er 
på kjøretur på grunn av utseendet. Man blir nærmest omringet 
når man stopper et sted, for folk vil spørre om alt mulig og ta 
bilder. Registreringsnr. VE 55097. Mvh Magnus, Tana.

ANDERS FROSTAD - 62
 
Hei! Sender et bilde av bilen. Har ikke så mye story på bilen, 
men jeg vet den er restauret av Pro Team i 1996. Den ble da 
solgt til en eldre kar i Michigan som siden restaurering kun har 
kjørt den 6000 miles. Bilen er en orginal 1962 mod. med 340 
kh motor og 4-trins manuell. Ermine white med sort soft top 
og rødt interiør. Jeg importerte bilen i Juni 2011. Hilsen Anders 
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ARE ENGDAL BORGERSEN - 68
 
Det som startet min ”corvetteinteresse” var da pappa kjøpte en Corvettebok til meg da han var på jobbreise til USA. Jeg begynte å titte 
på ulike nettsider, blant annet på ebay. Etter å ha sett flere Corvetter på treff, dragracing og lignende, bestemte jeg meg for at en gang 
i livet skulle jeg bli eier av en Corvette.

September 2011, dro vi til Horten for å se på/kanskje kjøpe min ultimate drømmebil. Litt spesielt, fordi jeg var nemlig bare 15 år! Denne 
Corvette ’n så helt grei ut i annonsen på auto db, men den viste seg å være enda bedre enn jeg trodde. Den sto i en stor og fin garasje 
med selskap av en Jaguar E- type. Etter å ha undersøkt bilen nøye, bestemte jeg meg for at den skulle jeg kjøpe selv om det betydde å 
bruke alle pengene jeg hadde spart til studier. Dagen etter reiste pappa og jeg tilbake og hentet den, etter å ha ordnet med forsikring. 
Vi kjørte bilen problemfritt hele veien hjem. Den gikk som en drøm!

Bilen er en lemans blue 68 modell. Den har en spesiell lakk, som er inspirert av Makko Shark’en. Bilen ble lakkert for seks år siden med 
den originale fargen, pluss det hvite nederst. Interiøret er også blått. Motoren er en ”matching numbers” 327 med 300 hk. Det eneste 
som ikke er originalt på motoren er forgasseren. Den er byttet til en senere Holley. Motorrommet er nesten strøkent med noen nye 
chrom- deler. Bilen har også ”maching numbers” 4 girs munci- kasse som fungerer perfekt, med unntak av en liten lekkasje. Pakningene 
til kassa ligger hjemme og er klare til å monteres når bilen tas ut av låven til sommeren. Alt av bremser var byttet av forrige eier. Vi har 
bestilt mange deler som ligger hjemme og venter. Når bilen hentes ut, kan jeg også øvelseskjøre i den! Men jeg tror jeg bør øvelseskjøre 
mer med en vanlig bil først, så det blir nok for det meste pappa som kjører. Vi håper på å bli kjent med så mange som mulig i corvette-
miljøet.
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Jan Eidnes
Terje Litzheim
Jan Erik Andersen
Torgeir Håskjold
Cars AS
Kenneth Hansebråten
Knut Ottar Kraugerud
Morten Slettemyr
Jens Dørmænen
Geir Finsveen
Anders Frostad
Knut Hildebrand
Andre Olsen

GRIMO
Kløfta
Vikersund
Volda
Drøbak
Stavanger
Rakkestad
Skjeberg
Rasta
Bø
Jessheim
Oslo
Bolstadøyri

1980
1974
1978
1978

1969
1968
1970
1997
1962
1980
1975

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

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

FRAKT AV BILER OG GODS FRA USA
Har du funnet bil på E-bay? Deler du skulle ha sendt hjem? Vi tar i mot biler, MC’er, ATV’er, møbler, deler og gods på vårt lager i St. Augustine, 

Florida. Du kan benytte vår adresse når du bestiller varer på internettbutikker eller på eBay. Vi samler opp varene og sender dette med container 
eller på ro-ro båt til svært konkurransedyktige priser. Vi formidler også innenlandsfrakt i USA, og vi kan lagre bilen for deg. 

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

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

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

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

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

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

Are Borgersen
Håvard Golid
Lasse Christensen
Stein Johnsgård
Tor Bråthen
Tor Norland
Arnulf Bye
Kjell Morten Med
Runar Olsen
Jostein Granby
Jørgen Heggebø
Svein Midttun
Arnt Ødegård

Fetsund
Tinn Austbygd
Porsgunn
Spikkestad
Krokkleiva
Randaberg
Bryne
Oslo
Arneberg
Årdalstangen
Ølen
Larkollen
Øvre årdal

1968
1974
1971
1974
1973
1981
2003

1982

1970

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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AMCAR Forsikring

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

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

Den beste veteranbilforsikringen - uansett hvor bilen kommer fra!

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

Forsikringen krever medlemskap i AMCAR og tilstandsrapport før forsikring innvilges.

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

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

Kr. 500,- for biler 1964 - 1982.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no

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

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

Nettbutikk: www.raceramps.no

Bilsalg

Bilpleie

Utstilling

Garasjen

Verksted

Motorsport

Bilfrakt/flatvogn

Inspeksjon/kontroll

Bruksområder:

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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Medlemsannonser

1980 CORVETTE GRAND SPORT REPLICA TIL SALGS
Meget pen replika av GrandSport96 bygget på 1980 modell. Har 
nyoverhalt lettere trimmet 350 og overhalt automat, dynamo etc. de 
siste par årene. Nydelig nytt rødt skinn interiør. Lakk av høy kvalitet. 

Har PS, PB, PDL, Tilt, AC, FM/CD-radio. Gått 97000 miles
MÅ SEES OG PRØVES! Selges for 169 000.-

Øystein                 924 83 386

For 
sale

1990 CORVETTE TIL SALGS
• Kilometer: 93000 • Årsmodell: 1990 • Karosseri: Coupe 
• Avgiftsklasse: Personbil • Syl. volum: 5.7 • Effekt: 375 hk 

• Drivstoff: Bensin • Girkasse: Manuell 6 trinns • Hjuldrift: Bakhjulsdrift 
• Farge: Grønn • Farge beskr.: Polo green metallic 

• Interiørfarge: Camel brown
• Antall seter: 2 • Antall dører: 2 • Reg. nr.: LY61717

Utstyr: Lettmet. felg sommer • Metallic lakk • Air Condition 
• Cruisekontroll • Elektrisk sete u. memory • Elektriske speil 

• El.vinduer • Farget glass • Kjørecomputer • Klimaanlegg 
• Midtarmlene • Radio/CD • Sentrallås • Servostyring • Skinninteriør 

• Sportsseter • ABS-bremser • Airbag foran • Alarm
• Diff.sperre • Startsperre • Stålbjelker

Selges for 355 000,-

Ring for mer info. 

                 John Møller                952 18 173 / 33 45 92 26



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

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

Neat:Foto drar g jerne på location og tar bilder, 
eller de kan tas hjemme hos deg eller i studio. Det 
er mange muligheter. Bildene Ina tok for CJ denne 
gangen ble tatt i høgskoleparken på Gløshaugen.

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

Neatfoto finner du også på facebook!

NEAT:FOTO

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

Medlemsannonser

1976 CORVETTE L48 T-TOP TIL SALGS
Power Windows, Aircondition, TiltRatt, Radio, RallyWheels. 

Fungerer godt og ser ut til å være god stand. Nytt eksosanlegg, 
dekk, teppe + div småting. Pent motorrom og og interiør, men lakken 

er av brukstandard. 

Kun momset inn, importavgift må betales med kr 5202.- Selges kr 
92000.- , event 99500.- med skilter på. 

Jon Grasto               905 87 422 

For sale
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Klubbeffekter

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

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

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

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

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

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

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-



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

TEKSTILER M/LOGOTRYKK 

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

storformat av bilen din.

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

T L F : 6 9 8 1 5 4 5 0  ∫  M O B : 9 0 1  8 4  0 3 0  ∫  F A X :  6 9 8 1 5 4 5 1

Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100.-

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

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 50,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 200.-



                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
tw@berthelsen.no

CCNs samarbeidsavtaler for 2012
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

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

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.
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MECA Sem
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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
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

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

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

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

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

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

Vi sees!

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

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

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

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

Vi sees!
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Telefon 09009
30%

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

RABATTEN er på:                                                                   
Rabatten gjelder ikke i forsikringsoppgjør,  

  og egenandelen i slike saker.

CCN medlemsrabatt – 20% på ord. priser.

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

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

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

Frist for innsending av stoff : 05.05.2012 

HANS-OLAV LUND - 84
Hei!

Har omsider fått tid til å presentere min Corvette. Det er 
en 1984 modell med L83 350 sbc motor og er forøvrig en 
matchingnumbers bil. Jeg fi kk anskaff et meg denne på den 
utrolige måten at jeg byttet den likt mot en, av alle ting en 
suzuki jimny. Dette var i september 2010 og den ble brukt 
fl ittig igjennom hele vinteren. Corvette'n gikk nydelig, og 
satte seg aldri fast. Det kaldeste den gjennomgikk var -36 c 
i Hemsedal. Den har også blitt med på mange treff  og go' 

kjøring i løpet av sommeren.

Siden anskaff elsen har det blitt en rekke oppgradering av 
motor, med bla: Magnatec cat back eksos, catalysator 

eliminator fra Hansen racing, vippearmer med 1.6:1 
utveksling, Hypertech steg 2 chip med kaldere termostat, 
Racetronix bensinpumpe fra Lingenfelter, k&n fi lter, mindre 
og lettere reimhjul, a/c eliminator kitt, msd tenning, mm Har 
snart det som er av bolt on performance deler. Da det ikke 
er mye performance deler til 84' vette, er mye av delene fra 

andre årganger og fabrikkert/tilpasset av meg . 

Er meget stolt av den bilen, og den skammer seg ikke ved 
siden av min 78' Buick Turbo Regal og 81' Camaro. Ikke dårlig 
for en på 24 år :). PS jeg kan informere om at jeg har fått 

fi rmabil og vetten er herved blitt sesongarbeider.
 

Hilsen Hans-Olav Lund 

Medlemsbiler



DESIGN

ILLUSTRASJON

WEBUTVIKLING

REKLAME

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

Darling jobber med et bredt spekter av visuelle uttrykk.

Darling Media gjør layout i Corvette Journalen.

Ta kontakt for pristilbud eller andre spørsmål:

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

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

Neste CJ kommer i juni
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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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