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RØDE KORS EIDENE I CJ 3
I forbindelse med artikkelen på side 8 - 9 i forrige
Corvette Journalen, glemte vi å legge inn foto-
kreditering til Helle Beate Sætern, vi beklager dette 
og takk for fine bildebidrag!



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
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Fra førersetet Redaktørens spalte

Hei

De siste dagene har vært i overkant travle for meg med 
blant annet kalender, medlemsliste og CJ (ingen jule-
bakst eller julepynt forløpig), så beklager på forhånd 
dersom det har sneket seg inn noen ekstra skrivefeil 
eller andre feil :) Tusen takk for alle gode bidrag til 
kalender og blad! Fint om dere sender litt til neste CJ 
utgave også, fristen for innsending er 1. februar. Husk å 
ta bilder underveis nå som mange av dere mekker på 
Corvetten i garasjen mens dere venter på bedre vær 

og føre. Ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Tone

PRESIDENT HARRY 
        992 24 332
          harr yharbakk@hotmai l .com

Skogsfrisk

GOD 

JUL!

 Hei alle medlemmer og sponsorer

Takk for enda et år i klubben, håper dere blir med i 
mange flere. Styret har besluttet å prøve en verve-
konkurranse, les mer om den på side 10. Vi kan bli 
mange flere medlemmer, men like viktig, i allefall for 

meg, er at de som er medlemmer har det bra.

2. Februar 2013 er det Årsmøte som blir holdt på 
Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten. Her har du som 
medlem muligheten til å si det du mener og stemme 

over valg av styre og diverse. Veldig fint om dere 
sender en mail til Roar Selvnes om dere kommer, dette 

for å ordne med nok sitteplasser etc. til alle.

Har nå vært president i 3 år når Årsmøtet holdes, ytret 
ønske til valgkomite i fjor om å få gå av i 2013 (står på 
valg). Like spent som dere andre på hva som vil skje ved 
årets valg, men går ut fra at komiteen har startet med 

jobben. 

Litt vemodig å tenke på at dette kansje er siste gang eg 
knoter ned noen setninger til denne spalten. Men vet 
også at det kan bli en lettelse, ikke agendaer som skal 
settes, osv. som skal gjøres med jevne mellomrom. Men 

som de sa i flåklypa; "Time will Show".
 

Ellers håper eg alle koser seg i garasjen med godbilen, 
får byttet alt som må skiftes og ikke minst alt som vi 
ikke trengte og skifte ;) Oppfordrer også alle til å støtte 
opp om lokalavdelingene, de trenger støtte for å holde 

motivasjonen oppe.
 

Vedlagt i bladet finner dere kalender, medlemsliste, 
dvd x 2 og vår giro som blant annet gir liv til bladet du 
sitter og leser akkurat nå. Denne er som før, men fra i år 
kr 450,- Vær så snill og betal innen fristen, dette gjør 

jobben til Odd Steinar lettere. Ingen i styret er 
overbetalte og det vi gjør er så nærme gratis en 

kommer. Purring blir gjort via våre underavdelinger, 
ikke noen trivelig jobb for de heller. Ønsker du ikke å 

være medlem lenger send gjerne en mail til 
Odd Steinar. Men nok om det, liker ikke og skrive sånt  :)

 
Til vi sees igjen, ha en riktig God Jul og en fin

 Nyttårsfeiring. 

HC



Arrangementkomiteen for årets JUBILEUMSTREFF på Sundvolden, har i år i forbindelse med klubbens 20 års 
Jubileum, valgtå bruke en stor del av sponsor- og lotteriinntekter fra treffet, til en Julegave til alle medlemmer 
+ våre samarbeidspartnere. Dette er en DVD jubileumsfilm på ca. vel 1 time, som er laget fra årets Jubileum på 
Sundvolden i juni. Dette håper vi skal være et hyggelig minne for dem som var tilstede, og kanskje en spore til 
å delta i framtidige Landstreff (klubbens høydepunkt hvert år) for de som ikke var med nå, eller ikke har vært 

med noen gang tidligere.

Vi har også fått laget en DVD fra de første Landstreff i CCN på ca. 1 time. Dette er små filmklipp fra det første Landstreff i 
1993, og årene framover t.o.m. 2001. Vi har prøvd å nyttiggjøre oss av det beste på disse opptak, men beklager at filmkvaliteter 
fra den tid hadde en annen kvalitet enn dagens. Dere må også passe på ved avspilling og legge inn riktig format på deres TV 

BILDE(4:3), for å få riktig bilde kvalitet. 

Vi mangler fortsatt filmer fra Jubileumstreffet i Oslo (10 år), og noen av årene etterpå fram til 2012. Her er det noe mangelfullt 
når det gjelder filmmateriale (2003, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010, og 2011). Vi har etterlyst filmateriale i Corvette J., men vi 
mangler fortsatt en del materiale for å ha klipp fra alle landstreff gjennom 20 års historie. Vi prøver derfor igjen å annonsere 
etter filmbidrag fra disse årene, som vi kan bruke for å gjøre filmsamlingen mer komplett på sikt. Vi håper at vi kan lage en film 

på dette senere, for utsendelse. (Send e-post erijen2@online.no hvis du har eller vet om noen som kan ha filmbidrag).

NB. CCN nostalgifilm fra de første Landstreff går kun til registrerte CCN medl. i 2012. Vi takker med dette alle CCN medlemmer 
for ett hyggelig Jubileumsår med mange gode minner. Derfor ønsker vi dere alle en GOD JUL og et Godt nytt Corvette år, 

med disse 2 DVD er.

Hilsen oss i arr. komiteen for CCN’s 20 års jubileum

Til medlem
Fra CCN

JULEGAVE TIL CCN's 
MEDLEMMER I 2012



0
6

    C
O

R
V

E
T

T
E JO

U
R

N
A

LE
N

 4 - 20
12

ÅRETS SISTE CRUIZING - 
HADELAND GLASSVERK

TEKST: Arne Jonny Bjune,
leder CCN avd. VTB

7. OKTOBER 2012

Årets siste tur for avdeling VTB ble en tur til Hadeland 
Glassverk søndag 7. oktober 2012. Vi sendte ut en fel-
les invitasjon til avdelingene på Østlandet hvor vi 
ønsket dem velkommen til å komme.

Blandede værmeldinger i uka endte opp med en solrik søndag 
som gikk over til overskyet utpå ettermiddagen. Cruising fra 
Sandefjord via Tønsberg, Eidsfoss og Hokksund hvor en rekke 
biler hadde møtt opp, var en flott opplevelse med stadig 
sterkere høstfarger ettersom vi nærmet oss målet. 

Hønefossgjengen med Robert og Knut i teten har stått for 
kontakten med Hadeland Glassverk og stod klar til å dirigere 
oss inn på plass rundt fontenen.  Det ble tilslutt 23 biler fra C1 
til C5 som sto utstilt til noe som så ut til å være en svært travel 
dag ved Glassverket. 

Mange beundrende blikk og mange unge som fikk tatt bilde av 
seg foran de flotte bilene våre. Etter en runde i de forskjellige 
butikkene ble det nok gaver både til en selv, til jul og 
bursdager fremover – mange flotte ting å legge i handlekurven.

En stor takk til Robert og Knut og til alle dere som tok turen 
sammen med oss – like hyggelig hver gang og en flott 
avslutning av sesongen. 
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ROGALANDAVDELINGEN BESØKER HELI-ONE OG 
CHC HELIKOPTER SERVICE

TEKST & FOTO: Terje Kristiansen, leder CCN avdeling Rogaland

På medlemsmøtet i oktober besøkte lokalavdelingen Heli-One og CHC Helikopter Service. Atle Fiskum som er medlem i 
Roglandsavdelingen og arbeider i Heli-One hadde ordnet adgang for klubben til å komme på besøk. Atle var guide på runden 
gjennom hangaren og spesialverkstedene. Han forklarte om vedlikehold og de forskjellige delene på et helikopter, og svarte 

på masse spørsmål fra et svært interessert publikum. Stor takk til Atle for at han ordnet adgang og viste oss rundt.

Flere bilder finnes på www.corvetterogaland.no
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TEKST & FOTO: Terje Kristiansen, leder CCN avdeling Rogaland
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VERVEKONKURRANSE 
2012 - 2013

Håper dette kan bli noe gøy utav og at vi blir flere medlemmer i klubben.

GJØR FØLGENDE FOR AT VI SKAL KUNNE HA KONTROLL PÅ HVEM SOM VERVER HVEM:

Den som verver et nytt medlem må: 
1 - Gå inn på www.corvetteclub.no. 

2 - Klikk inn på link i venstre marg, der det står "Bli medlem i CCN"

3 - Fylle ut skjemaet du finner på linken. Her må mest mulig informasjon om den du verver og bil settes inn. VIKTIG: Før inn 
ditt eget fulle navn, adresse, e-post og tlf nr i feltet som heter "Andre Opplysninger", dette for at vi skal kunne holde telling 

på hvor mange du verver.

4 - Du har vervet et medlem når han/henne har betalt kontigent på kr. 450.

5 - Oppfordrer også alle om å lage sin egen liste over vervede medlemmer slik at vi er sikre på å ha kontroll på dette.
 

Et tips er å bruke den rykende ferske medlemslisten, der finner du enkelt ut om den du vet har Corvette er medlem eller ikke :)

NB! Alle melder seg på og betaler Landstreffet som vanlig, vinnere av vervekonkurransen får det refundert.
For mer informasjon send e-post til Odd Steinar: o-stei-n@online.no eller Harry: harryharbakk@hotmail.com

Lykke til! 
Hilsen styret.

1. PREMIE: Landstreff for 2 personer Fredag-Søndag
2. PREMIE: Landstreff for 1 person   Torsdag-Søndag
3. PREMIE: Landstreff for 1 person     Fredag-Søndag

VERV FLEST INNEN 15. MAI 2013 - VINN LANDSTREFFPAKKE SLIK SER INNMELDINGSSKJEMAET UT:

PREMIER:



1. PREMIE: Landstreff for 2 personer Fredag-Søndag
2. PREMIE: Landstreff for 1 person   Torsdag-Søndag
3. PREMIE: Landstreff for 1 person     Fredag-Søndag

VERV FLEST INNEN 15. MAI 2013 - VINN LANDSTREFFPAKKE SLIK SER INNMELDINGSSKJEMAET UT:

PREMIER:

Husk: Her skal fullt navn, adresse, e-post og tlf 
til verver noteres.
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Da er det igjen klart for Corvette Club Norway`s årsmøte og årsfest, og vi håper så mange som mulig kan komme. 
Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og det er nettopp her du har mulighet til å komme med forslag til klubbens 

videre drift.

INNKALLING TIL CCN`S ÅRSMØTE 2. FEBRUAR 2012

AGENDA FOR ÅRSMØTET:
1 Godkjennelse av innkalling

2 Valg av referent
3 Styrets beretning for 2012, med regnskap og balanse

4 Budsjett for 2013
5 Valg av styre, revisor og valgkomite

6 Innkommende saker

Innkommende saker kan sendes til klubbens sekretær, eller øvrige styremedlemmer pr. mail innen 02.01.13. Regnskap for 2012 
vil være ferdig innen 20.01.13.  Hvis noen ønsker å se på dette før årsmøtet, ta kontakt med klubbens sekretær pr.mail.  Ønsker 
du, eller vet du av noen som kan tenke seg ett ledig verv i CCN`s hovedstyre, ta kontakt med valgkomiteen v/Erik Jensen,  

tlf. 901 45 605.

PROGRAM FOR ÅRSMØTET:
Kl. 14.00: Oppstart årsmøte

Kl. ca. 15.30: Kaffepause 
Kl. ca. 17.00: Årsmøte slutt.

Kl. 19.30: Middag

PÅMELDING TIL ÅRSMØTET:
Alt. 1: Jeg skal kun delta på årsmøtet (Gratis)

Alt. 2:  Jeg skal delta på årsmøtet samt middagen. Pris 3 retters middag kr. 450,- pr. pers.

Alt. 3: Full pakke med overnatting. Pris enkeltrom med middag kr. 1530-, per pers. Pris dobbeltrom med middag kr. 1090,- per pers.

Påmelding til alle alternativ er pr mail til sekretær i CCN, Roar Selvnes, til adresse selvnes@online.no. innen 02.01.13. 
Skal du ha med din bedre halvdel, må du også skrive hans/hennes navn på påmeldingen.

Det blir i år ingen forhåndsbetaling. Det vil si at de påmeldte selv betaler evt. middag og overnatting ved avreise.                                                                                                                                         
                           

Velkommen skal du være!

TEKST: Styret

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

 

Les alt om våre AMCAR medlemsturer på nettsiden: www.amcar.no

En tur for alle Corvette-entusiasterEn tur for alle Corvette-entusiasterEn tur for alle Corvette-entusiaster

CORVETTE TOUR - 26. juni - 8. juli 2013

CORVETTE TOURCORVETTE TOURCORVETTE TOUR
I samarbeid med Corvette Club Norway, arrangerer AMCAR 
tur for alle Corvette-entusiaster til Bowling Green, Kentucky 
i anledning 60-årsjubileet som går av stabelen i juni 2013. 
Her får vi egen omvisning på Corvette-museet og på 
fabrikken som produserer Americas True Sports Car. 
Vi besøker også stortreffet Goodguys Heartland Nationals og 
mange av de beste bilmuseene i USA.
Reiseledere fra AMCAR og fra 
Corvette Club Norway vil være 
med på turen.

mange av de beste bilmuseene i USA.

CORVETTE TOUR 2013: 26. juni - 8. juli 2013
Kr 17.490,- inkludert flyreise!
Pris uten flybillett kr 9.490,-
Påmeldingsfrist: 25. april 2013

Påmelding skjer til Hopalong Travel AS, 
tlf 73 43 66 05, e-mail kjetil@hopalong.no. 
Mer informasjon om turen får du ved å kontakte 
AMCARs Hilberg Ove Johansen (72 89 60 00) 
eller CCN´s Jan Erik Aasebø (932 80 500) eller 
Kjetil Sveistrup tlf 001 904 347 6818 (6 timers 
tidsforskjell). Se også www.amcar.no. 
Forbehold om prisendringer.

Foreløpig turprogram: 
Onsdag 26. juni: Fly til Nashville, Tennessee.
Torsdag 27. juni: Corvette 60th Anniversary. 
Bowling Green, KY.
Fredag 28. juni: Corvette 60th Anniversary. 
Bowling Green, KY.
Lørdag 29. juni: Oppleve Nashville. Grand 
Ole Opry. Musikk på Broadway.
Søndag 30. juni: Louisville, Kentucky. 
Omvisning på Jim Beam Whiskey destillery.
Mandag 1. juli: Besøk på Indianapolis Motor 
Speedway.
Tirsdag 2. juli: Besøk på Auburn Cord 
Duesenberg Museum i Auburn, Indiana.
Onsdag 3. juli: Besøk på Studebakermuseet i 
South Bend, Indiana.
Torsdag 4. juli: Fridag, Davenport, IA
Fredag 5. juli: Goodguys Heartland Nationals, 
Des Moines, IA.
Lørdag 6. juli: Goodguys Heartland Nationals, 
Des Moines, IA.
Søndag 7. juli: Hjemreise til Norge.
Mandag 8. juli: Ankomst Norge.
Forbehold om pris- og programendringer. 

I samarbeid med Corvette Club Norway, arrangerer AMCAR 
tur for alle Corvette-entusiaster til Bowling Green, Kentucky 
i anledning 60-årsjubileet som går av stabelen i juni 2013. 
Her får vi egen omvisning på Corvette-museet og på 
fabrikken som produserer Americas True Sports Car. 
Vi besøker også stortreffet Goodguys Heartland Nationals og 
mange av de beste bilmuseene i USA.
Reiseledere fra AMCAR og fra 
Corvette Club Norway vil være 
med på turen.
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Onsdag 3. juli: Besøk på Studebakermuseet i 
South Bend, Indiana.
Torsdag 4. juli: Fridag, Davenport, IA
Fredag 5. juli: Goodguys Heartland Nationals, 
Des Moines, IA.
Lørdag 6. juli: Goodguys Heartland Nationals, 
Des Moines, IA.
Søndag 7. juli: Hjemreise til Norge.
Mandag 8. juli: Ankomst Norge.
Forbehold om pris- og programendringer. 

I samarbeid med Corvette Club Norway, arrangerer AMCAR 
tur for alle Corvette-entusiaster til Bowling Green, Kentucky 
i anledning 60-årsjubileet som går av stabelen i juni 2013. 
Her får vi egen omvisning på Corvette-museet og på 
fabrikken som produserer Americas True Sports Car. 
Vi besøker også stortreffet Goodguys Heartland Nationals og 
mange av de beste bilmuseene i USA.
Reiseledere fra AMCAR og fra 
Corvette Club Norway vil være 
med på turen.
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LANDSTREFF PÅ SØRLANDET

TEKST: Corvette Club Norway avd. Sørlandet

6 – 9 JUNI 2013, SCANDIC HOTELL LINDESNES

INVITASJON TIL

OPPLEVELSE PÅ HOTELLET:
• Rom & Restaurant
• 154 rom (Blanding av rom og leiligheter)
• Restaurant med fersk lokal fisk 
• Bar og underholdning
• Topp moderne fasiliteter
• Jacuzzi og sauna m.m.
• Treningsstudio & Volleyballbaner
• Båtturer
• Kayakk, klatring, havfiske, snorkling, dykking m.m.

Denne gangen er sørlandsavdelingen vertskap for landstreffet, og 
det er med stor glede vi kan ønske dere medlemmer velkommen til 
SØRLANDET og nye 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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Det amerikanske Lista

Lindesnes Fyr
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VELKOMMEN!

HILSEN CORVETTE CLUB NORWAY AVDELING SØRLANDET
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JACK PANZICA - THE CORVETTE VAGABOND 
 
 

Dere som har fulgt med på Corvetteklubbens hjemmesider har nok hørt om Jack Panzica og hans eventyr? For dere 
andre er han kanskje ukjent? Jack, fra Maine på USA's nordøstkyst, er en Corvette-entusiast som er flinkere til å 

bruke bilen sin enn de fleste.

TEKST: Kjetil Lea, medlem i CCN avd. Bergen  ∙  FOTO: Jack, Harry + flere

ikke mer enn overstått før han han for alvor begynte å plan-
legge sin største drøm, nemlig å kjøre Europa mer eller mindre 
på tvers med sin Corvette. Han begynte å poste på en rekke 
europeiske forum og ble overveldet av responsen.

Allerede som 12 åring forelsket han seg i Corvette etter å ha 
sett et TV program hvor "Buzz og Todd" kjørte Route 66 i en 
61 Corvette.

Etter å ha fullført universitetet og fått sin første ordentlige 
jobb kunne han endelig realisere drømmen sin og en 61 
Corvette ble kjøpt for 900$ i 1969. Et år etter kjøpet kjente 
han plutselig en veldig bensinlukt en dag han var ute å kjørte. 
Før han rakk å svinge ut til siden og stoppe brøt det ut en 
voldsom brann. Bilen ble overtent på sekunder og Jack ble 
nær overkjørt da han måtte hive seg ut av bilen på en trafikkert 
motorvei. Med 1200 forsikringsdollar i lommen startet jakten 
på en ny Corvette og denne gangen falt valget på en 1966 
L-79 327/4speed Roadster.

42 år og 300 000 miles senere henger den fremdeles sammen! 
Slå den! Corvetten var Jacks eneste bil og ble brukt hver dag 
året rundt. Først på slutten av 70tallet kjøpte han seg en 
bruksbil utenom. 

Bilen har blitt restaurert 3 ganger på disse årene og holder i 
dag en meget høy standard. Den er i tilnærmet original stand 
selv om han har tillat seg noen små avvik, som feks ettermontert 
Cruise Control.

Jack og Corvetten har opplevd mye sammen! Bla Woodstock! 
Jack fikk og med seg det glade 70-tallet i New York hvor han 
drev flere helsestudioer. Har mange gode historier å fortelle 
og sikkert enda flere som han ikke husker... Han solgte helse-
studioene og investerte alt i en stor båtforretning 1 mnd før 
9/11. Det skulle bli skjebnesvangert! Oljeprisene ble jo mange-
doblet og hele markedet for luksusbåter stoppet helt opp. 
Som så mange andre gikk også han konkurs. Han satte dog 
sin ære i å gjøre opp for seg og etter å ha solgt bl.a. sitt 
flotte nybygde hus og en rekke eiendeler fikk han betalt alle 
kreditorene. Nå bor han og konen i en lite, men koselig hus i 
Maine. Alle "playmoneyene" han skulle kose seg for som 
pensjonist er borte, men som han sier: - Jeg er i live og har 
min kone, min Corvette og alt jeg virkelig trenger. Jeg lider 
ingen nød og har ingenting å klage på!

Jack har alltid likt å reise og elsker å møte nye folk. Hans 
første pensjonisteventyr ble planlagt og gjennomført og Jack 
besøkte alle USA's stater på en rundtur! Alle netter ble 
tilbrakt hos forskjellige medlemmer i Corvetteklubber. Det 
er ganske mange som har besøkt alle statene, men å gjøre 
det i en omgang er det ikke mange som har gjort. Vi snakker 
om seriøst mange mil! Det ligger masse bilder og info fra 
denne turen (61 sider) på Corvetteforum.com. Men er man 
Vagabond så er man jo alltid rastløs og USA rundturen var 

Jack, Maine - Cape Elizabeth

Jack sin Corvette 66

Henning i sin fars 57 Cadillac Eldorado
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Gudmund

Cruising i Oslo

Gudmund sin 67 Corvette 427

og Trollstigen til Hot August Nights i Trondheim. Han ville ta 
turen helt til Nordkapp før han kjørte sørover igjen gjennom 
Finland og Sverige. Men av flere grunner ble turen utsatt og 
måtte kortes inn en del. Jack og bilen ville ikke ankomme før 

Innbydelsene til overnatting etc. haglet inn og det så ut som 
det heller ville bli et problem å rekke innom alle som ville 
treffe ham. Hans opprinnelige plan var å ankomme Oslo i 
August og ta turen til vestlandet etter å ha tilbrakt noen 
dager i Oslo. Han ville slå følge med oss gjennom Geiranger 

nærmere September. Vestlandet og Nordkapp måtte 
skrinlegges.

Turen i år ble derfor litt amputert. Han har med seg fullt 
utstyr med kameraer for både filming og stillbilder og planen 
hans er å få laget en trailer eller liten smakebit på et tv- 
program om reisen sin. Forhåpentligvis vil noen av de store 
TV-selskapene tenne på ideen og han vil isåfall komme 
tilbake igjen med fullt filmcrue etc for å gjøre turen «på 
ordentlig». Bladet Motortrend vurderer bla å gå i gang med 
en TV-serie og Jack mener jo hans konsept burde passet 
ypperlig. Tiden vil vise om det blir noe utav.

Bilen skulle ankomme Oslo 5. september og Jack ville
komme noen dager før. Henning Kjensli plukket ham opp på 
flyplassen med farens 57 Cadillac Eldorado og tok seg av han 
til å begynne med. Jack fikk med seg alle de "vanlige" turist-
severdighetene i Oslo og fikk også med seg Tyrigrava om 
Tirsdagen og Amcar Cruise Night i Lillestrøm Onsdagen. 
Jan Ivar "Norway-Triumph" stilte også med husrom og tok seg 
av han. Jack koste seg disse dagene i Oslo, men var selvsagt 
spent på om frakten av Corvetten hadde gått greit og om alt 
ville ordne seg med toll og papirer osv. Det ordentlige 
eventyret hadde jo ikke startet enda.

Den store dagen kom og Jack dro ned til shippingfirmaet for 
å hente bilen. Da kom sjokket! Bilen ville ikke komme før om 
en uke! Han var knust! All den nitidige planleggingen. Alle 
avtalene han hadde laget. Alt skar seg! Hva skulle han nå 
gjøre? Etter å ha summet seg lurte han på om vi fremdeles 
hadde plass til ham her i Bergen og det hadde vi jo. Han 
bestemte seg for å ta toget fram og tilbake mens han ventet 
på Corvetten. Så fikk han gjøre det beste utav det. Han fikk 
seg en fin tur over fjellet i Norsk natur og jeg plukket ham 
opp på Jernbanen i sentrum.

Vi cruiset litt rundt oppover mot Fløyfjellet og rundt i smitt 
og smau på Bellevue og ellers rundt i de små Bergensgatene 
turistene er så glade i.

Vi fikk installert ham på gjesterommet og han fikk pakket ut 
og slappet litt av før vi hadde invitert president Harry 
Harbakk og Eileen til middag. Han spiste høflig opp Finnbiffen 
og hevdet han likte det. Det ble en trivelig kveld og han ble 
forært Corvette Club Norway sitt banner. Vi signerte og 
skrev en liten hilsen på det og planen var at han skulle få alle 
han møtte på Europaturen til å signere. Vi er spent på om 
han husket det...

Jack sovnet som en stein og våknet utvilt etter en lang natts 
søvn. Jetlag og bekymringene rundt bilen hans hadde tatt på 
og endelig følte han seg litt utvilt igjen. Vi hadde programmet 
klart og satte oss i Corvetten min etter frokost for å kikke på 
de første Corvettene her på Vestlandet. Jack har sett 
«tusen» strøkne Corvetter og vært i «hundre» superstrøkne 
garasjer. Så det skal mye til for å imponere han med det. Så 
er det heller ikke det han er på jakt etter. Det er folkene som 
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virkelig interesserer ham. Bileierne, de er alle unike. Og 
mange artige skruer, utvilsomt. Jack prøver å finne ut hvorfor 
1000vis av Europere er så begeistret for en bilmodell vi 
egentlig ikke burde ha noe forhold til.

Vi dro bort til verkstedet mitt hvor jeg allerede hadde en 
avtale med Einar Holmefjord og hans Lingenfelder Corvette. 
Jack knipset og filmet og intervjuet Einar mens jeg skrudde 
på bilen. 

Deretter dro vi ut til Polly motorsport, for selv om Europas 
raskeste gatebil ikke er en Corvette måtte han jo ta en kikk 
på den. Også her ble det filming og intervjuing. Polly's 1400 
hesters Trans Am var dessverre (?) ikke kjørbar for øyeblikket, 
men Jack fikk nå sitte på en runde i Pollys «vinterbil», en 600 
hesters Audi Quatro.

Vi snudde nesen litt sørover og svingte snart inn i hagen til 
Tom Gullachsen, formann i Corvette Club Bergen. Tom har 
bygget seg en flott og meget strøken garasje til sin C5 
Convertible. Her ble det film fra Landstreffet på lerret i 
garasjen, kaffi og boller mens flere andre Corvette-eiere 
svingte innom for en prat.

Vi satte nesen hjemover igjen og vi rakk å slappe av litte 
grann før kvelden startet. Vi ble vel en 10 Corvette-eiere 
som ble sittende her hos oss med hjemmelaget pizza og mye 
god drikke. Timene fløy og den ene røver historien verre enn 
den andre avløste hverandre.

Dagen etter ble det en tur til Askøy hvor en håndfull 
Corvette-eiere har gått sammen om å leie seg en garasje. 
Her står Terje Jakobsens Lingenfelder C5, Webmaster 
Henning Bogens Zo6, Steinar Sangolt sin Zo6 og ikke minst 
Roar Thommasen sin meget pene C2. Det gikk mange timer 
før vi kom oss derfra også...

Når vi først var på Askøy måtte vi selvsagt innom Jan Erik 
Aasebø og hans bilsamling. Her står den 3. siste ZR-1 
Corvetten som er produsert med ultra lav km. C6 Z06 
+++Jack knipset og koste seg, men han ble antagelig mest 
imponert over Jan Eriks far som hadde et jagerfly i hagen! 
Måtte jo oppi å knipse selvsagt. Vi var også innom Alf 
Osvolds garasje og hans 2 strøkne Corvetter ble behørig 
dokumentert.

Om kvelden ble vi en gjeng som dro inn til sentrum og spiste. 
Og jammen ble det litt god drikke da og. Dessverre var det 
regn og surt alle dagene Jack var her. Hadde jo vært veldig 
kjekt hvis vi kunne cruiset en liten Corvettegjeng i 
Vestlandsnatur med taket nede. Men, men, vi får håpe på 
bedre vær hvis/når han kommer tilbake et annet år.

Dagen etter var det «hjemreise» for Jack. Jaja det vil si 
tilbake til Oslo. Vi tok farvel på Jernbanen og jeg måtte love 
å hilse til, og takke alle han hadde fått møtt! Togturen til Oslo 
gikk uten problemer og heldigvis gikk alt knirkefritt med 
henting av Corvetten i havnen. Han fikk pakket i bilen, som 
startet rett opp uten problemer og den virkelige reisen hans 
kunne endelig begynne! Etter en mnd. var han tilbake igjen i 
Oslo og fikk deltatt på Oslo motorshow og sendt bilen sin. 

Einar

Einar sin 2006 Corvette Lingenfelter

Steinar i sin  2002 C5 Z0 6

Roar i sin 66 Corvette  L-79
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Han rakk akkurat å fly hjem til USA dagen før Sandy slo til. 
Bilen hans har forhåpentligvis kommet seg trygt hjem når 
dette skrives.

STATUS FOR EUROPA TUREN BLE SOM FØLGER:
Days away from home 58
Days driving corvette 42
Number of gas stops 54
Different Hosts 43
Countries visited 10

Miles driving corvette 7,490
Miles on trains 800
Miles on ferries 930

Air miles 7,650

Total miles traveled 16,870

- Would I do it again? 
- You bet!

MILEAGE REPORT
327/250 L-79
M-20
3.70 rear
stock Holley
300.000 miles on original engine, matching #'s drive train
7,490 miles driven data is plus or minus 1%
Gas used 2116 liters 558 US Gallons 
Cost $5,022 US dollars 3,863 Euros
Cost per mile $0.68 
Average miles per gal 13.4 
Average price Gas 1.80 Euros per liter $8.85 Gal US 
Oil used 5 Qts 7,490 miles 1,500 per qt.
Oil change 5 Qts no filter $200 $20 Qt. 
Tolls about $200 

Jack er en artig type som det har vært en fornøyelse å ha 
blitt kjent med. Kanskje treffer vi han til neste år også?

Her er link til 48staters turen hans: 
forums.corvetteforum.com/c1-and-c2-corvettes
/2650649-the-car-is-packed-48-states-await.html

Her er link til Europaturen som ligger på Corvetteforum: 
forums.corvetteforum.com/c1-and-c2-corvettes
/2992659-the-car-is-packed-and-europe-awaits.html

Han har også sin egen blogg med mye bilder og slikt her: 
jackpanzica.blogspot.com/

Facebook her: 
facebook.com/CorvetteVagabond

Jan Erik i sin 1995 ZR1 

Harry i sin 80 Corvette

Tom sin 2000 Corvette



20 ÅRS
JUBILEUM
1992-2012

BILDESERIE FRA JUBILEUMSLANDSTREFFET PÅ SUNDVOLDEN
FOTO: Mats Skårdal, Erik Jensen og Tone Harbakk
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Strenge dommere og glade tilskuere på 
utstillingen.

Mats.

Erik mottar på vegne av CCN pins fra 
Corvette Club Sweden.

Cruising.
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Jon Grasto mottar en velfortjent 
Entusiastpris for mye god hjelp med bl.a. 

Corvette Journalen.

Enda en flott gave fra Corvette Club Sweden: 
en glassblokk med en laserskjært C6 inni.

Svenskene hadde kledd seg for fest, 
danse kunne de også.

Det innleide bandet kunne ha gått og lagt 
seg tidlig, det viste seg nemlig at vi hadde en 

sangerinne blant medlemmene fra Bergen.
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CRUISING HOS FELLOWS MC

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

Lørdag 18. august inviterte Fellows MC til cruising og treff både for bil og mc utenfor deres lokaler på havna i 
Trondheim.  Værguden viste seg fra sin beste side, og jeg spyla støvet av kjerra og satt kursen mot byen. 

Her var det biler og sykler i flere fasonger, og det ble etter hvert en premiutdeling for de fineste syklene og bilene. Deretter 
var det cruisingrunde rundt Byneset. Her er noen bilder fra arrangementet.



MEDLEMSMØTE CCN MIDT NORGE

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

Mandag 23. oktober avholdt Midt Norge avdelingen sitt siste medlemsmøte hvor cruising er en del av programmet. 
Dette er selvfølgelig relativt vemodig, men det er å håpe at høsten kan gi oss noen fine dager slik at vi kan benytte 

våre biler.  Mandagen var i alle fall kjempefin.  

Solen skinte da jeg kjørt hjemmefra, og selv om den går ned relativt tidlig i slutten av oktober, var det sol. Ca. 10 medlemmer 
møtte på Dolly Dimples. Jeg informerte litt om agendaen på siste styremøte i CCN, og opplyste at det ville bli en verve-
kampanje i CCN med fine premier. Ellers er det noen i klubben som prøver å dra i gang en Europatur med egne biler i 2013.  
Jeg håper noen melder seg på her. Kanskje kan corvette-eiere i andre deler av landet være med også? Dette har jeg imidlertid 

ikke diskutert med primusmotor for turen.

Ellers har det blitt en tradisjon at vi inviterer Mustangklubben til Torvet på siste medlemsmøte i oktober. I fjor slo de oss i 
antall. I år kom dessverre kun 3 Mustanger. Det er mulig det var for kaldt for ponyene?



Bilen fotografert i Halden, troligvis rundt 1977 når Alf Olsen eide bilen
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G A M L E D A G E R S  C O R V E T T E

A r t i k ke l :  Jo n  G ra s t o ,  Vi c e Pre s i d e n t  i  A m c a r  og  m e d l e m  i  C C N  a vd .  Ø s t l a n d e t

N O R W E G I A N  C O R V E T T E  H I S T O R Y
D E L  3

194376S1001742 er etter det vi kjenner til 
den første Corvette som ble solgt ny i 
Norge. Den 12 november 1965 skrues 
skiltene A-4371 på en fantastisk 1966 
Coupe hos Sørensen & Balchen i Oslo. 
Bilen er utstyrt med 327V8, Automat, 
farget glass, el.vinduer, teleskopratt, 
skinnseter og FMradio. Bilen blir benyttet 
til PR fremstøt og demonstrasjon over 
det ganske land og de voksne gutta i 
Sarpsborgs Amcarmiljø husker godt den 
dagen bil var på Østlansk Auto. 

Etter hvert får bilen ny eier og ikke 
mindre enn 9 eierskifter blir det frem til 
1985. Den 11/12-1971 skifter bilen identitet 

til DA36069 når Philadelfiaforlaget A/S i 
St. Olavsgate i Oslo blir eier. 1973 blir 
kontordame Gro Wold eier av bilen, før 
hun i 1974 skifter status til husmor. Juli 
1976 blir husmor Anne Karin Silden i Oslo 
eier, før Tor Larsen Mekaniske i Askim 
står som eier fra oktober 76 til april 77. 
Deretter havner bilen hos sjømann Alf 
Olsen i Skjeberg (Østfold). Her lever den 
et hardt liv i et års tid og selges til Oslo i 
1978. Denne gangen er det Torkil
Amundsen i Ullevålsveien som blir eier, 
men bilen blir ikke innregistrert før i 1983. 
Når Torkil kjøpte bilen var den uten
motor/gir og karosseriet omlakkert 10
ganger. 

Showbil 

THE FIRST ONE
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G A M L E D A G E R S  C O R V E T T E

A r t i k ke l :  Jo n  G ra s t o ,  Vi c e Pre s i d e n t  i  A m c a r  og  m e d l e m  i  C C N  a vd .  Ø s t l a n d e t

N O R W E G I A N  C O R V E T T E  H I S T O R Y
D E L  3

showstopper i noen år, før den kjøpes i 
1985 av Lasses Bilforetning. Husker godt 
bilen stod utstilt i opplyst butikkvinduet i 
Grenseveien i Oslo. Den 14/6-95 selger 
Lasse bilen til Bjørn Hansen i Sandefjord 
og han er eier av bilen den dag i dag 
under sitt selskap Bjørn Hansen
Construction. 

Bilen skal etter sigende være like fin og 
fortsatt i den ombygde versjonen som 
Torkil Amundsen gjorde. De gamle A-4371 
skiltene er nok en gang på plass på dette 
Norske Corvette Ikon.

En lett restaurering ender opp i total-
restaurering, karosseriløft og reparasjon 
av en større gammel skade på venstre
 side. 1983 er bilen på veien igjen og er et 
syn for guder. En oppglød Torkil klarer å 
bomgire powergliden, reversen går i og 
den vakre sommerdagen resulterer i full 
snurring, ødelagt ramme, forstilling og 
andre deler under bilen som gikk fløyten. 
Da ble det å bite i det sure eplet og ta en 
sesong til i garasjen. 454-LS7 motoren får 
6-71 kompressor og her er det ikke spart 
på fornikling og finish. Den røde briliant-
lakken er helt i tiden og sprøytes av 
Otterbekk i Enebakk. Slik ruller bilen 
som AmcarNorges absolutte store

Bildet viser bilen under sammensetning i 
1984. Finishen var upåklagelig.
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Bilen min er en 1978 jubileumsutgave. Den har 4-trinns close ratio, er en L82, farge Corvette frost blue, som kun ble 
levert i 1958, 1977 og 1978. Jeg har ikke sett noen med den fargen i Norge. Jeg har eid den siden 2008, den er, bortsett 

fra sidepipes (som den er PKK-godkjent med) og laksetrapp (som var hotte greier på slutten av
syttitallet,) helt original og i god stand.

Vidar sin 78 Jubileumsutgave

Vidar Tveiterås

Medlemsbiler
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Sender noen bilder av min C5 som jeg oppgraderte bremsene på , det koster ikke mye å bestille dette fra USA og det 
passer rett på bilen og pynter opp litt inni hjulet i forhold til org. bremsene

Nye bremser på Stig sin C5

Stig R. Myrvang, Trondheim
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Nye medlemmer

TROND RØDLI - 77
Hei! Håper mitt medlemskap kan gi meg hjelp til å få corvetten i topp stand etter hvert. Trivelig samvær og trivelige venner håper jeg 
følger med. Corvetten jeg har er en Sort 1977 modell L42 som jeg kjøpte i juli 2010. Kjøpte den av Geir Mellemseter som er President 
i Oppdal Custom og Streetrace Klubb. Den ble første gang registert 01.01.1977 og første gang i norge, august 2009. Den har Cruise 
controll, alarm, 3 trins automat, el. vinduer, varme i bakrute, air condition ++

Tilstanden er grei etter noe små fi ksing før EU godkjenning i mai 2011. En del ting virker ikke nå, men håper å få alt oppe å gå i løpet av 
et par år. Bilen er brukt i Turle Wax reklame.

Mvh Trond
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TERJE GUNDERSEN - 82
 
Hei! Ja da har jeg fått bilen og prøvd den litt. Er noen småting som skal fikses, men det tar Øysten i Corvette Store seg av ved anledning. 
Ler litt av at det er mindre plass innvendig i den enn i min gamle Mazda mx5, men det er jo en mektig bil å kjøre og jeg syntes det er 
veldig moro. Holder ellers på med å gjøre meg kjent med den. Bilen har gått i Ohio før og er en 82 model med 93000 miles på klokka. 
Er således reg. som veteran.

Mvh Terje
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SVEIN K. KILI - 68
 
Hei!
 
Dette er opprinnelig en L-36 (427/390 hp. M-21 4 speed). Siste eier i USA (Nort Carolina) har gjort følgende med bilen:
Satt inn 502 motor med 5 trinns Tremec Kaisler gearkasse. Alle slitedeler i oppheng foran/bak m.støtdempere. Nye trailingarms 
komplett med nye yttre/inndre lager. Bremser og bremserør. Composite monofjær.Nytt eksosanlegg (flowmaster 40) Headman 
headers ceramic coated.Ramme og birdcage er helt uten rust.Ny 427 radiator. Skiftet alle gummipakkninger. Ny cab.Seter, dørtrekk, 
tepper, console og instrumenter. Ny bensintank.Nytt varmeapparat (virker knallgodt).
 
Bilen ble tatt inn til Norge i 2008. Daverende eier har gjort følgende:
Skiftet alt elektrisk untatt bakre del, men det følger med helt nytt komplett m. fiberoptikk. Fiberoptikk (dei små lampene i consollen)
virker på alle lys foran. Satt på ny tannstang styring m.servo + ny rattstamme og ratt. Veldig fin på styring og kjempegode bremser.
Montert nytt Massflo fuelinjection.
 
Planer med bilen:
Skifte resten av det elekriske og få fiberoptikk for baklys i orden.
Vurderer nye felger American Raicing eller lignande.
Har lyst å skifte venstre støtfanger bak, ramme under grill v. side foran og listene oppå frontruteramma (dei som cabben ligger nedpå) 
pga. crommen er litt dårlig. Kansje det er noen i clubben som har eller vet om noe av dette.
 
Dette er min andre Corvette. Hadde en 1979 i min ungdom (1986-1993) Det var 68/69 som var drømmen den gang og, men det var ikke 
så mye å velge i her i da. Det var liksom aldri den helt rette modellen, så hver gang eg såg en fra 68/69 så tenkte eg. Det er det som er 
Corvette.

Men nå er den her,så eg satser på å bruke bilen mye og ta litt og litt etter hvert.
 
Mvh Svein
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MORTEN YDALUS - 70
 
Hei!

Bilen er matching number og ble importert fra USA i 2009. Første gang registrert i Norge 2010. Bilen hadde sidepipes når den kom fra 
USA. Bilen ble i 2009 helt strippet, bakfjær byttet til composit, nye Bilstein støtdempere og nye felger og dekk. Bilen hadde gjennom-
gått en mekanisk restaurering i USA, før jeg fikk bilen.

Jeg er enda ikke helt ferdig med oppgraderinger og nå venter nye wilwood bremser og skiver, ny Kiesler girkasse og muligens en 
oppgradert motor. 

Mvh Morten
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PÅL HOLST-RONESS - 70
 
Hei! Bilen jeg har kjøpt er en 70 corvette coupe i USA , original 
350/350 m manuell kasse.

Bilen er relativt mye modifisert med ny motor, girkasse, senket 
o.l, men jeg får også med alle de originale matching no. deler. 

Bilen er lakket svart/hvit i Balwin Motion stil.
 
Kan fortelle mer når jeg får den hjem til Norge.  Har fått bilen 
sjekket og inspisert i USA før handel, men må jo se med egne 
øyne at den er bra.
 
Ser fram til å være medlem i klubben.
 
Mvh Pål

JOHN HELGE FLOTTEN - 72
 
Hei! Sender bilde av min 1972 mod corvette. Den ble kjøpt i 
trondheim i år og er kommet til Otta. Har ikke noe særlig med 
historikk på bilen, men tror den kom til Norge i 2008.
Den er full restaureret utenom intreiøret, så det skal jeg pusle 
med. Den fikk 2 på amcar sin besiktigelse.

Mvh John Helge 

ROLF ANDERSEN  - 68
Hei! Her er litt opplysninger og bilder.
 
Bilen er en 1968 cab. med 454 big block som er bygd opp 
som en LS6, med forsterket TH 400 kasse. 

Mvh Rolf Andersen



ROLF LARSEN - 62
Hei! Sender et 3 år gammelt bilde av bilen. Det er en 1962 modell C1 som jeg importerte for vel 8 år siden fra Canada. Bilen fungerte bra, 
var hel og fi n, men kjøreegenskapene var på den mer usikre siden. Jeg bestemte meg for å forbedre kjøreegenskapene med ny teknolgi 
og sette inn en orginal fuel Injection motor på 360 hk som jeg fant på ebay i USA. Tror den orginale forgassermotoren var på 230 hk.

Etter å ha satt bilen ned till Cars AS i Drøbak, endret jeg mening om mitt prosjekt, til å gjennomføre full modernisering, men uten å 
endre bilens utseende. Dog har jeg valgt å gå for nytt 1958 panser og 1958 grill. Bilen ble for 3 år siden tatt helt fra hverandre, og alle 
deler som ikke kunne settes i stand og bli som nytt, ble bestilt som nye deler fra USA. Nytt hjuloppheng/bremser etc. ble bestill spesial-
laget fra USA og ny motor (LS3 med fullt retrokit) ble bestillt, sammen med passende 5 trinns girkasse. Det eneste som ikke er orginalt 
utseendemessig på dette prosjektet, er mitt ønske om å få eksos till å munne ut fra karosseriet rett foran bakhjulene i skjørtekanten. 
De ble i seg selv et stort prosjekt å få spesiallaget. Alt av elektrisk er nå spesiallaget og modernisert. Prosjektet ble satt på hold nesten 
ett år pga kostnader, men starter opp igjen nå i høst for ferdigstilling innen sommeren. Bilen skal bli sort med sølv på side coves, rødt 
interiør og hvit soft top.

Burde kanskje kjøpt ny ferrari for de samme pengene dette koster meg, men jeg får jo noe helt unikt som aldri skal selges :)

Forøvrig vil jeg prøve å fi nne ny eier till 1962 fuel injection motoren. Den er som ny, og er overhalt og testet hos Cars AS.

Mvh Rolf

Rolf Larsen
Ola Grini
Rolf Andersen
Arvid Jakobsen
Rune Myhre
Frode Hval
Lars-Eirik Pedersen
Paul Moan

Oslo
Brumunddal
Lærdal
Drøbak
Oslo
Fetsund
Tromsø
Furnes

1962
1972
1968
1979
1977
1975

1974

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

NYE MEDLEMMER   (30.aug. - 08.des.): 

Tove Sand
Ole Kristian Wold
Jan Fjærvoll
Terje Gundersen
Kjell Rasmussen
Rune Bettum
Gunnar Halleraker
Jan Løvik

Holmestrand
Åmot
Ski
Oslo
Sandnes
Vear
Sveio
Langhus

1958
1994
1978
1982
1969
1984
1976
1991
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HE WALKED AWAY FROM IT
Egentlig blir man svært lei seg i å se en Corvette C6 få en 
smell som denne. Ulykken skjedde på Malta i nå i oktober og 
for å ikke skremme leserene kan vi opplyse om at den 61 årige 
Corvette-føreren kom uskaded fra kollisjonen. 

En minibuss full av turister i motsatt kjørebane ble truffet av 
Corvetten som kom over i feil kjørebane. Flere av bussens 
passasjerer måtte forøvrig på sykehus, noe som sier mest om 
sikkerhetsnivået i en slik turistbuss i Middelhavet. Ingen ble 
dog alvorlig skadet og for noen var dette kanskje det første 
møtet med en Corvette...

PILOT C2 @ AUCTION
Ved introduksjonen av nytt modellår er det vanlig at bil- 
produsentene sender et beskjedent antall biler igjennom 
samlebåndet, får så å teste funksjon og prosess. Dette er ikke 
prototyper, men ei heller regulære serieproduserte biler, så 
som oftes havner disse bilene i knuseren. Noen ganger 
slipper imidlertid biler gjennom og ut til det kjøpende 
publikum og de har ofte sykt lave VINs. 

En slik 1963 Corvette Convertible vil kunne kjøpes på auksjon 
nå i desember. Dett er nr 16 som ble produsert den 17.september 
62 ved fabrikken i St.Louis. Av de 25 pilotbilene bygget for 
1963 modellår, så er 6 stk kjent i dag. For 2 år siden solgte 
RM-Auctions bil nr 15 for 104500.-usd, men det er ikke satt 
noen prisestimat for bil nummer 16.  Denne har 106000miles 
på sitt helt originale 327cid/360 hp injection drivverk. Bilen 
har 4 trinns Muncie kasse og de berømte knock-off felgene. 
For øvrig har  ofte pilotbilene utstyr med en annen finishgrad 
enn de serieproduserte utgavene.

Send inn bilder, småstoff 
og Corvettesladder!

Alle saker av: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet



NASA STINGRAYS
Av det drøye dusinet Corvetter som GM ga bort til USA sine vågale menn i 60 og 70åra, så er det i dag bare en håndfull av 
disse NASA Corvettes som eksisterer. Felles for alle er at de ble levert av Jim Rathmann Chevrolet i Florida og en av disse
disse står som kjent utstilt på Kennedy SpaceCenter i Florida. 

Dog, den mest urørte og originale av dem alle er denne 67 BigBlock 427cid/390hp Coupe. Som ny var det Neil Armstrong
som fikk denne bilen og den har pr. dato ikke gått mer enn 38000 miles. Sist i bruk var den i 1981 når Neil Armstrong 
byttet den inn. Den har vært ute av syne inntil i mai i år, når eier og Corvette-restaurerer Joe Crosby legger den 
ut for salg på Ebay. Budene når over 250000 USD, men ikke nok til at Crosby slipper bilen. Nå har han bestemt at  
bilen skal preserveres i sitt slitne utseende, slik at verden fremover kan se hvordan den så ut. Crosby sier: - Once they are 
restored, you can never bring them back to how they looked.

CHEVROLET NORGE
Den 22. november flyttet Autonor Import A/S (Chevrolet Norge) inn i nye megaflotte lokaler ved E6 i Råde – Østfold. 
Samtidig har de pekt ut 15 nye dedikerte Chevrolet forhandlere som offisielt relanserer Chevrolet personbiler til det norske 
publikum. Det er modellene Spark, Aveo, Cruze og Captiva som kommer først og første båtlass inneholdt 350 prisgunstige 
modeller. Spesielt tror vi Cruze stasjonsvogn vil være en god hverdagsbil til eieren av ”sommer Corvetten”. I mars kommer 
Trax og Orlando, mens til sommeren kommer både Malibu og Impala. Camaro og Corvette C7 kommer til å importeres 
på bestilling. Det er foreløpig ingen planer om å ta inn Vans&Truks, så her fortsetter Bergheim som importør. For øvrig er alle 
Bergheims 3 butikker valgt ut som forhandlere ved lanseringen.

Vi gleder oss til fortsettelsen og oppfordrer CCN medlemmer til å vurdere Chevrolet som ditt neste bilkjøp. Føles mer riktig 
enn en Kia eller Peugeot spør du meg. Chevrolet har opparbeidet et suverent feste i europa og Spark er Danmarks 6 mest 
solgte bil.
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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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Det største trykkeriet i Midt-Norge

Moderne og omfattende maskinpark med skiftordninger 

gjør oss svært leveringsdyktig

Stort digitaltrykkeri med storformat plotter, 

høyvolum kopi- og printutstyr i sort/hvitt og farge

På vår digitale rullmaskinen trykker vi tosidig 

fullfarge - opptil 11 meters lengde

Trykkpartner AS

Lade Al lé 71, 7041 Trondheim

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

firmapost@trykkpartner.no

www.trykkpartner.no

MILJØMERKET

241     Trykkeri    
 823

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

Garasjegulv-fliser i plast 
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VI SPONSER CORVETTE CLUB NORWAY

STØTTESPILLERE FRA MIDT-NORGE:

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

SPONSORSIDE

Denne gangen var det avdeling Midt-Norge sin tur å ha ansvar for sponsorsiden som går på runde blandt lokalavdelingene.
Annonsene koster kr. 1000 pr. stk. 

Av inntektene går 50 % til dekking av kostnader med trykking av Journalen mens 50 % går tilbake til lokalavdelingen. Beløpet 
som lokalavdelingen mottar bestemmer de selv hva de vil bruke til, men styrets tanker er at dette går til felles sosiale 
sammenkomster som lokalavdelingen arrangerer - kan være leie av lokale til klubbkvelder, møter, julebord, baneleie etc. 

Neste avdeling til å ta utfordringen vil bli kontaktet snarlig, og spørsmål kan rettes til Jan Erik Aasebø på tlf 932 80 500
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VI SPONSER 
CCN SELV 
OM INGEN
ANDRE VIL

Roar og Bjørn, Midt Norge

Norges                   
belysningsbutikk!

beste

Innherredsv 1 C • 7014 TRONDHEIM • Telefon: 73 52 22 80



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

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
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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.-



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@c2i.net

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

50
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 4 - 20

12

Redaktør/Designer: Tone Harbakk skifter navn på sitt firma fra Darling Media til Aloha Designkontor. I den forbindelse vil ikke 
den gamle e-postadressen være i bruk lenger. Det er derfor viktig at alt av tekst, bilder og spørsmål i forbindelse med Corvette 

Journalen sendes til: post@alohadesignkontor.no. 

Styret og avdelingsledere i 2013: Kontaktinformasjon til styret og avdelingsledere står på første side, men vær obs på at 
denne informasjonen blir oppdatert i CJ nr 1 2013. Dan Askehagen går av som avdelingsleder i Mjøsregionen, hans etterkommer 

og eventuelt andre nye avdelingsledere/styremedlemmer vil bli opplyst om i CJ og på CCN sine websider-

Frist for innsending av bidrag til Corvette Journalen 1 2013 er 1.februar. 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 1 2013
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DESIGNK ONTOR

LOGO

DESIGN

ILLUSTRASJON

FOTO

WEB

FASADE

REKLAME

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


