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HVA SKJER?

Følg med på CCN og AMCAR sine websider samt 
motorkalenderen.no for flere arrangement og 
mer informasjon. Minner også om at de ulike 
lokalavdelingene ofte møtes for å ta en cruising-
tur, ta en matbit, besøke garasjer, bedrifter o.l.  
Ta kontakt med din avdelingsleder dersom du 
ønsker å vite mer om medlemsmøter.

17.09 - 18.09: Street Legal på Eikås 
Motorsenter, se corvettebergen.com

18.09: Oslo Grombil & MC på Ekeberg 
Camping, se www.amcar.no 
 
25.09: Late Summer Car Meet i Moss, 
se www.amcar.no 
 
25.09: Høstmønstring i Hønefoss, 
se www.amcar.no
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Landstreff et i 2012, er faktisk et JUBILEUM for klubben. Derfor ber vi dere alle 
sette av datoene 7. til 10. juni i 2012. Vi legger opp til en minnerik opplevelse 
med fl . tilbakeblikk i CCN’s historie, og mange aktiviteter under treff et. Dette 
håper vi skal bli det største og mest besøkte treff et vi noen gang har arrangert. 

Vi håper DU/DERE også kommer.

Fyldig info om treff et og påmelding osv. vil komme de 2 neste utg. av Corvette journalen, og selvsagt på våre 
nettsider. Hilsen oss i arr, komiteen.

20 ÅR

HUSK Å SETTE AV DATOENE i 2012:

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



BETALING/UTMELDING
Et stort ønske fra medlemskontakt om at medlemmer 
blir flinkere til å meddele forandringer på medlem-
skap. Dette vil lette hans arbeid med å yte god service 
overfor alle. Dette vil jo også fjerne en del frustrasjon 
fra medlemene ved at de får CJ raskere ved adresse-
endringer, og slipper purring og masing fra klubben 
ved utestående betaling, når man av en eller annen 
årsak ikke ønsker å være medlem lenger. 
 
I august har det blitt slettet nesten 70 medlemer som 
fortsatt ikke har betalt. Noen av disse ønsket nok å 
melde seg ut, eller har flyttet (og vi har ikke klart å få 
kontakt). Men det hadde vært hyggelig om det hadde 
blitt gitt beskjed om dette.
 
Det er derfor viktig at det blir informert om:
-Adresseendring
-Også eventuelt ønsker om å avslutte medlemskap  
i CCN
 
Endringer meddeles CCN Medlemskontakt:
Odd Steinar Nilsen
Bruk helst e-post: o-stei-n@online.no  •  Mob: 911 16 174

KLUBBEFFEKTER
Nå er prisene på plass på de fleste nye klubbeffektene, 
se side 46.

Fra førersetet

Hei! Ikke lett å sette seg ned og skrive denne 
gangen... Hendelsene i Oslo/Utøya har preget 

oss alle. Vil utrykke min sterkeste medfølelse til 
de som har blitt berørt.

Haugalands avd. gjennomførte et kjempefint Landstreff, 
har bare hørt godord under/etter treffet. Kom med min 
bedre halvdel torsdag ettermiddag og fikk tildelt et rom 
som tok pusten fra Eileen :)
 
Fikk med meg en fin cruising til kobbergruvene og  
grilling der fredagen. Vi var ikke så veldig mange, men 
de som var der koste seg. Lørdagen gikk fort med fin 
cruising og utstilling. Turen tilbake til hotellet var på 
veier man trives på, med lang rekke både forran og bak.

Tor Åge og eg hadde diskutert premieutdelingen flere 
ganger før treffet. Tror og håper at det falt i smak hos 
de fleste, målet var å bli ferdig tidligere og ikke minst 
med alle deltagere til stede.

Takk for fint treff, Tor Åge og alle dere andre som stod 
på hele helgen og ikke minst før treffet for og få dette 
til. Tone (redaktøren) skal lage Landstreffartikkelen i 
dette bladet og eg er spent på hvordan den vinkles :)
Vet hun storkoste seg på sitt første Landstreff.
 
I skrivende stund nærmer Skandinavisk treff seg. Får 
ikke mulighet til å dra selv i år, men er overbevist om at 
gjengen som drar vil storkose seg i Danmark med 
likesinnede :)
 
Ønsker alle en fortsatt fin høstsessong med Corvetten. 

HC

PRESIDENT HARRY 

           992 24 332

           harr yharbakk@hotmai l .com
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GULL TIL PRESIDENTEN!
Neida eg har ikke glemt å fjerne notisen fra sist magasin, 
presidenten har nemlig vunnet gull en gang til siden sist. 
Dette kan du lese om i Bergensavdelingens artikkel på side 
12. Redaktøren regner med at det er mange der ute som er 
med i div. konkurranser og løp, send tekst og bilder da vel :)



Redaktørens side

Da er tiden allerede inne for CJ utgave 3 av 4, 
det vil si at eg snart har kommet meg gjennom  
prøveåret som redaktør uten altfor mange 
store problemer :) Håper på like mange fine 
bidrag til desembernummeret slik at dere kan 
kose dere med godt lesestoff mens dere  

venter på å få åpne julegaver og fråtse i 
god mat og godteri.

  
Tusen takk igjen til alle som har bidratt med smått 
og stort! Kjekt at det kom inn mye variert stoff fra 
ulike kanter av landet, selv om de fleste sikkert har 
vært opptatt med sommeferie (og sol??) i tiden før 
innsendingsfristen.

Dersom det er noen der ute som liker å ta bilder og 
skrive noen ord fra aktiviteter og ting som skjer i 
lokalavdelingen, så oppfordrer eg til å ta kontakt 
med avdelingslederen. Det er viktig å huske på at 
avdelingslederne innimellom kan ha mye annet å 
gjøre, og siden de ikke har mer enn to hender så kan 
det sikkert være fint med en hjelpende hånd til å få 
klart stoff til CJ :) Ellers kan dere selvfølgelig sende 
bidrag direkte til meg også.

Også denne gangen har vi med et teknisk bidrag fra 
Jan-Erik, se side 14. Kjempeflott om flere vil sende 
inn tekniske artikler og tips! Det er mye teknisk 
hjelp å få på forumet, men ikke alle er der.

Eg vil takke for sist til de eg hilste på i Haugesund, 
og håper på å hilse på mange flere i senere anled-
ninger. Artikkelen min fra landstreffet finner dere på 
side 26. Viste ikke helt hvor detaljert eg skulle skrive, 
og husket heller ikke alle detaljer en måned etterpå 
da eg skulle begynne å skrive, men det sies jo at et 
bilde sier mer enn tusen ord, så da ble det en del 
bilder :) Takk for hjelpen til Christian Lilleaas som 
tok mange av bildene. Haugalandet har også kommet 
med innspill og info om premievinnere o.l. Vil på 
vegne av styret takke alle sponsorer av treffet!

Amcar eventen Hot August Nights 12. - 14.august i 
Trondheim fikk eg også med meg litt av, se side 20.

Ha en fin høst og vinter frem til neste CJ kommer! 

Tone (TC)

REDAKTØR TONE

           995 73 386

           tone@dar l ing media .no

STOFF TIL CJ NR 4
Frist for innsending av stoff er 01.11.2011. Kjempefint 
om stoff kommer før eller om dere gir beskjed om 
at dere vil bidra slik at sidefordeling osv. kan 
planlegges. Samme frist for annonser, Roar Selvnes 
er sponsor- og annonseansvarlig.

MEMORIAL CRUISE NIGHT
I skrivende øyeblikk er det en måned siden alt ble 
annerledes i Norge, 22.juli er datoen alle vil huske. 
Det føles uvirkelig at noen kan gjøre noe slikt mot 
mange uskyldige og fine mennesker. Den eneste 
trøsten er å se samholdet og støtten det norske folk 
viser for hverandre. Memorial Cruise Night ble 
arrangert i hele landet til minne for de omkomne og 
berørte. Mange Corvetter stilte, på side 10 kan dere 
se noen bilder fra avd. VTB sin minnemarkering. 
 

AKTIVITETSKALENDER
Send gjerne tips om Corvetteaktiviterer slik at vi får 
informert andre gjennom CJ/kalender og vår 
webside. Flere deltagere = mer morro ;)
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CCN MIDT NORGE TIL USA 2011

Som nevnt i tidligere CJ har CCN Midt Norge det siste året planlagt tur til USA i sommer. Det er Robert Jensen som 
har laget ruta, bestilt hoteller o.s.v. Totalt 22 personer var påmeldt på turen fordelt på 11 biler. Her kommer noen ord 

og bilder fra turen.

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

litt bekymret over dette, da min kjære hadde ranet en sko-
butikk i Hollywood, og baggene våre var allerede fulle.

Stolte som haner kjørte vi tilbake til motellet og fikk lastet 
inn bagasjen. Som fryktet, var bagasjerommet vårt allerede 
fullt. Her var gode råd dyre.  Vi skulle besøke slekt i Palm 
Springs etter corvetteuka, og da fellesturens rute gikk like 
ved, bestemte vi oss for å kjøre innom for å sette igjen bagasje.

Å få 11 corvetter gjennom LA samlet, er en kjempeutfordring. 
3 faktorer gjorde at dette bortimot gikk smertefritt.  Både 
Robert og Ola er godt kjent i LA. Robert hadde i tillegg lagt 
inn ruta gjennom byen på GPS`en.  Kortesjen ble derfor satt 
opp med Robert først, og Ola i siste bil.  I tillegg hadde vi alle 
med oss walkie talkie, og disse var til uvurderlig hjelp både 
på turen gjennom LA og senere på turen.

Det var med en hvis lettelse da vi etter hvert kom inn på 
Interstate 10 retning øst, uten uhell eller at noen var mistet. 
Jeg ble mektig imponert over C6`en.  Den hadde en aksel-

Torsdag 16. Juni Kl. 03.00 ringte vekkerklokken. Inger og Alf 
hadde kommet opp fra Kristiansund og overnattet hos oss.  
Vi ble kjørt til Bjørn og Elin, og kl. 04.00 kom maxitaxien som 
førte oss til Værnes. Her satt det etter hvert 20 rimelige 
trøtte men oppspilte mennesker og ventet på flyavgang til 
Amsterdam.  Robert og hans Rose-Marie reiste fra Sverige.

Turen til Amsterdam gikk greit, og etter å ha vist frem våre 
kropper i scanneren i sikkerhetskontrollen, satt vi spent i 
flyet som skulle ta oss direkte til Los Angeles. Da flygerne 
skulle starte opp, ble det litt blinking med lysene, og noen av 
oss kjente en litt ekkel lukt.  Enden på denne visa var at vi ble 
sittende i flyet i 1,5 timer, uten aircondition, og etter hvert 
fikk vi melding om at vi måtte bytte fly.  Skulle dette skjære 
seg helt nå?  Flyet var helt fullt, og jeg regnet ikke med at de 
hadde ett like stort fly stående ledig i garasjen.

Men jo da.  Etter ett par pils i avgangshallen, satt vi i ett  
tilsvarende fly, og etter noen timer i lufta landet vi trygt i LA. 
Passkontrollen tok en drøy time, og det må innrømmes at 
tålmodigheten ble satt på en skikkelig prøve.  Etter en del om 
og men var vi endelig på Motel 6, som ligger like ved fly-
plassen. Etter en bedre (??) middag på en lokal meksikansk 
restaurant, køyet vi kl. 21.00 lokal tid.

Fredag 17. Juni De fleste av oss våknet grytidlig i dag.  
Personlig våknet jeg i 5 tida den første uka. Corvettene skulle 
hentes ut på lørdagen, så i dag hadde vi planlagt en tur til 
Hollywood. Det ble ordnet med felles transport både til og fra.  

Vi sendte en delegasjon til Hertz for å forsikre oss om at 
bilene var klare i morgen.  Hertz ble en smule overrasket 
over at det skulle ut så mange Corvetter på lørdagen, men 
det skulle være nok biler inne.  Dette var jo noe jeg fryktet.  
Hva om de ikke har 11 Corvetter? Jeg hadde bestemt meg for 
å blånekte på å kjøre noe annet.

I Hollywood gikk vi hver for oss, men de fleste trasket vel 
opp og ned Walk of Fame. En del tok også en sightseeing-
buss for å få se mer av bydelen.  Vi avsluttet besøket i 
Holywood med felles middag på Hard Rock Cafe.

Lørdag 18. Juni Den store dagen var kommet!  De fleste av 
oss hadde sommerfugler i magen, bilene skulle være klare til 
kl 12.00, men allerede kl. 10.30 tok vi oss til Hertz. Vi ble 
veldig godt mottatt, og Ola fikk kjempekontakt med mannen 
på innsiden av skranken. Jeg hadde på forhånd sett for meg 
at vi alle skulle kjøre i Hertz sine gule og svarte ZHZ`er, men 
det var bare våre to Bjørner som fikk det. Vi 9 andre måtte 
ta til takke med 2011 modeller!  Alle 11 bilene var cab.  Jeg var 

Downtown LA

Inger og Mona sammen med en ukjent stjerne
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Gjengen ved bassenget i 29 Palms

Roys Cafe R 66

interstaten. Når jeg vinner i lotto, blir det handlet en, tror jeg… 

Noen timer senere var vi fremme ved dagens endepunkt i 29 
Palms. Her gjorde vi forsøk på å få veskeballansen i orden 
etter vår første dag med taket nede på motorvegene i 
Callifornia.

Søndag 19. Juni I dag skal vi kjøre deler av Route 66. Finværet 
som møtte oss da vi ankom LA på torsdagen følger med oss, 
og derfor kjører alle med taket nede i dag også.  Første stopp 
var klassiske Roys Cafe.  Her ble det bunkret vann, og noen 
kjøpte suvenirer. På grunn av varmen, valgte enkelte å ha på 
taket.  Det var til tider over 40 grader, og da blir det varmt 
selv om man har AC på fullt, og taket av. 

Bjørn Inge kjørte først i kortesjen fra Roys Cafe.  Som vi ser 
av bildet kunne dette ha kostet han dyrt.  Vi kom over en 
bakketopp, og tror du ikke det stod en kollega og ventet på 
oss.  Radaren virket også, og Bjørn Inge fikk en advarende 
pekefinger.  Resten av turen mot gullgraverbyen Oatman AZ 

rasjon som jeg ikke hadde opplevd i tidligere biler.  Når den 
passerte ett vist turtall hørtes ett snerr som om en løve 
brølte.  Denne lyden var så kraftig at jeg kunne høre  når en 
corvette langt fremme i kortesjen tok en kickdown. Jeg 
hadde også forestilt meg at den som sportsbil var veldig stiv 
i fjæringen, men den var usedvanlig god å cruise med på 

gikk i moderat hastighet. Hadde det ikke vært for asfalten, de 
parkerte kjøretøyene i gata og bekledningen til folket, kunne 
man ha trodd at man hadde vært med på en tidsreise da vi 
kom til Oatman. En fascinerende by på mange måter.

På tur mot Seligman, stoppet vi ved Hackberrys General 
Store. En eldgammel butikk beliggende “in the middel of now 
where”. Her hadde også tiden på mange måter stått stille. 
Kreditkortterminal var imidlertid anskaffet… Byen Seligman 
var siste by på R 66.  Dette ble selvfølgelig markert med ett 
bilde av alle Corvettene. Overnatting i Kingman.

Mandag 20. Juni Dagens hovedmål var Grand Canyon.  
Dette er jo en severdighet man bare må ha med seg når man 
er på disse kanter av landet. Jeg har vært her 2 ganger tidlig-
ere, men blir fortsatt like imponert over skuet. Når vi forlater 
Grand Canyon for denne gang, stikker jeg og min kone fra 
resten av gjengen. De kjører til byen Page for overnatting, 
mens vi setter kursen mot Durango i Colorado, hvor min 
hesteinteresserte kone har kjøpt utstyr som skal fylle bagasje-
rommet på Corvetten. Vi overnatter i en liten by med navn 
Kayenta, og har turens dyreste overnatting - 166 dollar.

Tirsdag 21. Juni Vi kjører videre til Durango, kjøper en sal, 
ser litt på byen, og setter kursen mot  Ruby`s Inn i Bryce 
Canyon, hvor de andre er på tur til.  Kona vil også prøve 
corvetten denne dagen, og det er hun som er sjåfør det siste 
stykket til Bryce. Ca 30 minutter før vi ankommer hotellet 
kjører vi på en hjort. Fartsgrensen på stedet er 65 mph, og vi 
ligger nok i denne hastigheten like før det smeller. Hjorten 
løper inn i høyre forskjerm, bryter av speilet, men springer 
rakt til skogs. I følge kona, så var hjorten på beina hele tiden.

Vi er nokså skjelven både jeg og sjåføren etter smellen, men 
vi var enige om at både vi og hjorten hadde vært usedvanlig 
heldige. Hadde vi kommet 2 sekunder senere, hadde vi fått 
den midt i fronten…

De andre hadde kjørt off road med corvettene for å komme 
seg til Ruby`s Inn. En grusveg like etter Page var deres  
veivalg. Her hadde det vært støvete, humpete og til dels vått, 
men opplevelsen hadde vært helt fantastisk. Alle måtte 
vaske bilene til kvelds, og Terje hadde punktert på turen,  
og var usikker på hva morgendagen ville bringe i forhold  
til bilen.

Onsdag 22. Juni Tirsdag kveld og natt til onsdag var turens 
kaldeste timer. Tror ikke temperaturen var mye over 10  
grader på det kaldeste. Når solen kom, steg imidlertid  
temperaturen igjen til over 30 grader. Både jeg og Terje 
måtte bruke morgentimene til å få orden på bilene. Jeg fikk 
besøk av en kollega fra Highway Patrol som fylte ut en  
skaderapport. Jeg ringte den lokale sheriffen, tirsdags- 
kvelden, men i og med at ulykken hadde skjedd på en  
highway, måtte HP ta seg av rapportskrivingen. Hotellets 
ansatte sa at det var meget viktig at jeg fikk en slik rapport, 
slik at jeg ikke fikk problemer med forsikringen.
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Ola hjalp Terje med å ringe Hertz, og enden på den visa var 
at han måtte parkere corvetten, og få en “riskoker” som 
erstatningsbil.  Det var han dirkete misfornøyd med, men det 
var ikke nye dekk å oppdrive. Når det gjaldt vår bil, skulle vi 
få ny i Las Vegas. Det skulle forøvrig Terje også.

Flere i følget enten kjørte selv, eller tok buss for å se Bryce 
Canyon. Jeg kunne ikke være med da jeg ventet på politiet, 
men bildene min kone tok har overveldet meg. Dette er en 
plass jeg vil anbefale på det sterkeste. I dag var målet  
Las Vegas. Veien gikk via Zion nasjonalpark. Denne er også 
severdig. Vi ankom hotell Stratosphere utpå ettermiddagen. 
Her ble bilene våre tatt hånd om av hotellansatte. Såkalt 
valet parking. Vi trodde bilene da var i trygge hender, men 
der tok vi dessverre feil. Jeg og Terje drar til Hertz for og 
bytte biler. Dette går relativt problemfritt. Vi får begge 
ZHZ`er, og jeg synes at disse bilene var en smule kvassere 
enn 2011 modellen.

Torsdag 23. Juni Dagen går med til bading, shopping og 
sightseeing. Etter mørkrets frembrudd stiller vi opp våre 11 
Corvetter utenfor hotellet. Her blir 2 stk oppmerksom på 
skader på bilene sine.  En tredje mener at det var mindre fuel 
på bilen nå enn da han parkerte. De det gjaldt fikk kontakt 
med en sjef på parkeringen, og skademelding ble skrevet.  
Sannsynligvis har gutta på parkeringen kjørt gris med bilene 
og kommet borti ett eller annet. Etter denne nedturen,  
startet vi opp, og cruiset opp og ned the Strip. Det var 
megastort, og folk snudde seg etter oss.

Fredag 24. Juni Siste kvelden leide vi hotellrom på Long 
Beach.  Her hadde vi en heidundrende avslutningsfest på en 
nærliggende sjømatrestaurant. Vi fikk vi bl.a. nok en gang se 
formann Bjørns legendariske rekedans.  

Lørdag 25. Juni Det var med relativt tungt hjerte vi kjørte 
Corvettene tilbake til Hertz. Totalt sett må vi si oss fornøyd 
med servicen hos utleiefirmaet.

Etter at bilene var levert, var fellesturen over. Noen reiste 
hjem i løpet av helgen, men de fleste ble i en drøy uke til.

Inger, Alf, min kone og jeg brukte siste del av ferien i sør-
statene. Vi fløy til New Orleans. Bourbon Street og det  
franske kvarter anbefales. Vi var her i to netter før vi kjørte 
til Memphis. Her besøkte vi Graceland. Deretter gikk turen 
til contryens vugge, Nashville. Her ble det spilt country i  
Brodway Street så godt som døgnet rundt. Konsert på Grand 
Ole Opry ble det, og det var en selsom opplevelse. USA`s 
nasjonaldag, 4. juli ble også feiret her. Byen kunne by på det 
mest spektakulære fyrverkeri jeg noen sinne hadde sett.  
Det dundret og smalt sammenhengende i 30 minutter.

Vi starte hjemreisen fra Atlanta, Georgia, tirsdag 5. Juli, og 
var hjemme på tidligkvelden onsdag 6. Jeg vil rette en stor 
takk til de vi reiste sammen med, og en spesiell takk til deg 
Robert for et fantastisk opplegg under corvetteuka. Dette 
kan anbefales alle corvettefrelste.

Roar

Bjørn Inge og Sheriffen

Terje med ny dame

Bilene i Seligman
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Bryce Canyon

Folk over alt i Seligman!

Inger og Bjørn Inge gambler med ivrige tilskuere bak

Cruising on the Strip

Avsluttningsfesten
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AMCAR sin oppfordring om å gjøre cruisingen på onsdag 3. august til en memorial cruise til minne om de omkomne 
og til støtte for de berørte etter hendelsene i Oslo og på Utøya 22 juli gjorde at American Drivers Sandefjord (ADS) 

tok initiativet og inviterte de øvrige Vestfold klubbene til cruising med Sundvollen som mål.

MEMORIAL CRUISE NIGHT 3. AUGUST

CCN avd. VTB fikk også tilbudet og omlag 10 Corvetter stilte, 6-8 av dem klubbmedlemmer. Bilen ble klargjort med sørgebånd 
i antenna og blomster og lys innkjøpt. Ved oppmøte på Statoil-stasjonen på Grelland ved Holmestrand var vi ca. 20 biler. Etter 
en rask stopp utenfor Drammen for å plukke opp ytterligere deltagere fortsatte turen mot Utøya og Sundvollen. Vi tok av E-18 
på Liertoppen og kjørte riksvei 285 Ringeriksveien, som etter mye flott cruising på perfekt Corvette vei, brakte oss forbi  

minneplassen for Utøya.

Det var en spesiell opplevelse å passere politiets sperrebånd langs den smale veien (som utelukket mulighet for å stoppe) og 
se blomsterhavet på minneplassen for Utøya. Vel framme ved Sundvollen hotell var antallet biler økt tilsvarende antall  
dødsofre på Utøya. Vi fant en egnet plass og la ned blomster og tente lys, en verdig markering for alle. Sundvollen hotell, som 

er vertskap for CCN’s jubileumstreff neste år, ble brått satt på kartet.

TEKST & FOTO: Bjørn Sverre Mikkelsen, avdelingsleder CCN avd. VTB & A.J.Bjune



11
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 3 - 20

11

TEKST & FOTO: Bjørn Sverre Mikkelsen, avdelingsleder CCN avd. VTB & A.J.Bjune
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

    

  VI KAN AMCAR!

HAR DU AMERIKANSK BIL

      HAR VI DELENE OG VERKSTEDET! 

KUNNSKAp ER VåR STyRKE

    

Jahn Bakke:

Tlf. 67 98 18 12 Mats Berg:

Tlf. 67 98 18 35

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

Kloppaveien 16, 1470 Lørenskog. www.autonova.no
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SIDEN SIST I BERGENSAVDELINGEN

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

Street Legal
Helgen 14. - 15. mai var det dobbeltløp i Street Legal på Eikås 
Motorsenter. I et flott vårvær skulle muskelbilene vise hva de 
var god for. Totalt 3 Corvetter deltok. I lørdagens løp stilte 
Terje med sin C5. I tillegg hadde Oscar fra Haugesund lagt 
turen til Bergen med sin C3. Kjekt med besøk fra våre naboer.

Terje var klar for et oppgjør i Bad Boys klassen, men måtte 
dessverre bryte utpå lørdagen grunnet en slitt reim. Dermed 
stod han uten bil på søndagen, helt til Øystein tilbød å låne 
vekk sin standard C5. Så søndagen var Terje på banen igjen, 
denne dagen i Street klassen. Med originale dekk fra 1999 ble 
det heller dårlig feste og han nådde ikke helt opp i selve 
løpet. Men da eieren av bilen likevel skulle skifte de originale 
dekkene, var alt klart for å gjøre en innsats for å ta BurnOut 
prisen. Og den innsatsen gav resultat og premie.

Terje med sin C5, kompressor.

Oscar fra Haugesund med sin C3, ZZ4 motor. Terje om søndagen i lånt bil og klar for 
BurnOut prisen.

FOTO: Kjell Arne, CCB

Nasjonal Motordag
Corvette Club, Bergen hadde ikke lagt opp til noe eget 
arrangement rundt Nasjonal Motordag. Men Os, Askøy og 
Bergen Amcar Club hadde sammen lagt opp til treff med 
rebusløp. 

Et godt oppmøte med gammelt og nytt fra den amerikanske 
bilindustrien. Utgangspunktet var Bergen Amcar Club sine 
lokaler i sentrum. Derfra startet rebusløpet som tok delta-
kerne på en rundtur gjennom byen. Kun 2, Steinar og Alf, 
stilte med Corvettene sine denne gangen. 

Steinar på Eikås Motorsenter for å vise muskler, men det 
var vel egentlig med bilen du skulle vise muskler…
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4th of July
4 juli arrangementet i Bergen er et populært treff. 
Arrangementet startet med samling i Bergen sentrum  
sammen med Amcar klubbene. 

Derfra gikk turen samlet til Os, en halvtimes kjøring ut av 
sentrum. Her hadde tradisjonen tro Os Amcar Klubb gjort 
klart for en hyggelig dag. Solen skinte og totalt stilte 14 
Corvetter.
 
Etter en god time med biltitting var det duket for muskelbil-
konkurransen, Mini-Drag. Her snakker vi heftige greier :o) 
Mini-Drag er som navnet sier, et mini kappløp. Her kjøres det 
(rundt) 10 meter. Ikke lange stykket, men moro for førere og 
publikum.

Totalt stilte 8 biler til start. Harry var eneste med Corvette. 
Hans C3 hadde nå fått montert presse og en effekt beregnet 
til rundt 400+. Med god reaksjonstid og godt feste på alle de 
ca 10 meterne tok han seieren hjem :-) Vi gratulerer Harry 
"the President" Harbakk med seieren i dette prestisjetunge 
racet :-)

Etter litt overtalelse fikk de lurt Alf ”the King of Bling” 
utpå banen :)

FOTO: bacc.no – Bergen Amcar Club.

Tredje og siste drag. Denne gangen var det ikke størrelsen 
det kom an på…

Andre drag.

Første drag.

4th of July 2011.

Les mer fra avdelingen på www.corvettebergen.com
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TOMGANGSPROBLEMER PÅ C-4 MED L-98 MOTOR

Symptomene kan være følgende:
-Varierende turtall som stabiliserer seg en liten stund og så 
begynner det å variere igjen.

-Varierende turtall og så drop i turtall slik at motoren kan 
stoppe.

-Kjøring på vei og så stopp i et kryss. Motoren kan stoppe 
ved stans i krysset.

-Bilen starter fint når den er kald. Når reguleringen av 
motoren går i closed loop (Styringssystemet tar hensyn til 
Oxygensensor når den når ca 65 grader C), stopper  
motoren.

Jeg skal gå igjennom noen tiltak som kan løse de oven- 
stående problemene.

TILTAK:
1. I TPI biler er det et EGR system som tilbakefører exhaust 
inn i plenumet slik at den føres inn i forbrenningskamrene for 
å senke forbrenningstemperaturen. Dette forårsaker at det 
avsettes en god del karbon blant annet i throttlebody. Det 
enkleste tiltaket er å rense denne. Ta vekk belgen fra luft-
filteret/MAF slik at man kommer til spjeldene. Vri på dem og 
da vil man se at det er helt svart av karbon bak spjeldene. 
Denne karbonen bygger seg opp bak spjeldene og hindrer 
tomgangsluften som kommer igjennom der slik at IAC  
ventilen må jobbe mer. Det beste er å ta av throttlebody og 
rense den inkludert IAC ventilen. 

Det enkleste er å sprøyte forgasserrens inn hvor spjeldene 
er og tørke godt, men da er det vanskelig å vite hvilken 
tilstand IAC ventilen har. IAC er en stepmotor som styres av 
ECM og som har programmert et tomgangsturtall.

Når throttlebody er renset og på plass, sjekk belgen fra MAF 
til throttlebody, slik at det ikke er sprekker og falsk luft som 
kommer inn, for det vil forstyrre hele tomgangsreguleringen.

Hvis ikke dette hjelper sjekk spenningen på TPS (Throttle 
Positioning Sensor) på motsatt side av throttlebody enn der 
gasswiren er festet. Spenningen skal være 0,54V +/- 0.08V. 
Hvis ikke det hjelper er step 2 nødvendig.

2. Sjekk for vacummlekkasjer.  Det kan være i alle vacuum-
slanger og der hvor Runnere, manifold og topper har pakn-
inger. Dette kan sjekkes med å sprøyte startgass eller propan 
over de aktuelle områder når motoren er i gang. Dersom det 
blir en økning i turtallet er det en lekkasje. Forhåpentlig er 
det ikke tilfellet da det er en omfattende reparasjon. Så  
kommer det som er litt tricky. Under plenumet er det en god 

del plastikkrør som fordeler vacuum til forskjellige steder. 
Disse rørene er svært sprøe av alder og tåler ingenting, men 
gummi skjøtestykker og disse rørene er opphav til lekkasjer. 
Sjekker man dem og de brekker er det kronglete å komme til!

Hvis det ikke er funnet noen vacuumlekkasje hverken på 
slanger , rør eller til bremseforsterker er det en mulighet for 
at EGR systemet svikter.

3. Under plenumet sitter det en stor rund gulaktig cadmiert 
EGR  ventil. Den er vacuumstyrt. Det første og enkleste vi 
kan gjøre er å sjekke om vacuummebranet er i orden og  
holder vacuum. Bruk en vacuum håndpumpe og pump til 
motorens vacuum og sjekk hvor lang tid det tar før vacuumet 
er sunket. Det skal holde i ca 20 sekunder til halvparten av 
hva som var utgangspunktet. Hvis ikke så må ventilen skiftes.

Ved for lite EGR vil man få for varm forbrenning og tennings-
bank og da regulerer ECM’en ned tenningen slik at man 
mister noe effekt. Dersom man har for mye EGR vil tom-
gangen være håpløs . Motoren vil variere i turtall og stoppe i 
enkelte situasjoner. Dette er også de samme symptomer som  
kan skje med vacuumlekkasje. Hvis det er for mye EGR kan 
det være ventilen som har for mye karbonavsetninger, slik at 
den ikke lukker skikkelig eller det kan være en EGR solenoid 
Vacuumventil som styrer vacuumet til EGRventilen. Denne 
solenoiden blir styrt av ECMen avhengig av hvilke sensor-
signaler som den tar hensyn til. Denne solenoiden bør  
sjekkes etter prosedyrer i verkstedshåndboken.

Hvis man har funnet en årsak eller skiftet ut det som er nød-
vendig og motoren går bra er det en ting som gjenstår og det 
er å justere tomgangen slik den skal gjøres for at bilen skal 
gå bra. Det er da gitt en prosedyre som er svært vanskelig å 
finne ut av i verkstedshåndboken da det er skrevet om det i 
flere kapitler. Jeg skal her gjengi en svært god prosedyre-
beskrivelse laget av Lars Grimsrud og oppdatert av Bob 
Lamb. Den kalles for: Minimum idle air adjustment eller  
setting the base idle speed. Begge begreper er brukt.

Med årene kan denne minimum idle air forandre seg pga. 
slitasje eller andre ting som at man har modifisert litt på 
motoren. Denne justeringen er slik at IAC ventilen skal 
kunne enklest mulig regulere tomgangen etter det progam-
merte turtallet.

PROSEDYRE:
Start motoren og kjør den til den er varm. Sjekk at tennings-
tidspunkt er riktig. Når elektrisk vifte ikke går,  og motoren er 
i closed loop. Slå av motoren etter at den er varm.

Det er sikkert noen med meg som har hatt eller har problemer med tomgang på L-98 C-4 Corvetter. Det viser 
seg at det er et av de hyppigste problemene på disse bilene. Hva er årsaken? Jeg skal gå igjennom en del  
årsaker da jeg hadde problemer selv etter en modifikasjon av motoren, men dette er generelt for disse bilene.

TEKNISK ARTIKKEL AV: Jan-Erik Hammerstad
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TEKNISK ARTIKKEL AV: Jan-Erik Hammerstad

Skru tenningen på, men ikke start motoren. Juster TPS 
(Throttle Positioning sensor) til 0.54V +/- 0,08. Det er de to 
øverste ledningene. Man kan kjøpe et adapter for dette eller 
stikke noe knappenåler forsiktig inn i isolasjonen på ledning-
ene for å måle på det. Justeringen forgår ved at man løsner 
de to torx skruene og dreier TPS til 0,54V. Fest deretter 
torxskruene.

Med IAC kontakten på IACventilen og tenningen av,  kort-
slutt kontakt A og B i ALDL kontakten som er under dash-
bordet på høyre side av rattet. Det er de to i øverste rekke 
lengst til høyre på kontakten. Dette setter ECM i diagnose-
modus.

Slå nå tenningen på uten å starte. Vent i 30 sekunder... Ved å 
gjøre dette setter man IAC ventilen i lukket posisjon.dvs 
lukker luftgjennomgangen i throttlebody gjennom ventilen. 
Med tenningen fremdeles på, ta av den elektriske pluggen til 
IAC ventilen. Dette hindrer ECM å regulere den under 
justering av luft.

Slå av tenningen Ta av kortslutningen av A og B på ALDL 
kontakten.  

Det er en ledning, timing tilkobling fra ECM, (brun med hvit 
stripe) med en kontakt bak ventildekselet på motorens 
venstre side ved torpedoveggen. Dette er timing kontakt og 
skal frakobles slik at ikke ECM kan styre tenningen under 
innstillingen av tomgangen.

Start motoren. Tomgangen kan være svært lav og man må 
mulig gi litt gass. Nå er det praktisk å ha en inni bilen som kan 

holde gassen slik at motoren går, eller sett en liten skru-
trekker mellom gassen og tomgangsjusterinsskruen. Raskest 
går det med en inne i bilen. 

Det er vel unødvendig å si at ved en automat, sett bilen i Park 
med handbrekk på eller med manuell i fri med handbrekk på.

Tomgangsskruen sitter skjult underet deksel dersom det ikke 
har vært justeringer der etter at bilen er ny. Dette dekselet 
kan bare taes av med skrutrekker eller syl.

Juster nå tomgangen slik at den er 450rpm +/- 25. Da må man 
bruke en torx skrutrekker å justere tomgangsskruen. Sjekk at 
ikke kjøleviften går under denne justeringen, Tps justeringen 
endrer seg nå og må rejusteres etterpå.

Ved modifiserte motorer med mer progressiv kam må denne 
tomgamgen justeres høyere, men litt under den reprogram-
merte (Ved kamskift til mer progressiv kam er det vanlig å 
reprogrammere ECM pga at det er så mye som er endret av 
åpningstider etc) tomgangen.

Slå nå motoren av og koble til IAC pluggen på IAC kontakten 
og timingledningen bak venstre ventildeksel.

Slå på tenningen igjen ute å starte Sett TPS speningen til 
0,54V +/- 0,08V. Slå av tenningen.

Resetting av IAC ventil.
a. press ned gasspedalen litt.
b. Start og la motoren gå i ca 5 sekunder

Darling jobber i  hovedsak med visuelle
identitetsprogrammer i  form av logoer,
profiler og utvikling av websider. Darling
jobber med et bredt spekter av visuelle uttrykk 
og kan også bidra med tekst, foto og illustrasjon.

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
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HJEMME HOS: INGER MARIE OG RUNE LARSEN

Vi skriver 17 august, oppholdsvær og flott cruisingvær. Corvette Club Haugaland har planlagt cruising. 

TEKST: Tor Åge Aune, avdelingsleder CCN avd. Haugalandet  •  Foto: Rune Larsen

Vi møtes, som vanlig på Mc Donald ved Oasen. Praten går livlig. Alltid kjekt å møte klubbgjengen igjen. Turen går til Kopervik 
på Karmøy. (der vi hadde utstillingen under Landstreffet) Det blir en runde gjennom byen før vi kjører hjem til Inger Marie og 
Rune Larsen. De importerte sin 69 coupe` fra New York i 2002. Bilen var å anse som ett restaurering objekt. Rune er "handy 
man" og perfeksjonist. Drømmebilen fra ungdomsårene skulle få seg en real make over. De har deltatt på mange Landstreff og 
både Inger Marie og Rune bruker bilen flittig når været tilsier det. Det står en 350 i bilen nå. Den er flott lakkert og all krom 
er perfekt, men han vil ha bilen tilbake til orginal stand... 427 Big block. Rune har fått tak i riktig motor, og er godt i gang med 
motoroverhalingen. Blokka har fått riktig farge,nye stempler, lagre og kamaksel er nok snart på plass. Rune handler de riktige 
"godis" delene. Prisen er ikke så viktig. Vi gleder oss til å se og høre resultatet. De blir nok å finne på jubileums treffet 2012  

på Sundvollen.

Vi var 6 Corvetter og en Charger 340 Magnum som var på besøk denne kvelden. Entrepenør grunder Paul Stol har mange 
flotte biler i sitt museum, men akkurat denne dagen hadde hans datter lånt C2 cab`en m 427 og han hadde ikke prøveskilter 
tilgjenglig til sin sorte 99 mod. C5, så en rimlig strøken Charger fikk duge :) Rune har satt opp en garasje de fleste ville trives 
i. Hvite og sorte Corvette fliser i sjakkbrett mønster på gulvet,gamle "flipperspill", Twin runner spill og ei nydlig restaurert  
Shell bensinpumpe står langs veggene. Med alle lys og funksjoner inntakt. Imponerende... Vi var 10 menn, ei dame og ei jente 

på 8 år som koste oss med tilkjørt pizza og brus denne kvelden. Alt spandert av avdelingen.

TEKST & FOTO: Jon Grasto, VicePresident i Amcar
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I dagens samfunn med computerstyrte biler og nyutdannede bilmekanikere, som aldri har sett en fordeler og stifte-
tenning er det godt å vite at det finnes gode bilverksteder som behersker den gamle teknologien. Dagens Corvette-
eiere er også en blandet skare, med gutter i alle aldere som skrur selv, samt de som sitter i sofaen mens bilen er på 
verksted. Det er ikke flaut i det hele tatt, kun en bekreftelse på at vi alle er forskjellige. I vår klubb har vi som  
medlemmer forkjellig erfaringer med verksteder og jungeltelegrafen går fort når noen gjør en dårlig jobb. I  
Corvette Journalen skal jeg her presentere et firma i hvert nummer fremover og dette er firmaer som erfarings-

messig har gjort en god jobb. 

PÅ VERKSTED: KVIKK EKSOS OG BILSERVICE A/S 
 

KVIKK EKSOS & BILSERVICE A/S finner vi i Stabburveien 1, 1617 Fredrikstad. Innehaverene Jørn Martinsen og Pål Hasselgren 
er gutter med lang fartstid i bilbransjen og i Amcarhobbyen. Eksosanlegg er spesialfeltet og lettere bilservice på alle biler er 
satsningsfeltet. Amerikanske biler er velkommen og det har vært utrolige mengder med Corvette og Mustang innenfor dørene. 
Pål var den som oppfant Sarpestuket og Pål har alltid hatt amerikansk bil. Pål begynte i forniklingsbransjen før han var 4 år hos 
Custom Import. Jørn er faglært bilmekaniker og har også vært på Custom Import i flere år. I 10 år driftet de sammen et annet 
kjent eksosfirma i Fredrikstad, før de startet opp for seg selv. Få har bygget så mye spesialanlegg som Pål og Jørn og det er 
så godt å se på arbeidet som blir utført. Perfekt passform, som kun en proff får til og det borger for et godt eksosanlegg i 
mange år fremover. Kundemassen kommer i hovedsakelighet fra Østlandsområdet, men enkelte langveisfarende kunder drar 
både 40 og 50 mil for å få eksosen bygget. Firmaet gjør også eksosanlegg til racingbiler, drifting biler og annet artig. Vi kjørte 
vår 1964 C2 inn for å bytte de bakre pottene og det var gjort på en times tid. Ikke noe lekkasjer, stussene sitter perfekt i gjen-
nomføringen i bakplaten. Kan bare på det varmeste anbefale felles venner i CCN å benytte dette verkstedet. Ring 69 33 05 00

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

Send gjerne forespørsler og bestillinger på e-post!

Your muscle car 
connection!

Godkjent bilverksted
 Motorverksted
Motortrimming

Bremsebenk
Delesalg

Speedshop
Postordre
Delelager

(Vinter)oppbevaring
Tilstandsrapport bil

Kranbilavtale
Førstegangsvisning hos 
Trafikkstasjon/Biltilsynet

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

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

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

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

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

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

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



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:
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Hvert år arrangerer AMCAR Hot August Nights i Trondheim. Amcarfrelste strømmer til den vakre bartebyen for å 
møte likesinnede og for å finne på mye gøy. Eg fikk hyggelig overnattingsbesøk av selveste president, presidentfrue 
og et vennepar for anledningen, de ville få med seg denne begivenheten i år også. Det stod tydeligvis mye på  

timeplanen for da eg våknet var huset tomt.

HOT AUGUST NIGHTS 12. - 14. AUGUST

Etter altfor lang tid med dårlig vær, ble det plutselig varmt og fint sommervær akkurat denne helgen, snakk om god timing! Da 
var det bare å legge høstklærne til siden og finne frem dongerishortsen og solbriller (les: rulle ned taket på Corvetten). Det 
var mye som skjedde, blant annet en utstilling per bilmerke, en utstilling for alle bilmerkene samlet, Street Legal, pizza, øl og 

en tur innom Amcarsenteret og den trivelige amerikansk inspirerte dineren som ligger der.

Eg fikk desverre ikke med meg alt denne helgen, men det var godt over 60 pene Corvetter å se på Solsiden på lørdag, der  
utstillingen pleier å være.  En tur innom Street Legal var eg også på lørdagskvelden, når eg kom hjem luktet eg svidd gummi, 
ikke det at det er feil :) Det var kjekt å se på, men det slo meg at eg ville fått mye mer igjen av å være der dersom eg hadde 
kunnet noen av reglene på forhånd. Har derfor med et lite utdrag med info hentet fra Amcar sin webside, slik at neste gang 

så vet alle litt mer om hva det går ut på. For flere detaljer om Street Legal og tilleggsregler, se www.amcar.no

TEKST & FOTO: Tone Harbakk

Street Legal er en form for dragrace som kan arrangeres på 
avstengte gater, veier eller baner over en distanse på 1/8 
mile, med ET ikke raskere enn 7.70 sek. Biler som oppnår ET 
raskere en 7,70 under kvalifisering får sine tider strøket, og 
ved kjøring raskere enn 7,60 (absolutt breakout) blir føreren 
umiddelbart nektet videre deltakelse. Under eliminering 
med tider under 7,70 vil det gi Breakout.

BANE
Banelengden er 1/8 mile (201,17 m) på godt dekke av asfalt 
eller betong med minimum 250 meters bremsestrekning.
Min. banebredde er 7 m.

KLASSER
Det konkurreres i tre klasser pluss en klasse for Jr. Dragster, 
hvor klassene for J/S, J/M og J/MA er sammenslått til en 
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TEKST & FOTO: Tone Harbakk

klasse. Bracket: 7,70 indeks/Handicap-start Street: 8,70 
indeks/Pro-start Bad Boys: 7,70 indeks/Pro-start
Klassene er åpen for registrerte biler og pickups med gyldig 
årsoblat. Også ikke amerikanske biler og pickups kan delta.

STARTMETODER
Starten foregår elektronisk med hjelp av et starttre, som 
fungerer på følgende måte: De to øverste rekkene med hvite 
lamper indikerer bilens startposisjon. To hvite lamper:  
Pre-stage lamper To hvite lamper: Stage lamper. De tre gule 
lampene indikerer startmetoden / nedtelling til start
Gul lampe: Indikerer nedtelling til start
Gul lampe: Indikerer nedtelling til start
Gul lampe: Indikerer nedtelling til start
Den grønne lampen indikerer at du kan starte, mens den 
røde lampen i bunn indikerer feil start.
Grønn lampe: Start-lampe
Rød lampe: Indikerer tyvstart

Når forhjulet bryter første fotocelle tennes den øverste 
hvite lamperekken med Pre-stage lamper. Bilen rulles  
deretter sakte frem slik at den neste hvite lamperekken med 
Stage-lampene tennes. Bilen står nå i korrekt startposisjon. 
Når bilen/bilene står i korrekt startposisjon (og de to  
øverste hvite lysrekkene er tente) vil starteren aktivere 
starttreet, og starten går i henhold til valgt indeks og  
klassens startmetode.

Handicap start:
Klassen for Bracket og Jr. Dragster kjøres med Handicap 
start. Her setter deltakeren sitt eget dial-in (indeks), på bak-

grunn av kvaldragene eller fra tidligere erfaringer. Når to 
deltakere stiller til start vil den av deltakeren med det  
høyeste dial-in få startindikering først, hvor tidsdifferansen  
mellom eget dial-in og motstanderens dial-in vil være lik 
tidsforskjellen mellom egen/motstanderens startindikering. 
Det gies anledning til å endre eget dial-in mellom første og 
andre elimineringsrunde, deretter kan dial-in ikke endres.
Man kvalifiseres inn i stigen på bakgrunn av beste oppnådde 
reaksjonstid i løpets kvalifiseringsrunder, eventuelle drag 
under klasseindeks vil bli strøket. Reaksjonstiden regnes fra 
den grønne lampen tennes, og til tidtakningsanlegget  
registrerer start. Når det konkurreres med Handicap-start, 
tennes de tre gule lampene med 0,500 sekunders mellom-
rom, hvor den grønne startlampen tennes 0,500 sekunder 
etter den siste gule.

Pro-start:
I klassen for Street og Bad Boys starter begge bilene likt og 
”førstemann i mål” vinner paret. Dersom vedkommende har 
tyvstartet eller brutt klasseindekset vil motstanderen bli  
vinner av heatet. Kjører begge raskere enn fastsatt indeks, 
blir den som kommer nærmest klassens indeks vinner. 
Dersom motstanderen tyvstarter eller det er solodrag, 
gjelder ikke regelen om breakout. Man kvaler inn i stigen på 
bakgrunn av sitt beste/raskeste gyldige drag i løpets 
kvalifiseringsrunder.

Eventuelle drag under klasseindeks vil bli strøket. Når det 
konkurreres med Pro-start tennes de tre gule lampene  
samtidig, 0,500 sekunder før den grønne startlampen  
tennes (og de gule lampene slukkes).
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MOTORHAVARI

Historien starta første helga i august 2006 da Kjetil Kleppe og undertegnede reiste til Drøbak for å sjå på en 87 
Corvette Cab. Det var gått 12 år sidan eg hadde solgt min første Corvette og lysten på en ny begynte å bli stor.

TEKST & FOTO: Ole Gunnar Førland, CCN avdeling Rogaland

plastbaljer til å tappe kjølevatn og olje i kan væra greit å ha. 
Det meste av verktøy til jobben hadde eg, men bl.a. Torx bits 
måtte skaffes. Det kan væra nyttig med verkstedhånbøker. 
Både GM original, Haynes og Chilton sine bøker har eg nå  
i hylla.

Det aller meste av skruingen kan gjerast åleine, men det er 
nokre ting ein treng hjelp til. Det første som må av er pans-
eret. På C4`en er dette STORT. Du treng to ekstra hjelpere 
til dette. Panseret blei hengt opp i endeveggen på garasjen. 
Der tar det lite plass. Før bilen settes på bukker demonteres 
det som må av ovenfra. Etter at AC kompressor og servo-
pumpe med reservoar er demontert kan desse vippes over i 
hjulhusene uten å koble fra slanger. Fordeleren må ut ellers 
kommer den i konflikt med torpedoveggen når motoren skal 
ut. Vær forsiktig når bilen jekkes opp. Ta det stegvis foran og 
bak til du har rette høgden. Under bilen er det eksosanlegget 
som blir demontert først. Heile anlegget kan tas ned i eit 
stykke. Dette plasserte eg oppunder taket på langveggen i 
garasjen. Husk å støtte opp girkassen før demontering av 
U-bjelke og mellomaksel. For å ta ut motor og girkasse treng 

Været denne helga var ei stor sol, skikkelig cab vær. Vel 
framme i Drøbak brukte vi god tid på å sjå og sjekke og  
prøvekjøre bilen. Alt elektrisk og mekanisk var i orden. 
Konklusjonen blei at dette var en fin original bil. Samme eiger 
i mange år og kun gått 110 000 km. Det var bare å under-
skrive kontrakten og sette kursen heimover. Heile turen heim 
med cabben nede. Yes!  Nå skal me ha det moro.

Ein måned og 200 mil seinare på vei heim frå arbeid følte eg 
det var noko gale med motoren. På vei inn i gardsrommet 
mitt høyrde eg ein stygg metallisk bankelyd frå motoren.  
Oh boy, ka gjer eg nå?

Feilsøkingen starta med å fjerne drivreima til aggregata. Nei, 
lyden var der fortsatt. Lyden ble verre etter som turtallet 
økte. Mange personer var engasjert for å høyre på lyden for 
å lokalisere kilden. Ein mekaniker med stetoskop var endog 
under bilen for å finne feilen. Det eg blei fortalt var at det 
ikke kunne være feil ved ramme- eller rådelager fordi då ville 
lyden kommet gradvis. Til slutt fekk eg et tips om at det 
kunne være svingningsdemperen som laget den fæle lyden. 
Ny demper blei kjøpt inn, men då eg såg kor trangt det var 
for å skifte den blei det utsatt. Eg håpa i det lengste at eg 
ikkje trengte å ta ut motoren for overhaling. Men tida gjekk 
og til slutt kjørte eg Corvetten ned til det nye bilverkstedet 
på Lye, rett ned bakken frå der eg bur. Etter 3 timer med 
skruing var diagnosen klar. Eit rådelager var ødelagt. Motoren 
må ut. Ingen vei utenom. Me var nå i midten av november. 
Bilen blei hentet på tralle og plassert i garasjen igjen.

Kva skulle eg gjera nå? Levera Corvetten til et bilverksted for 
demontering / montering av motor eller gjera dette sjølv? 
Skulle eg overhale motoren eller kjøpe en brukt motor? 
Kvifor skulle dette henda meg? Tida gjekk og skulle eg få 
orden på bilen før landstreffet i Bergen måtte eg komma i 
gang. Valget blei å ta ut motoren sjølv og la eit motorverksted 
overhale den. 

Det neste var å bestemme kor eg skulle gjera jobben. Sidan 
eg arbeider på eit mekanisk verksted var dette eit alternativ. 
Valget blei til slutt garasjen min. Den er dobbel så dette 
skulle gå bra. Måtte bare rydde opp i alt rotet som samler 
seg i garasjane.
 
Så kva treng eg til jobben? For ikkje å frysa kjøpte eg ein  
4,2 kW propanovn. For at eg skulle sjå godt skaffa eg meg ein 
2 X 500 W lyskaster på teleskopstativ. For å spara ryggen 
måtte eg jo bare ha eit rullebrett. For å ha ca. 50 cm arbeids-
høgde under bilen måtte eg ha 4 store støttebukker. For å få 
han opp i høgda måtte det skaffast ein stor garasjejekk. 
Motorstativ er greit når ting skal monterast igjen. Store  

Prosjektbilen

Begynne demontering
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Klar for demontering under bilen

Motoren heises ut

ved utheisingen. Husk å ta bilder og merke alle deler. Eg 
brukte maskeringstape til merking fordi det er lett å skrive på 
den. Ellers knabba eg brødplastposene til kona til å putte 
smådelene i. Isbokser er og gode å ha. Eg skreiv og loggbok 
under heile arbeidet.

Motor og girkasse blei kjørt til arbeidsplassen min for ei 
grundig vasking. Motoren blei demontert ved hjelp av ein 
arbeidskollega, tidligere bilmekaniker. Da fant me indika- 
sjoner på at det var skrudd i motoren tidligere. Det var bl.a. 
merker på skruer etter bruk av feil verktøy. Deretter blei alle 
delene vasket grundig før innlevering til motorverkstedet 
Nilsen Motor i Stavanger. Alle delene som trengs for å bygge 
sammen motoren med bunnpanne, topper og innsug.

Verkstedet fekk beskjed om å sjekke og overhale alt slik at 
motoren blei tilnærmet som ny. Nye deler brukt er veivaksel 
m/lager, oljepumpe m/aksel, ein råde, rådelager, register-
drevsett, vannpumpe, ein eksos- ventil, termostat, stempel-
ringsett og pakningsett. Pluss svingningsdemperen. Arbeid 
utført er honing av sylindrene, tilpassing av veiv- og råde-

eg ein ekstra hjelper. Først var tanken å ta ut motor og gir i 
ein enhet, men sidan motoren er plassert så langt bak på 
Corvetten, blei armen på den hydrauliske flyttbare kranen 
eg lånte på arbeid for kort. Plan B blei å kjøra kranen inn frå 
sida og først ta ut girkassen under bilen og deretter heise ut 
motoren. Me brukte tøystropper rundt eksosmanifoldene 

lager, slipe ventiler og frese ventilseter, planslipe topper, 
montere ein pressbolt i stempel, slipe støpekanter i innsug- 
og eksoskanal i toppene og innsug, demontere toppene, vask 
av delene før montering. Konklusjonen frå motorverksted var 
at det var to råder som var montert feil. Ein av desse rådene 
var involvert i havariet. Kunne dette være årsaken til motor-
raset? Ellers var toppene i dårlig stand før overhaling.

Etterpå leverte eg innsprøytningsdysene til Nylunds 
Bilelektriske i Stavanger til overhaling og sjekking. Dei blei 
som nye etterpå. Alt av tenningsdeler som plugger, plugg-
ledninger, rotor og fordelerlokk er nytt. PVC-, bensin-, luft- 
og oljefilter er også nytt. Valget av motorolje blei Mobil 1.

I utgangspunktet skulle eg bare vaske og pusse ting og tang 
før det blei montert igjen, men noen ting som avstivings-
krysset under bilen, kryssavstivere under motoren, motor-
fester og motorblokka måtte bare vaskes, rettes, pusses og 
lakkes. Sjansen måtte bare nyttast når alt var demontert.

Montering er å gjera alt i motsatt rekkefølge av demontering 
som det står i bøkene. Som ved demontering trengs det ein 
ekstra hjelper til å få i motor og girkasse og to ekstra hjepere 
ved montering av panseret. 

Eg må innrømma at pulsen var litt høgare enn vanlig då start-
nøkkelen skulle vris om for første gang etter overhaling. 
Hadde eg fått alle pluggledningene på rette pluggene og var 
fordeleren satt på rett plass? Etter tredje forsøk hadde me 
start på motoren. Nå var det bare å bruka tenning inn- 
stillingslampen for å få han perfekt. Det blei ein del røyk- 
utvikling i begynnelsen av oppstarten. Dette er pga nye 
pakninger, tetningsmasse og maling.

Innkjøringsprosedyre var frå motorverkstedet å kjøre med 
mest mulig varierende turtall i 500 km og skifte olje og filter. 
Deretter nye 500 km og skifte av olje og filter.  Motoren er 
merkbart livligare nå.

Fungerte alt som det skulle etter overhaling? Nei, ikkje heilt. 
Dynamoen hadde tatt kvelden. Ny måtte skaffes og blei 
skrudd på tirsdagen før avreise til landstreffet i Bergen. 
Feilkode for Low Coolant Temp hadde eg ei stund før eg 
oppdaga at kontakten til temperatursensoren ikkje var 
påsatt. Ellers har det dukket opp feilkoder for EGR og MAF 
sensorene. Desse kodene kommer og går. Nye deler er 
bestillt og vil forhåpentligvis kurera feilmeldingane. Etter ca. 
1500 km blei bilen tatt til Stig Bakke på Ålgård for å sjekke at 
alle hestane var på plass. Motoren yter presis det han skal 
etter GM spec`en.

Oppstarten på dette prosjektet var i begynnelsen på februar 
og avsluttet i begynnelsen på juni. Altså 4 måneder med mye 
tid i garasjen. Timer brukt inkludert hjelpere blei ca. 240 
derav ca. halvparten blei brukt til vask, puss og gnikking. 
Så kva kostet dette gildet? Med alle nye deler inni og utenpå 
motoren blei rekningen ca. 30 tusen. Skikkelig surt at dette 
skjedde etter kun ein måned som C4 eiger, men nå veit eg 
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iallefall at motoren er god som ny. Nå skal eg ha det moro i 
mange år framover.

Til slutt vil eg takka alle hjelparene som har vært involvert i 
prosjektet og ein spesiell takk til Kjetil som har vært med 
både på skruing og kommet med mange gode råd underveis 
i prosjektet. Dette har vært skikkelig lærerikt og det er gildt 
når resultatet blir bra.

Ole Gunnar
Motor klar for demontering

Motordeler klar for motorverksted

Overhalt motor tilbake i bilen Motor klar til oppstart

Montering hjå motorverksted

Motoren heime igjen etter overhaling Motorrommet er klart for nyoverhalt motor

TEKST & FOTO: Geir Johnson alias "Corvettefeber", CCN avd. Østlandet
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CORVETTE CRUISING I FOLLO

Tirsdag 14. Juni arrangerte østlandsavdelingen cruising i Follo, godt regissert av Roger Petterson. Vi møttes på 
Bauhaus i Vestby, og til tross for en fuktig og mørk start på dagen forbarmet værgudene seg over oss og bidro ekstra 

til et vellykket arrangement.

TEKST & FOTO: Geir Johnson alias "Corvettefeber", CCN avd. Østlandet

Neste sted på ruten var Hølen, et lite sted som hadde by-
status frem til annen verdenskrig. Langs elva Såna finner man 
mange skjeldne blomster som ikke finnes andre steder i 
Norge. Dette fordi b.l.a. Nederlandske båter gikk helt opp til 
broa og langs elvebredden dumpet ballasten som var sand 
som inneholdt frø. Hølen er i dag et sted som man vanligvis 
bare kjører forbi, men har et svært aktivt lokalmiljø som 
greier å bevare mye av særegenhetene. Derimot var det vel 
noen av oss som kanskje var litt redd vi aldri skulle komme 
forbi Hølen, som med noen voksne fartsdumper utfordret en 
og annen lav Corvette på tur!

Avslutningsvis gikk turen til Drøbak som ligger ved den  
smaleste delen av Oslofjorden. Her var det naturlig å  
anlegge forsvarsverker, og fra havna der vi avsluttet med 
sosialt samvær, mat og drikke hadde vi utsikt over Oscarsborg 
og fjorden.

Oppmøtet ble ikke allverdens, men vi ble til slutt 10 biler som 
deltok på cruisingen. En herlig blanding av coupe og  
cabriolet, C3, C4 og C5 :) Turen startet i Vestby, Johan 
Hermann Wessels fødested. Huset han ble født står fortsatt 
der – i nærheten av Pepperstad skog. Deretter via Hvitsten 
som stort sett er uforandret siden tidlig i forrige århundre. 
Langs de gamle småveiene som snor seg gjennom Follo  
landskapet kom vi til idylliske Son.

Son sentrum har ikke endret seg mye siden attenhundre  
tallet. Stedet er forøvrig kjent for sine mange kunstnere og 
skibsfart – foruten tobakkspinneri og spritbrenneri som 
bidro til at stedet  blomstret opp fra 1550 med storhetstid på 
1700 tallet. Det sterkeste vi så på vår ferd gjennom Son var 
nok Corvettene.
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Første helgen i juni var endelig her - tiden var inne for årets begivenhet, nemlig Landstreffet. 
Som Mats på 12 år sa om helgen: "jul, bursdag og alt på en gang"! Dette var gøy for entusiaster i alle aldre, kjekt 
å se at aldersspennet var så stort. Som vanlig var det sol i landstreffhelgen, denne gangen var treffet arrangert 
i Haugesund. CCN avd. Haugalandet hadde jobbet mye i forkant for å få til et fint landstreff. Det er sikkert 

riktig å si at de jobbet mer med treffet enn med den egentlige jobben sin den siste måneden ;)

TEKST: Tone Harbakk FOTO: Tone/Christian Lilleaas

FREDAG 3.JUNI
De fleste som ikke var komt fra før, inkl. meg, kom fredag 
ettermiddag for å få med seg infomøtet. Innsjekkingen gikk 
greit, hyggelig bemanning på Rica Hotel Maritim ga et godt 
førsteinntrykk og vi følte oss velkomne. Det var tilrettelagt 
for vask av bil, og mange gjorde dette fredagen, for så å gi 
Corvetten enda en omgang til med vaskekluten lørdag. 
Vi møttes i Gallionen for en kort briefing som ble ledet av 
CCN Haugalandets avdelingsleder Tor Åge. Eg tok en sup av 
min eplecider og lente meg tilbake for å slappe av litt, men  
ganske snart hørte eg mitt navn bli ropt opp *rødme*, eg 
måtte gå opp for å "vise meg frem" for folket, som ny  
redaktør. Det var litt skummelt at alle så på meg samtidig, 
men det var applaus, og det er jo en bra ting :) Det var også 
presentasjon av hovedstyret, som ble nytt i år. Så fikk vi sett 
hvem som er med i Haugaland sitt lokale styre.

Etter å ha fått nærmere info om helgens stramme timeplan 
så var det tid for mat. Det var mye god mat å velge mellom, 
noe for en hver smak, så alle ble mette og gode. Kvelden (og  
natten) fortsatte utenfor hotellet i hyggelige maritime  
omgivelser. Noen ga etterhvert fra seg nøklene, VIN VIN
situasjon, de som ville ta en ekstra øl eller to fikk gjort det 
uten å bekymre seg for promille, og de som ikke hadde sin 
egen bil å kjøre på crusingen fikk plutselig det :)

Folk begynte tidlig å glede seg, og var ivrige på forumet. Det 
var mange som skrev ting som "vi kjører fra hit til dit og  
overnatter på veien, kjekt om noen slår følge". Det ble  
arrangert samkjøring fra forskjellige byer for de som ville 
være med på det. Kunne virke som at det bare var oss som 
tok fly og overnattet i Stavanger på vei til Haugesund :) Men 
landstreff uten Corvette går jo ikke, så eg spurte på forumet 
om noen hadde et ledig sete. Heldigvis var det flere som sa 
ja, så da var helgen reddet. Ca 170 personer og 97 biler stilte 
til årets høydepunkt. Været var upåklagelig hele helgen. Sol 
for det meste. Litt vind også, men det gikk bra, eg var så 
heldig at eg fikk låne jakke av en snill dame :) For selv om det 
lenge hadde meldt dårlig vær, så var eg sta nok til å kun 
pakke ned sommerklær og håpte på det beste.

TORSDAG 2.JUNI
Torsdag var helligdag, så mange kom allerede da. Etter en 
lang kjøretur kan det være godt med en ekstra dag, tiden flyr 
jo når en har det gøy hetes det. De som kom torsdag eller 
tidlig fredag hadde blant annet mulighet til å bli kjent i den 
fine byen Haugesund, sjekke ut shoppingmuligheter, være 
med på båttur til øysamfunnet Røvær og cruising til Visnes 
Gruvemuseum som leverte kobberet til frihetsgudinnen i NY. 
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TEKST: Tone Harbakk FOTO: Tone/Christian Lilleaas

bilder av Corvettene foran bygget, vi fikk oss is og kunne ta 
oss en handlerunde inne i butikken. Det stod mye igjen på 
timeplanen så etter en stund gikk turen tilbake til Haugesund 
der bilene stiltes opp og ble fotografert på Rådhusplassen. 
Veien var kort til hotellet og det var bare å komme seg på 
hotellrommet, ta en dusj og få på finstasen og ubehagelige 
sko før vi møttes til velkomstdrink i fojaen i Maritim Hall. 

Så var det klart for bankett og premieutdeling. Maten var  
kjempegod og mange premier ble delt ut. En ny pris som ble 
innført i år var "Harry prisen". En trenger ikke nødvendigvis 
være helt harry for å vinne denne. En trenger heller ikke ha 
Corvette for å vinne denne viste det seg, merkelig. Dette var 
en premie som var fra president Harry personlig, som gikk til 
noen han følte fortjente den. Det ble også delt ut en diplom 
til Mats, som er forumets yngste deltager. Christian fikk  
vimpel for sin gode jobb med fotografering og sitt engasje-
ment. Entusiast prisen gikk selvfølgelig til Nils Ole for den 
store jobben han har gjort som redaktør i CJ gjennom 6 år. 
Det ble også gitt en liten oppmerksomhet til noen som var 
særdeles langreisende.

Eg husker ikke alle taler, men presidenten sa noen ord, og 
takket blant annet avd. Haugalandet for supert gjennomført 
landstreff. De som gikk ut av styret i år ble også takket for sin 
gode innsats. Tor Åge sa også noen ord på vegne av 
Haugalandet. Erik presenterte informasjon om neste lands-
treff, 20 årsjubileumet, og han la stor vekt på at de forventet 
MANGE påmeldte. De langveisfarende ville også si noen ord. 
De var veldig glade for å bli tatt godt i mot i Haugesund og 
takket for at de hadde fått lov til å komme. De snakket litt om 
sin egen klubb, og sa at vi norske var hjertelig velkomne til å 
komme på deres treff. Festen fortsatte utover kvelden og 

LØRDAG 4.JUNI
Ca. klokken 9.30 skulle vi kjøre fra hotellet, ukristelig tidlig på 
en Lørdag, men alle kom seg opp, og var etter frukost klar for 
cruising til Kopervik :) Eg var litt sent ute som vanlig og måtte 
finne Pinnen som eg skulle sitte på med. Han har en spesiell 
og flott bil som eg har fulgt på forumet i tillegg til at eg 
kjente Pinnen (Trond) igjen fra "hjemme hos" reportasjen til 
Tor, så det gikk greit. Mikael fant også en bil han ville sitte på 
med, Tom sin, fra bergensavdelingen. Det skulle vise seg at 
denne kjøreturen med Tom kanskje påvirket Mikael, han ga 
nemlig sin stemme på nettopp denne bilen :) Men det er en 
veldig flott bil så det blir vel bare spekulasjoner. I kopervik 
var det festivaldager så det var mye som skjedde i gatene, 
bra timing! Utstillingen i Havnegaten varte ganske lenge (ca 
10.00 - 14.00), så når en hadde fått sett på alle Corvettene 
som var utstilt så kunne en mingle og snakke med folk, ta seg 
en matbit og se på underholdningen i gatene. Det var mye 
rart å se, alt fra dans til en naprapat som prøvde å behandle 
folk på gaten. Det var også en annen bilutstilling der,  
scootere og motorsykler var også linet opp. Eg kjøpte brente, 
varme mandler som smakte veldig godt, etterfulgt av pizza 
hos pizzabakern der vi hadde fått matbong. Pizzaen smakte 
også bra, selv om de få ansatte på jobb hadde det i overkant 
travelt stakkars.

Etter at alle hadde fått i seg mat, så var tiden inne for å ta 
turen videre rundt Karmøy. Det var en fantastisk tur, fin natur 
å se på, sol i kinnene og vind i håret. I Skudeneshavn var det 
også mye folk i gatene, vi valgte å tro at de stod og ventet på 
oss, selv om vi skimtet et tivoli i bakgrunnen. De vinket og tok 
bilder av oss og syntes det var stor stas å se så mange flotte 
biler passere. Vi hadde en liten stopp på Bilextra på Bygnes, 
som var en av sponsorene av treffet. Der ble det tatt litt 
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natten i hotellets bar der det var en pianomann og gode 
drinker. 

SØNDAG 5.JUNI
Frukost, pakking og utsjekking, landstreffet var over for 
denne gang, og et helt år til neste. Tusen takk til CCN avd. 
Haugalandet for et kjempetreff! Og alle andre som bidro til 
en hyggelig helg. Det var mange som hilste på meg og takket 
meg for jobben eg gjør med CJ, det var koselig :) Ellers så 
fikk eg hilst på de fleste avdelingsledere og styremedlemmer. 
Det ble veldig mange nye på en gang for meg, så håper ingen 
blir fornærmet for at eg ikke husker alle navn ;)

Grillkos. Men hva gjør denne bilen her?? :) Alle regnbuens farger utenfor Rica Maritim Hotel

Presentasjon av styret; Jane, Henning, Karen, Monica og 
Harry (Odd Steinar og Roar er også med i det nye styret)

Bergenser forteller skrøner til damene ;)

Mini fredsgudinnen i bakgrunnen

God stemning, flere og flere bord blir satt sammen :) Utsikt fra rommet til presidenten
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På omvisning med presidentfruen, helt ok suite det her... ;) Lørdag morgen, klar for cruising og utstilling!

Corvettene på plass i Havnegaten

Hovedretten, nam nam! De kjekke bordkameratene våres vant premier :)

Lang lang rekke med strøkne Corvetter

På vei tilbake til hotellet Bankett, folket er klar for mat og premiering
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3 PÅ TREFFET:
NAVN: Ove og Rita Johansen      BOSTED: Lillestrøm      ALDER: 47      CCN MEDLEM SIDEN: 2006

HVILKEN CORVETTE HAR DU? 1979 C3 Greenwood Turbo GT Special Edition Replica

ER DET EN CORVETTEMODELL DU VILLE HA BYTTET DIN EGEN MOT, SÅFALL HVILKEN? Nei, har drømmebilen

HVA TROR DU BLIR LANDSTREFFETS HØYDEPUNKT? Øl med gode venner og turen over fjellet tur/retur Haugesund

DERSOM CORVETTET VAR ET SUKKERTØY, HVILKET SUKKERTØY VILLE DEN VÆRT? Kamferdrops

HVA SYNES DU OM DEN NYE CJ REDAKTØREN SOM ER EN JENTE UTEN PEILING PÅ BIL? Veldig bra så langt

HVILKE CORVETTEPLANER HAR DU FOR SOMMEREN? 4.juli i Lillestrøm, Øyeren rundt eller Nordisk

HVORDAN FIKK DU HØRE OM CCN?
       En bekjent i klubben eller miljøet           På internett           Gjennom Amcar           Annet: .........................................

NAVN: Leif Inge Steinsbø      BOSTED: Bømlo      ALDER: 42      CCN MEDLEM SIDEN: 2010

HVILKEN CORVETTE HAR DU? C3 1973 454 BB

ER DET EN CORVETTEMODELL DU VILLE HA BYTTET DIN EGEN MOT, SÅFALL HVILKEN? C2 Cab

HVA TROR DU BLIR LANDSTREFFETS HØYDEPUNKT? Utstillingen i Kopervik

DERSOM CORVETTET VAR ET SUKKERTØY, HVILKET SUKKERTØY VILLE DEN VÆRT? Noe godt hvertfall

HVA SYNES DU OM DEN NYE CJ REDAKTØREN SOM ER EN JENTE UTEN PEILING PÅ BIL? Har gjort veldig god jobb så langt :)

HVILKE CORVETTEPLANER HAR DU FOR SOMMEREN? Blir å delta på noen treff i nærheten

HVORDAN FIKK DU HØRE OM CCN?
       En bekjent i klubben eller miljøet           På internett           Gjennom Amcar           Annet: .........................................

X

X

LANGVEISFARENDE
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3 PÅ TREFFET:
NAVN: Ossi Vainio      BOSTED: Helsinki, Finland      ALDER: 48      CCN MEDLEM SIDEN: ikke medlem (enda)

HVILKEN CORVETTE HAR DU? 65 Coupe

ER DET EN CORVETTEMODELL DU VILLE HA BYTTET DIN EGEN MOT, SÅFALL HVILKEN? 63 Split Window

HVA TROR DU BLIR LANDSTREFFETS HØYDEPUNKT? Very beautiful city

DERSOM CORVETTET VAR ET SUKKERTØY, HVILKET SUKKERTØY VILLE DEN VÆRT? Chocolate

HVA SYNES DU OM DEN NYE CJ REDAKTØREN SOM ER EN JENTE UTEN PEILING PÅ BIL? I like her

HVILKE CORVETTEPLANER HAR DU FOR SOMMEREN? Finnish Corvette Meet in Finland 17. - 19.06.

HVORDAN FIKK DU HØRE OM CCN?
       En bekjent i klubben eller miljøet           På internett           Gjennom Amcar           Annet: .........................................X

LANGVEISFARENDE
Mange reiste langt for å komme på landstreffet i Haugesund, men noen reiste lengre enn langt! Vå venn Ossi (på bildet over)
var en av 4 finner som tok turen til norge, fordi de ville være med på vårt Corvettetreff. Kjempestas med besøk 
fra det eksotiske utland :) På veien hit hadde de både godt og dårlig vær, men kom frem fornøyde og i god behold.

Hvem vet, kanskje blir de med neste gang også? De fikk CCN bagger som trengs når en er ute på tur. Ossi fikk 
også med seg en premie hjem: 2.plass i kategori Custum biler C 1 - C 3. Det hele startet med noen spørsmål på 
forumet og CCN medlemmer var hjelpsomme og fortalte mer om treffet. Vi håper på flere spennende og uventede 

besøk på treffene fremover :) Takk for denne gang!

Sjekk ut: finnshark.com       Skriv inn dette i søkefelt på youtube.com: El RayNo's Corvette C2 1965

DENNE BILEN FIKK MIN LADIES CHOICE STEMME







ORGINAL BILER:
C 1
1. Bjørn Steinar Lien. 1958 mod        

C 2
1. Roar Tomassen. 1966 mod            
2. Svend Aarvik 1965 mod

C 3
1. Atle Fiskum 1971 mod                   
2. Julie Ann Børilden 1980 mod
3. Brit Antonsen                                 

C 4
1. Jan Erik Åsebø                               
2. Monica Tvenning 1996 mod
3. Stein Helgesen

C 5
1. Geir Helge Simonsen 2001 mod      
2. Hans Jørgen Herje 2003 mod
3. Harald Halvorsen

C 6
1. Terje Sørheim 2007 mod
2. Olav Brekke 2007 mod

CUSTUM BILER:
C 1 - C 3
1. Tom Gullachsen 1978 mod                       
2. Ossi Vainio 1965 mod Finland                  
3. Trond Momkvist (Pinnen) 1977 mod        

C 4 - C 6
1. Einar Holmefjord 2006 mod Lingenfelter    
2. Terje Jacobsen 2001 mod
3. Alf Olsvoll 1999 mod

TOP FLIGHT KLASSEN:
1. Erik Jensen 1999 mod                 
2. Karl Johan Bygnes 1957 mod      
3. Finn Strøm 1968 mod

"SHOW AND SHINE" PRISEN:
Geir Helge Simonsen 2001 mod       

PREMIER UTDELT   PÅ LANDSTREFFET
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LADY`S CHOICE:
Tom Gullachsen 1978 mod                

PEOPLES CHOICE:
Bård & Knut Stordalen 1999 mod     

PUBLIKUMS PRISENE UNDER
UTSTILLINGEN I KOPERVIK 
LØRDAG 4. JUNI:
1. Karl Johan Bygnes 1957 mod         
2. Tom Gullachsen 1978 mod             
3. Einar Holmefjord 2006 mod            

DIV PRISER OG UTMERKELSER:
CCN forums pris: Trond Momkvist 
(Pinnen)

Diplom for yngstemann på forum: 
Mats Skårdal

HARRY prisen: Trond Momkvist 
(Pinnen) og Tone Harbakk 

Entusiast prisen: Nils Ole Frønæs

Corvette Club vimpel til treffets fotograf:
Christian Lilleaas

Corvette Club bag for "long distance": 
Ossi Vainio og Tapio Korpelainen / Finland

Gratulerer så mye til alle vinnerne!

Her finner du flere bilder av vinnerbilene:
corvettehaugaland.no/vinnere.htm

PREMIER UTDELT   PÅ LANDSTREFFET
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JOHN ERIK FORBORD - 78
Heisann! 

Bilen kjøpte jeg den 20. mai av samboeren til min søster her 
i Trondheim. Jeg har vært i USA ca 30 ganger, men har aldri 
hverken kjørt eller eid en Corvette. Har vært innom mange 
biltyper opp gjennom årene, og hadde en BMW Z3 som jeg 

solgte i fjor, (den var litt tam),

Bilen ble reg. for første gang i Norge i 2008, men bilen er en 
1978 mod, C3 naturligvis. Bilen er nok opplakkert i Norge og 

er sølvgrå.

Regner med å bli bedre kjent med bilen etter hvert, det er 
muligheter til å få den litt penere, spesielt i motorrommet.

Legger ved noen bilder.

Mvh John Erik

Nye medlemmer

Del bilder med andre Corvette-entusiaster du 
også! Send til tone@darlingmedia.no
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MORTEN BERGFLØDT - 73
Hei!

Jeg har just kjøpt min Corvette 73 350 cid. Dette er en helt 
original bil som kom til Norge i 2006, hatt en eier fra 2007 

frem til nå. Kan kalles et rullende restaureringsobjekt, 
første pri. er å få byttet foringer og dempere, håper på å få 
litt mer sprut i motoren når vinteren kommer. Så mye jobb 
står fremfor meg før hun er perfekt, men i bruksstand det 

er hun ;) 

Legger ved bilder, er hun ikke fl ott ;)
 

Mvh Morten

”I’LL SHOW YOU MINE 
IF YOU SHOW ME YOURS”...
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FRED EILERTSEN - 68
 

Heisann!

Bilen er nyinnkjøpt fra en eier på Jevnaker. Har funnet  
diverse småtterier, men dette er vinterarbeid. Bilen går 
godt, girer fint. Trenger et "løft" interiørmessig. Ikke noe 

problem å få fra USA.

Har ellers lite doku om bilen. Mulig  der er noe info og spore 
enten i norge eller usa?

Mvh Fred Eilertsen 

STEIN TORE SOLBAKK - 77 
 
Hei! Sender over to bilder av "drømmen" min. Har vært interessert i amcar i over 15 år, men har aldri kommet meg til en. 
Men så endelig fikk jeg kona på glid, så da var det bare å smi mens jernet var varmt. Kom over dette fine eksemplaret like 
veg Kongsberg. På palmesøndag bestilte vi flybilletter og reiste nedover. Mandag var jeg en utrolig stolt eier av en knall 
rød 1977 modell Corvette. Kjøreturen fra Kongsberg til Averøya tok vi over to dager. Det var en utrolig fin tur. Var ikke lite 
spent på hvordan den ville klarte turen, (både bilen og kona) men det gikk over all forventning. Bilen er som sagt en 1977 
modell, rød. 350 motor, ca 330 hk. kvass kam, rulle vipper, RPM innsug, Trick Flow topper, quick flow forgasser, edelbrock 

vannpumpe, MSD, headers. 

Ellers så har den det som trengs for fine turer. Jeg håper vi kan få mange fine miles med denne vakre vogna. Gått ca 
80000 miles. Den ble importert i 2007 fra USA. Vi har ingen store planer for denne bilen annet enn å holde den godt 

vedlike, og bruke den mest mulig.  
 

Mvh Stein Tore Solbakk
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ØYSTEIN LARSEN - 91
 

Hei !

Her er et bilde av bilen som er en 1991 Cabriolet, kjøpte den i Trondheim for ca 3 uker siden. Ble nok litt "blendet" når jeg 
kjøpte den og ser at det er litt å bruke både penger og tid på i tiden som kommer. Alle pakningene er utslitte for mange 
år siden og komplett nytt pakningsett er bestillt fra USA. Den ene bakfelgen er skadet i krommen og ny felg er bestillt fra 
det forgjette land. Setene er veldig godt brukt og disse vil jeg oppgradere, men er litt usikker på hva som er greiest mhp 

begrense pengebruken. 

Bilen er gått ca 128 000 pr dags dato og ble impotert til Norge i 2006. Da var den gått ca 121 000 km slik at forrige eier har 
knapt kjørt 1000 km pr år. Håper jeg får kjørt mer :) Bilen og Cab én er i ganske god form og trengs ikke gjøre noe med. 

Lysene på bilen er ikke lovlige og derfor vil jeg over tid sette på Eurobaklys med orange blinklys etc.

Vurderer i tillegg å skifte ut litt tepper i bilen samt at jeg nok vil skifte ut alle releer i bilen til nye for å øke driftsikkerheten 
i fremtiden på bilen. Har hatt en 86 C4 Coupe før, mens synes det er veldig kjekt med all den friske luften man får i en slik 

åpen bil spesiellt i en Corvette :)

Mvh Øystein

NYE MEDLEMMER   (10.mai - 15.august): 

Thoralf Rolland
Øystein Larsen
Fred Eilertsen
Jann Zapffe
Knut Nyvoll
Olav Beck
Bent Vangberg
Trond Hogsnes
Roar Sund
Torgeir Yggeseth
Espen Hafthun
Olav Haugholt
Trond Carlsen
Jens-Olav Smedstad
Hans Rohde
Magnar Holand
May Gunn Brandsgård
Nils Olav Solbakken
Ole Henrik Aasarød
Harald Sannum

Kjell Prebensen
Ragnar Føll
Jørn Amundsen
John Erik Forbord
Olav Lerberg
Martin Gumdal
Jon Ivar Fjeldstad
Erling Jakobsen
Robert Nordesparr
Frode Mathisen
Odd-Arne Harjo
Erland Olsen
Jan Røinås
Dag Finstad
Stein Hana
Odd Søvik
Sverre Aanstad
Per Olav  Munkhaug
Birger Røed
Joar Prestjord

STOKKE
Rissa
Risør
Vikhammer
Hovet
Stjørdal
Vestby
KRISTIANSAND
Jakobsli
Skollenborg
Båtsfjord
Hunndalen
Kristiansand
Kristiansand
HUNDVÅG
Måndalen
Asker
Stjoerdal
Nesbru
Lyngdal

Høn
Søgne
Hundeidvik
Drøbak
Hundvåg
Arneberg
Oslo
Andebu
Strømmen
Asker
Tranby
Kragerø
Borgenhaugen
Gjerdrum
Trondheim
Nordli
Svene
Mosjøen
Trondheim
Kvål

1971
2004
1967
1978
2007

1977
1972
1972
1977
1999

1974
1981
1992

1967
1974

1970
1991
1968
1973
1973

2003

1975
1998
1973
1981
1974
1974
1979

1999
1985
1981
2000

Navn: Navn:Bosted: Bosted:Corvette: Corvette:
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ARVID SOLHEIM - 82
 

Hei!

Sender nokre bilder av 1982  Corvette importert våren 2010 
frå San Diego, CA med god hjelp av Øystein, Corvette Store.
Kan anbefalast på det varmaste. Prisar, beskrivelse og alle 

opplysningar om bil stemte så langt ein kan forlange.

Bil har ca 70 000 miles og er tilnærma orginal slik eg ønsker 
å ha det. Denne blir nok beholdt ei stund. Ser fram til å få 

skilt våren 2012.

Mvh Arvid, Naustdal

HENNING KJENSLI - 69
 
Hei! Kjøpte bilen i veldig bra stand fra en skikkelig corvette- 
entusiast og eier #3 I North Haven, Connecticut høsten 
2007. Kjørte bilen ned til Fort Myers, FL der jeg studerte 
2005-2010. Brukte den nær sagt hver dag til og fra univer-
sitetet under vinteren 2007-08. Bilen ble sendt hjem våren 
2008. Bilen skal holdes i god original stand og vil bli sendt 

tilbake til USA for deltagelse på Lincoln Highway 
Centennial Tour i 2013 hvor jeg er medarrangør.

Vedlagt bilde er tatt under en helgetur til Key West i  
November 2007 på USA’s “Southern Most Point”

Mvh Henning

Dra fordeler med rabatter og felles frakt. 
Ta kontakt for å få tilsendt katalog og/eller bestille deler til Corvetten.                     

Tlf.: 92 06 06 77 / 22 28 27 55 Fax: 22 74 12 92 E-post: chrfett@c2i.net
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HOBBYBIL ELLER NYTTEBIL?
Vi reparerer alle bilmerker og har amerikanske merker som vårt spesialfelt. 

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

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

∫  SERVICE ∫ FORSTILLING  ∫  MOTOROVERHALING  ∫  FORGASSEROVERHALING  
∫  BAKAKSELOVERHALING  ∫  BREMS  ∫  LETTERE RESTAURERING  ∫  EU-KONTROLL

Haldenseren Knut Antonsen har i sommer kommet med en herlig fengende og underholdene KrimKomedie. Denne 
220 siders pocketbok gir deg en overraskende historie fra tidlig 90tallet,  med påfallende innslag av Amerikansk 
kultur, og da spesielt amerikanske biler og countrymusikk. 

BOKANMELDELSE: UNDER PANSERET

Forfatter Knut Antonsen  •  ISBN 978-82-998674-0-5  •  Hardtop Forlag  •  Kan bestilles på underp@halden.net  •  Evt. kan den 
kjøpes fra Fønix Kiosk i Halden

Dette har jo vært lett tilgjengelig i Norge og Halden har en selvskreven rolle i boken. En 56 Chevrolet Nomad er en bil som 
omtales i boken, i blandt mange andre. Her finner du Kent Holte, en bilmekaniker av det gode gamle effektive slaget som 
forsøker å få unna jobbene. Han er en litt sky ungkar fra bygda utenfor Halden og hjertet brenner for Amcars. Vi møter hans 
bror John og hans kompis Frank, som driver kafe. Damen med stor D i boka er Anne, sjarmerende, sexy og fullstendig 
uforutsigbar. Handlingens hovedtema er et tyveri av en verdifull historisk gjenstand og her er det mye spennende lesning. Vi 
avslører ikke mer her, men kan bare konstantere at vi koste oss kongelig med boken under forsommerens noe lunefulle vær. 
Dette er en ”løp og kjøp” bok for stille høstkvelder eller en perfekt gave under juletreet til din kjære. 

TEKST & FOTO: Jon Grasto
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Medlemsannonser

TROND CARLSEN - 74
To Trond, From Trond - 50 year anniversary 

Trond Carlsen bor på Borgenhaugen utenfor Sarpsborg og 
passerte for 5 år siden den magiske 50 års dagen. Syket 
opp av arbeidskollegaer på Borregaard Industrier, samt en 
gammel drøm, så kjøpte Trond seg en 74 Corvette. Hans 

første Amcar noensinne. Denne convertible var da 
nyimportert og en originalbil i meget god stand. 

Etter første sesongen ble ønsket om en oppgradering av bilen
for stort, så på det store hobbyverkstedet på jobben lå 
plutselig Corvetten i tusen biter. Her jobbet Trond 1 dag i 
uken sammen med likesinnede og Trond kan ikke få fullrost 
samholdet og hjelpen han fi kk der. Alt ble demontert, dog 
ble karosseriet stående på ramma. Motor er overhalt med 
standard spesifi kasjoner og en litt morsommere kamaksel. 
Nye ventildeksel/luftfi lterhus ble bestilt fra USA og er "one 
off " design. Trond valgte tekst/logo og fargekode og delene 

ble maskinert ut, polert og lakkert etter ordre.

Da Trond var i gang med egenproduksjonen så ble det laget
nye griller i fronten samt i forskjermene. Disse er også i 
polert rustfritt stål. Disse sammen med den sorte lakken med 
store metallic-korn er virkelig smaklig og setter Trond sin 
personlige stil på bilen. Eksosanlegget er også egenprodu-
sert i rustfritt stål, selvfølgelig, og gir en barsk lyd. Alt 
av bremser og forstilling er nytt og småting som alle 

instrumenter etc fungerer nå upåklagelig. 

Et helt nytt interiør med egenproduserte veltebøyler
i rustfritt polert stål ble tilslutt montert. Nye felger og dekk 
ble skrudd på og Trond er fornøyd med utseende og kjøre-
egenskaper. Nå har Trond fått kjørt et par sommermåneder 
etter 4 år i hobbygarasjen på jobben. Ser dere bilen på et 
treff , så ta dere tid til en ekstra titt på denne fl otte bilen. 
Trond er selvfølgelig medlem i CCN og lover å stille opp på 

treff  og møter utover. 

Tekst og foto : Jon Grasto

Medlemsbiler

Breaking 
News
BOWLING GREEN - INVESTERER FOR FREMTIDEN
I lys av at GM tjener penger igjen og kan rapportere om 3.2 
milliarder dollar i fortjenste første kvartal 2011, så kom 
beskjeden at Bowling Green Assembly Plant får tildelt 131 
millioner dollar til investeringer de neste 2 årene. Det vil bli 
oppgraderinger av fabrikksanlegget, mer spesialverktøy og 
automatisering/optimalisering av produksjonslinjen. Dette 
sikrer at Kentucky blir produksjonstedet for neste genera-
sjon Corvette, C7 som introdusereres våren 2013 som 2014 
modell. Arbeidet skal være utført innen lanseringen og vil gi 
250 nye jobber på fabrikken.  

Jon Grasto



Medlemsannonser

1967 CORVETTE COUPE TIL SALGS 
Corvette coupe 427/390hp. Ring for mer info. Selges for 400 000,-

Frode Rydland                 991 59 150

CORVETTE 78 PACE CAR OG 78 CORVETTA
(POLETTA) SELGES 
Hentet i Florida i 2008,  gått 82.000 Km, 220 HK.

Bil og vogn er perfekt sammen og selges samlet for 198.000,- (vogna 
er veteran og avgiftsfri). 

Noe deler,dekk følger med ring for en prat og mer info og event. flere 
bilder. Alt står i Trondheim. Selges grunnet annet prosjekt...Først til 
mølla... :)

Bjørn Inge Aar               970 31 500             biaar@tycothermal.com

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 386For 
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 kommer snart! (2500,- - 2600,-)

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

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

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

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-



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

TEKSTILER M/LOGOTRYKK 

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

storformat av bilen din.

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

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

Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100.-

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

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 50,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 200.-



                verktøy sortiment  -40%  på veil. pris

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

CCNs SAMARBEIDSPARTNER for verktøy og verkstedsdeler:  

                verktøy sortiment  

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

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

www.meca.no

RABATTAVTALE MOBIL PRODUKTER

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

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

MECA Arendal
37 05 98 00

MECA Bergen
55 25 50 00

MECA Elverum
62 43 34 79

MECA Finnsnes
77 84 62 82

MECA Førde
57 83 09 90

MECA Gjøvik
61 13 19 30

MECA Hadeland
61 33 88 77

MECA Haugesund
52 70 36 36

MECA Kongsvinger
62 82 32 10

MECA Kristiansand
38 10 58 50

MECA Lillehammer
61 24 69 79

MECA Lyngdal
38 39 29 25

MECA Molde
95 13 70 00

MECA Oslo
23 24 66 80

MECA Rud
67 17 44 40

MECA Sandnes
51 68 45 00

MECA Sarpsborg
69 11 56 00

MECA Sem
33 30 10 20

MECA Tromsø
77 69 07 50

MECA Trondheim
73 87 77 00

MECA Ålesund
70 17 26 50

                                            ESP
Verdens ledende motorolje til en enda bedre pris! 

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

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

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

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

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

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

Vi sees!

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

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

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

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

Vi sees!
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Telefon 09009

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

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

30%

15%

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 dekk kjede, 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 
dekker (og evnt. felger) til våre medlemmers biler både sommer som vinter. AVTALEN GIR EN FAST MINIMUM rabattsats på kjedens 
og leverandørenes prisliste. NYTT I ÅR ER OGSÅ AT BF GOODRICH dekk inngår i avtalen.

47 % Rabatt på veil. prisliste på ALLE DEKK Fra: GOODYEAR, NOKIAN, og YOKOHAMA i 18toms eller større dimensj. Når det 
gjelder 17 toms dekk, eller mindre dimensjoner fra disse leverandører vil rabatten bli litt lavere, men  allikevel oppnås hele: 44 %  
rabatt på disse.

På MICHELIN og BF GOODRICH dekk er det nå lavere grunnpriser og derfor også lavere rabattsatser. Nettoprisene til oss forblir 
uansett lavere enn før. 28 % Rabatt på Michelin og BF Goodrich dekk. Gjelder på veil. Prisliste Fra Michelin og Dekk Partner på 
18 toms dekk eller større dimensjoner. og 26 % Rabatt på Michelin og BF Goodrich dekk. Gjelder på veil. Prisliste fra Michelin og 
DEKK PARTNER på 17 toms dekk eller lavere dimensjoner.

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 

NB: Legg aldri RABATTSATSENE ut på våre eller andres nettsider. (Da dette vil medføre skade for avtalen for oss og DEKK PARTNER)

Tilleggsavtaler fra DEKK PARTNER på felger og varer:
35% Martins Rabatt på sin veil. prisliste på alle typer Felger
40% Rabatt på veil. prisl. Pure Wheels og Autogrip felger

Tilleggsavtale på: EXIDE BATTERIER – 36 % rabatt og Flom kjettinger 32 % rabatt (Dekkhotell, Lagring og alt av service, skjer til netto 
serviceprisliste. Forutsetning i avtalen er alle kjøp er til kontant betaling, og at gyldig medlemsbevis fram legges ved bestilling. Frakter må avtales 
og betales av kjøper.
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VI HAR NÅ INNGÅTT NY FORBEDRET 
SAMARBEIDSAVTALE MED DEKK PARTNER 
PÅ DEKK OG FELGER

DEKK PARTNER GIR NÅ CCN MEDLEMMER:
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LILL̀ s DINER 
Halden har pr 1.august blitt en attraksjon rikere. 
Midt på Fisketorget som nærmeste nabo med Fønix  
Kiosk, har LILL̀ s Diner åpnet. Det er Strømstadkokk 
Roberto Matas og Haldensjenta Lill Elisabeth Nilsen 
som har bygget om Halden Trafikkskole sine gamle  
lokaler til innvendig å bli en vaskeekte American Diner. 
Gledelig er hele menyen holdt i amerikansk stil og etter   
undertegnede og min beste halvdel Ingunn sin prøvetest 
kan vi bare konstantere at dette holder til toppkarakter. 
Rikholdig med Omeletter, Hamburgers, Spareribs, Wraps 
og en skikkelig Steak finnes på menyen. Du kan leske deg 
med desserter og MilkShakes. Interiøret er meget smak-
fullt og helt i amerikansk tradisjon fra 50/60 tallet. Det er 
passe med dekorasjon og rikholdig med sort/hvite bilder 
av gamle biler fra Halden-distriktet. Utenfor er det i dagen 
snekret sammen en flott uteplass. Foran her kan du par-
kere din Corvette og Haldens Cruisegate ligger rett foran 
din nese. Kan ikke bli bedre. Corvette eiere med lyst på 
en berikelsen i hverdagen oppfordres og anbefales til å ta 
en tur eller 5 til Lill s̀ Diner. Wrap your ass in Fiberglas and 

be there :) Open till 22.00 everyday
 

TEKST OG FOTO: Jon Grasto

COUNTRYFESTIVALEN PÅ 
VINSTRA 

Klasse 1981 og nyere: 1. plass Kjetil Holen, 86 mod pace-
car cab. (til venstre). 2.plass ukjent navn, C6 (til høyre).  

3.plass Per, 93 cab. (i midten, omtalt cj nr 3 2010) 

Gratulerer til alle 3 for renska bord i klassen :)
 

TEKST OG FOTO: Harry Harbakk

TEKST & FOTO: Geir Olav Ekren
En hilsen fra en 80 vette

Før...

INNKOMMENDE GODSAKER
Flott Corvette C1 observert i Drammen Bilhavn. Under 
et besøk hos Motorships i Drammen tidlig i august kom 
vi over disse 2 nyimporterte Corvettene. Den sorte 1960 
(mulig 59) så bare helt nydelig i augustvarmen og det  
varmer godt å se slike flotte biler komme til landet. Den 
gule C4 modellen med Greenwood stylig så også bra ut og 
i tillegg fant vi ytterligere 2 C3 modeller. Det er gledelig å 

se at Corvettebestanden i landet øker.
 

TEKST OG FOTO: Jon Grasto



JEG GRÅTER OGSÅ

Skulle så gjerne ha vært med i høst på utstillinger og ditto arrangementer, men det lot seg desverre ikke gjøre... Etter 
å ha totalrenovert bilen innvendig (nesten ferdig) og gjort en del utvendig, dukket marerittet opp. Kom hjem fra mitt 
lille paradis på Frosta, parkerte bilen og gikk inn. Etter en tur skulle jeg inn i garasjen, og ser at ene innerdøren er 
åpen. Så ser jeg at mopeden er veltet, og lengre inn ser jeg det mest utenkelige: Bilen min - en 80 corvette  som stod 
der så blank og fin og ventet på eieren sin da jeg dro - den stod der nå med øynene lukket, og støvet hadde slukt bilen 

som om den var død...

TEKST & FOTO: Geir Olav Ekren
En hilsen fra en 80 vette

- Jeg som er så trofast ville ikke lenger se på min eier som stod i døråpningen med en tåre i øynene og nærmest fikk panikk. 
Hadde han ikke plukket av meg batteriet, hadde jeg kjørt min vei. For slik skulle ikke han se meg. Jeg våknet på natten, og 
trodde det var min venn som skulle ta meg ut og vise frem min glans til alle mine vette-venner her på Stjørdal og i Trondheim,  
samt resten av landet. For ut ville jeg, jeg er jo blitt så fin de siste 3 årene. Men det var en annen person som kom inn, og jeg 
likte det ikke, for å si det mildt. Han begynte å romstrere og lete, samt prøvde å starte meg, noe han ikke fikk lov til... Rev og 

slet i mine ledninger så det gjorde vondt, men jeg er vrang og starter ikke, hvertfall ikke uten batteri.

Ettersom jeg ikke ville ut på noen kjøretur med en ukjent/kjent mann, så slo han meg. Tok tak i ting og slo hull i meg. Jeg ropte 
og skrek på min eier som ikke kom og hjalp meg, han var vel for langt unna til å høre meg. Men jeg er sikker på at han hadde 
en indre uro, det er jeg sikker på for han var så glad i meg. Ikke nok med at denne ukjente/kjente slo hull i mitt glassfiber-
karosseri flere plasser, i tillegg skar han meg opp så jeg blødde innvendig, både i motor, seter og inventar. Så måtte han 
avslutte med å tømme olje på meg. Fyren er en dritt, spesielt når han slo meg på baken så mine flotte lys ble ødelagt. Jeg er 
glad jeg hadde senket øynene for natten og at de lå gjemt under mine øyenlokker, ellers hadde jeg vel ikke kunne sett sorgen 
til min eier. Jeg var glad da jeg så han kom hjem, og jeg er enda mer glad når han fortalte meg at "dette skal vi ordne min venn, 

du skal bli så fin igjen!"

Jeg skulle ønske jeg kunne snakke, så jeg kunne fortalt eieren min hvem som var her, for jeg mener å kunne kjenne han igjen... 
Så, etter en angstfull time med en stresset eier og to mørkkledde karer som styrte med meg, det stod politi på jakkene deres, 
så ble jeg litt lettet da de sa, "vi skal ta dem som utførte dette", de lovte meg det... Så jeg håper man kan komme seg til  
hektene til neste år. Desverre så overhørte jeg samtalen min eier hadde med forsikringsselskapet, der de ikke kunne love noen 
hjelp da jeg er blitt satt ned til delkasko, ikke vet jeg. For 3 uker siden hadde jeg hatt kasko i 3 år, men nå var jeg blitt satt ned 
til delkasko. Da kunne de ikke dekke ytre skader på meg som følge av et innbrudd, selv om man hadde innbruddsforsikring? 
Forstå det den som vil, men jeg håper det også ordner seg... Ellers skal jeg bruke mine siste krefter og dager på å parkere 
hjemme hos han som utførte udåden, og der skal jeg bli frisk. For jeg vet hvem han er og jeg er nok sikker på at min eier vet 

hvem han er også... Så synd jeg ikke kan snakke. Ha en fin dag videre, venner, så håper jeg at vi sees igjen :(
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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.
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