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

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

EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop.

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

og andre gaveartikler, alt av bolter og klips.

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

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

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

Løp og kjøp!

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

bestilling!

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

SPESIALVERKSTED 
FOR CORVETTE!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1440 Drøbak  

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

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no



Fra førersetet Redaktørens spalte

Hei, igjen :)

Vil starte med å takke alle som deltok på Landstreffet 
for en fin helg. Takk også til Svenskene som kom på 
besøk, og takk for den fine gaven vi fikk (en glassblokk 
med en laserskjært C6 inni). I år, som alle år, fikk vi fint 
vær. Litt regn lørdag morgen under rebusløpet får vi 

bare tåle.
 

Til neste år blir Landstreffet på Sørlandet, på
Sprangereid Hotell ved Lindesnes. Så sørlendingene 
har et travelt år foran seg med planlegging av et treff i 

nydelig natur.
 

Håper dere alle har fått kjørt mye med Corvetten i 
sommer, kansje ikke den beste sommeren for alle 

værmessig men litt vann tåler de.
 

I skrivende stund er eg akkurat tilbake fra Grensetreffet 
i Halden, en utrolig stemning hele helgen og mye folk og 
biler i sentrum. Været var nydelig hele helgen og gjorde 

det til en minneverdig helg.
 

Snart høst, men fortvil ikke, for mange fine dager kan 
komme fortsatt. Vil til slutt oppfordre dere alle til og 
verve nye medlemmer, slik at de kan ta del i det vi har 

sammen.

HC
FOTO: Ina. H. Stenvig • www.neatfoto.no

Hei!

Takk for sist til dere eg hilste på på landstreffet! 

Mange har vel hatt mye ferie den siste tiden, 
inkludert meg, men heldigvis var det mange 

avdelinger og medlemmer som likevel har husket på 
å sende meg stoff til bladet, tusen takk! Frist for 
innlevering til neste CJ er 01. november, håper at 

dere vil bidra med noe stort og smått da også. 

Høsten er her for fullt og det skulle ikke forundre 
meg om det altfor plutselig blir vinter også, men 
heldigvis er det ting å se frem til når sola er tilbake.
Dere som har anledning og lyst må huske å melde 
dere på USA turen, nærmere informasjon om turen 
finner dere på side 34. Så blir det både landstreff og 
skandinavisk treff, så da er det nok mange som har 
store deler av sommerferien ferdig planlagt allerede. 

Godt hva som er gjort!

Tone (TC)
FOTO: Ina. H. Stenvig • www.neatfoto.no

PRESIDENT HARRY 

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

992 24 332                                                                                      
           harr yharbakk@hotmai l .com



FOTO: Erling Haugen
MOTORFESTIVAL 25.-26. AUGUST 2012



FOTOGRAFERING FORAN 
DC-3 DAKOTA NORWAY 
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14 biler foran DC-3.

C6 og C4.

Følgebil ut på taxibane.

C3.

TEKST: Arne Jonny Bjune,
leder CCN avd. VTB

FOTO: Runar Halling, Roar Svensen,
Signe Bjune og Arne Jonny Bjune

Onsdag 30. mai 2012

CCN avdeling VTB arrangerte cruizing og fotografering 
foran Dakota Norway’s flotte DC-3 som holder til på 
Torp flyplass.  Totalt 14 biler møtte opp fra alle tre 
fylkene.  Flyet tok av for en siste tur i det vi møtte 
opp før vi skulle fotografere og få flytur for de av oss 
som ønsket det.

Flyet returnerte med knust siderute etter kollisjon med en 
fugl og pilotene bedømte skaden på vinduet til så alvorlig at 
de kansellerte vår flyging – ruta måtte byttes!  De var bekymret 
for hvor de skulle få tak i en ny – ikke hyllevare akkurat og de 
sto foran en meget travel helg med flystevner flere steder 
i Norge. 

Vi ble etter hvert geleidet ned på flyflatene av en følgebil og 
stilte oss opp foran maskinen. Terje Reiss fra Tønsberg hadde 
påtatt seg å være fotograf og fordele bilder til den enkelte 
etterpå.  Når alle hadde fått sine bilder ble hver enkelt bil 
kjørt opp ved siden av flyet og eier kunne bli med på bildet 
av bilen og flyet om han ønsket det. Det ble også gitt 
anledning til å gå om bord i DC-3 flyet og oppleve litt av den 
gamle sjarmen av et passasjerfly!!

Tusen takk til Dakota Norway og turleder Tore Hansen som 
la til rette for denne fotoseansen med tårnet og brann-
avdelingen. Vi kan anbefale stedets kafeteria hvor hyggelige 
frivillige serverte kaffe og varm vaffel og reklameartikler for 
foreningen.  Jeg tror at flere ble fasinert av flyet og kommer 
tilbake ved en senere anledning for en flytur.
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Fra flyvinduet.

DC-3 i lufta.

C2 og Pace Car med DC-3.
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RØDE KORS
EIDENE

Spent passasjer.

Minne for livet.

Folksomt.

Videokamera på panseret.Nancy med passasjerlisten.

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

LØRDAG 14. JULI 2012

Corvette Club Norway avdeling Vestfold, Telemark og 
Buskerud (CCN avd. VTB) hadde gjort avtale med 
aktivitetsleder Nancy på Røde Kors på Eidene om å 
komme med noen biler lørdag 14 juli 2012.  Avtalen var 
en lunsj sammen med sommerskoledeltakerne og så 3 
tur-runder med passasjerer.

Vi var avhengig av godt vær så aktiviteten ble holdt hemmelig 
inntil vi bekreftet at vi var på tur fra Kjelle med 9 biler.
Mottagelsen inne foran resepsjonen var fantastisk og det ble 
mye smil og spørsmål om bilene med tilhørende prøvesitting.  

Etter en hyggelig lunsj ble noen heldige deltagere plukket ut 
og turene kunne begynne. Praten gikk livlig og smilene var 
mange ettersom farten og vinden i håret økte. Og mottagelsen 
foran resepsjonen var like fantastisk hver gang vi kom tilbake.  
De heldige passasjerene fikk en pose med Corvetteblader 
for å kunne studere disse flotte bilene ytterligere. Da alle tre 
turene var kjørt, fikk alle sjåførene hver sin blomst. Nok en 
fantastisk jubel avsluttet besøket da vi forlot området foran 
resepsjonen for siste gang. Sjåførene stoppet på Tjøme sentrum 
for erfaringsdiskusjon til en kaffe og is før hjemreisen.

En flott dag for oss med mye smil og latter og forhåpentligvis 
noen passasjerer som virkelig hadde noe spesielt å fortelle 
etter avsluttet sommerskole.
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Fornøyd prøvesitter.

Blid passasjer.

Klare for blomsterutdeling. Corvetteblader til passasjerene.

Info om modellene.

Kjøreturen er over.



Mr Blyfot himself i full action. Publikum 
elsket frieriet til Harry.

Fantastisk skue disse C1 modellene.

Amcar på plass.
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BILSPORT GRENSTREFF 
I HALDEN

TEKST & FOTO: Jon Grasto, 
VicePresident i Amcar og medlem i 
CCN avd. Østlandet

EN LANGHELG I BILENS 
TEGN 8-12 AUGUST

Bilsport og Halden Amcar Klubb har lenge samarbeidet 
om Grensetreffet. Det har etter hvert vokst til å strekke 
seg fra Fifties Cruise Night på onsdag, via Burn Out 
konkurranse torsdag, Queen of Hearts damecruising 
fredag til FunRun og bilutstillinger på lørdag. Søndag er 
den store bilutstillingsdagen på Fredriksten Festning og 
i år trakk det hele 1000 biler.

For dere Corvette enthusiaster som ikke har besøkt Halden 
denne helgen tidligere, så anbefaler vi på det sterkeste til å 
legge noen av feriedagene neste år til dette arrangementet. 
Vi så flere Corvettes i år, blant annet hadde vår President 
Harry Blyfot Harbakk tatt turen over fjellet. 

De eldste bilene vi så var et par C1 biler, en del C2, masse C3 
og C5 og noen ytterst få C4 og C6. Under onsdagens 
Cruisenight var AMCAR til stede og hadde Jon G. sin 64 
Coupe i sin stand. På torsdagens BurnOut konkurranse var 
det en sort C4 som virkelig la en røkare. Bilen var rett og 
slett ikke synlig inne i den grå røykdotten. 

Under fredagens Queen of Hearts så vi ingen Corvettes 
blant de 37 bilene jentene kjørte. Nytt i år var at FunRun 
turen gikk til Degernes Motorpark, hvor det ar bilcross 
oppvisning av ungdom 16-18 år. Etterpå hadde Haldensklubben 
påmelding for Amcars til å kjøre crossløypa. Her gjaldt det å 
kjøre 2 heat på likest mulig tid.  4 biler stilte til start og hvem 
fant vi ikke der, om ikke vår President Harry. Kombinert grus 
og asfalt spilte ingen rolle for Harry, her skulle det kjøres. 
Som den mest naturlige del av hverdagen sladdet, spant og 
piruett serverte Harry en oppvisning publikum sent vil 
glemme. Ikke overraskende stakk Harry av med 2 priser. 
Publikumsappellen var det ingen som var i nærheten av å 
matche. 

Søndagen viste seg med sommerens kanskje mest perfekte 
vær og det var mye flott bil å se, deriblant Americas Only 
Sportscar. Neste år kommer kanskje du også og imens kan du 
kose deg med noen bilder fra helgen.



En C3 som skiller seg ut i mengden.

En 63 SplitWindow er aldri feil.

Her inne i røyken finnes en C4.

Ut på tur , aldri sur.
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Etter mange år til Trondheim og Hot August Night, ble turen i år tatt til Halden. Litt tilfeldigheter, men også fordi 
mange andre fra Bergen tok turen nedover. Etter litt jobbing onsdagen ble Vetta pakket og kl 18 var hc og Eileen på 

veien, første etappe ble til Sigdal.

GRENSETREFFET I HALDEN 2012

Ikke langt fra Lampeland, etter en god natt søvn gikk turen videre til Halden og innsjekk på Park hotell, et trivelig hotell og vi 
følte vi hadde hele hotellet for oss selv :) Etter innsjekk, ble det en liten harrytur over grensa. Sluttet å røyke i fjor høst, så 
hadde ikke så mye på handlelista. Men kjøpte et par gulvmatter til vetta istedet, min bedre halvdel derimot skulle aller helst 

se på veldig mye :)

Må bare berømme cruiseinnsatsen i Halden, har aldri opplevd det slik i Trondheim. Jo foresten i 2006 da det skjedde i sentrum 
var dette noe helt annet. Hver kveld gikk bilene uavbrutt mellom Fønix og sentrum, hver runde kunne ta opptil ca 45 min på 
det meste. Etter å ha vært sjåfør i en Cadillac fredagskveld, ble det Corvettecruising lørdagskvelden. Har grei kjøling, men 

vetta ble noe småsur av så sakte kjøring.

Lørdagen dro de bedre halvdeler til harryland, akkurat som om de ikke var der fredagen også... Vi dro til festningen og fikk se 
veldig mye nostalgi, imponerende mye lastebiler. Vetta ble utstillt ved teltet til Maretes Garageart, og skulle etter planen stå 
hele dagen. Men da Fun Run (cruisingen) passerte ble hc og Ketil Lea fristet til og se hva dette gikk ut på, vi hadde lest noe 

om dirt track race som også hørtes litt gøy ut. 

Etter ca 4 mil cruising på herlige cruiseveier endte vi opp på en rallycross bane, vi spurte om det var ledige plasser til racet. 
Svaret lot seg ikke vente på. JA vi trenger flere deltagere. Etter å ha dratt av noen drivaksel kryss tidligere i år, var eg litt 
skeptisk et øyeblikk. Langt borte og havarere 60 mil hjemmefra. Men bilen ble rydda og er en med på leken, er det ingen grunn 

for og holde noe igjen. Artig konsept med 2 omganger, med likest mulig tid på begge. 

Tok ikke dette så veldig tungt, skulle bare ha det litt gøy og vise at en Corvette med orginalt understell faktisk kan brukes så 
det holder. Fikk koking etter runde 2, men tok 1 km kjøletur som roet den saken. Dette holdt til en 2 plass med 4 sekunder 
forskjell på rundene og best in show på banen. Den lille karen på det første bildet bodde også på hotellet, han hjalp meg med 

å shine bilen etter dirt track racet. Bildet ble tatt søndag like før han skulle i barnedåp.

Søndag var det veldig mye biler på festningen, og mye Corvetter spredd rundt omkring. Fikk snakket med noen av dere som 
var der. Vet det ikke betyr så mye, men det var utrolig mange slike der F..d M.....g på merketreffet deres lørdagen. Vet ikke 

antall men det var mange. 

Nå står Rudskogen Motorshow og derettet Vestlandstreff på Gol for tur. Pluttselig møtes vi igjen.
Selv om eg gikk glipp av Hot August, ble været nydelig og nettene varme også i år.

HC

TEKST & FOTO: Harry Harbakk, president i CCN, medlem i CCN avd. Bergen
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TEKST & FOTO: Harry Harbakk, president i CCN, medlem i CCN avd. Bergen



14
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 3 - 20

12

Nytt av året 2012 er at Halden Amcar Klubb og Fønix har forsøkt dra en Temakveld hver onsdag. Det har vært litt opp og ned 
hvor vellykket det har vært, men den 1. august var det CORVETTE som var tema. Plassen foran kiosken var reservert til 
Americas Only True Sportscar. Litt jungeltelegraf i forkant gjorde sitt til at ikke mindre enn 25-26 Corvetter dukket opp i løpet 
av kvelden. Her var det C2-C3-C4 og C5 som var reperesentert. De fleste eid av medlemmer av CCN, men også biler eid av 
entusiaster som ikke er medlem i CCN. Et artig innslag var den kjente Halden-profilen Arild Wiik sin deltagelse. Han dukket 
likegodt opp i sin gamle Ford F-100 med 5-6 Corvetter på lasteplanet. 2 hjuls utgaver vel og merke. Mulig Arild savner en 
riktig Corvette og vi skal ønske han velkommen i CCN dersom han finner på å kjøpe en med 4 hjul :) Vi trivdes godt denne 

kvelden og heldigvis så spilte værgudene på lag.

Øystein, Terje, Jon og Gudmund var bare 
noen av CCN sine medlemmer på plass. 

FØNIX CRUISENIGHT I HALDEN

TEKST & FOTO: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet TEKST & FOTO: Roar Selvnes, styremedlem CCN og reportasjeansv.avd. Midt-Norge

Fønix Cruisenigth er viden kjent og et god etablert ”must do” i amcarmiljøet i Østfold.

Amer
icas 

Only
 

True
 

Spor
tsca

r
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Værgudene var på vår side, og det gjorde nok at det kom veldig mange biler. Det ble antydet at rundt 300 biler var innom 
senteret i løpet av ettermiddagen.  Hele Amcar senteret var åpent, også Dinern i toppetasjen, og her var det mulig å få kjøpt 

seg en skikkelig amerikansk burger.  Jeg vil anta at det kun var ca. 10 corvetter innom senteret, litt skuffende kanskje, men 
sånn er det.

Etter at Amcar hadde delt ut noen premier i forbindelse med en uformell utstilling, bydde Amcar klubben i Trondheim på en 
cruisingrunde i Trondheim.

NASJONAL MOTORDAG 2012

TEKST & FOTO: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet TEKST & FOTO: Roar Selvnes, styremedlem CCN og reportasjeansv.avd. Midt-Norge

Onsdag 6. juni var det Nasjonal Motordag over det ganske land. I Midt Norge var det Amcar som stod for regien, og 
vi var invitert til Amcarsenteret like utenfor Trondheim sentrum.
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HOT 
AUGUST NIGHT

Torvet fredag.

Kjempefin C5 fra Fauske.

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

09. - 12. AUGUST 2012

Mine 2 store begivenheter med corvettten om 
sommeren er CCN`s landstreff og Hot August Night i 
Trondheim.  Med årets sommer, den verste siden
1928, var jeg spent på om nettene ville bli særlig
varme under arrangementet.  Yr.no ble sjekket jevnlig 
den siste uka, og alt tydet på at det ville bli ett relativt 
kaldt biltreff. Selvfølgelig måtte meteorologene få
rett denne gangen.

Pace Car`n ble grundig vasket fredags ettermiddag, og 
kursen ble lagt mot Trondheim sentrum. Selv om jeg bor bare 
drøye 2 mil fra sentrum, ble selvfølgelig bilen skitten på 
turen, og derfor måtte jeg innom jobben og vaske nok en 
gang. Arrangørene hadde i år fått tilbake torvet, og det gjør 
helt klart en forskjell. Torvet og sidegatene ble etter hvert 
stappfulle med amerikanske biler, og stemningen var kjempe-
god selv om det kun var 12-14 grader.

Lørdag var det meldt oppholdsvær, men ikke akkurat syden 
temperatur. Corvettene møttes som vanlig på Solsiden. Her 
ble det etter hvert samlet i overkant av 60 biler. Det er utrolig 
givende å gå rundt å snakke med bileiere fra nesten hele 
landet. Bilene kom fra Fauske i nord, via Romsdalen og ned 
til Østfold i sør. Mange skuelystne var innom og kikket på 
våre fantastiske biler.  

Like før kl. 15 kjørte nesten 40 biler opp til Dolly Dimples der 
pizzabakerne fikk en stri tørn med å steike nok pizza til en 
stor sulten gjeng med corvetteeiere. Jeg hoppet av 
arrangementet her, da fruen hadde andre planer for meg på 
søndagen. Men i følge mine kilder var det varmt nok på City 
Syd under utstillingen. I følge Bjørn, fikk han kun parkert ca 
40 corvetter før plassen var full. Hele parkeringsplassen var 
full kl 11. Bjørn hadde ikke sett så mange amerikanske biler på 
City Syd noen gang. 3 corvetter kom med i Winner Circle. 
En C1 og 2 C4. Det viser at vi corvetteeiere steller pent med 
våre biler. Neste år skal vi ha godvær hele helgen. 
Dermed basta!

Roar
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Solsiden lørdag.

Dolly Dimples. På Torvet.

ikke alle ettermonterte lys er fint, men dette 
synes jeg var kjempetøft.
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Presenterer her min Can Am sportswagon bygget i 2 eks. av Greenwood og Eclers. Kun vært på Eutoramashow i 
U.S.A. Corvetten hadde gått 6000 miles da jeg kjøpte den.

CAN AM SPORTWAGON 2004 CHEVROLET CORVETTE CONVERTIBLE

Det er en 1972 model, og er utstyrt med en 383 stroker motor. ca 450 hk, selvbygd. Kjøpte short block fra U.S.A. og hadde 
aluminium topper og Crane roller cam kit liggende.

Jeg har klart å spore opp den andre (maken til min). Den befinner seg i Kansas, og har blant annet gått som pace-car for Nascar 
løp. Den ble også montert med L 88 motor, og ble klokket til 272 mph. (ca 435 km.t) Så rask er heldigvis ikke min.

PK

TEKST & FOTO: Per-Arne Knudsen, medlem i CCN avd. Mjøsregionen TEKST & FOTO: Johannes Hatlestad

Medlemsbiler
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Sender et bilde av vår nyinnkjøpte corvette C5 magnetic red/light impotert i fra USA på seinhøsten 2011.

2004 CHEVROLET CORVETTE CONVERTIBLE

Endelig kom draumen min til norge: Chevrolet Corvette C5 modell 2004 og med lite kilometer. Er storfornøyd! 650 miles.

Johannes

I fjor var eg litt sent ute med bildeforespørsel, men fikk via forumet god hjelp fra medlemmer i siste liten. Har du et fint bilde 
som kan være aktuelt for 2013 kalenderen? Topp om du sender det så snart som mulig til min nye mailadresse: 

post@alohadesignkontor.no så får du tilbakemelding etterhvert om hvilke bilder som blir brukt og ikke. Det bør være 
høyoppløselige bilder, men er du i tvil så er det bare å sende det du har så sjekker jeg om kvaliteten blir bra nok på trykk.

Tone

TEKST & FOTO: Per-Arne Knudsen, medlem i CCN avd. Mjøsregionen TEKST & FOTO: Johannes Hatlestad

KALENDERBILDER
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Onsdag 6. juni: Skedsmokorset - Åndalsnes
Kl 10:00, Shell-stasjonen på Skedsmokorset: 
8 utålmodige corvetter, og 13 sprudlende 
mennesker er klare for landstreffet 2012. 
Det skal som kjent avholdes på Sundvollen 
om 2 dager, så det var ingen tid å miste – 
bare å kaste seg i bilene, og holde stø
kurs… nordover. 

Den valgte kjøreretningen har selvsagt en 
forhistorie. Sommeren 2011 ble det en del 
mil å kjøre for oss østlendinger som skulle 
til Haugesund på landstreff, og deretter til 
København på nordisk treff. Også da gjorde 
vi turene til en ekstra sosial happening, 
der vi kjørte i flokk og følge. Turene var en 
suksess, og tanken på at vi ikke skulle få 
slite litt asfalt sammen mer enn noen få 
mil for å komme til Sundvollen neste 
sommer var nedslående. Da var det bare 
å sette seg til ved planleggingsbordet; det 
var jo ikke mer som skulle til enn å plan-
legge en aldri så liten omveg for å få til-
fredsstilt trangen til å kjøre Corvetter på 
rekke og rad i et par dager. 

Lars og Per hadde gjentatte møter gjennom 
vinteren og våren, og med hyppig mail-
korrespondanse med resten av reiseflokken 
ble ruten spikret, overnatting booket, og 
finværet bestilt. Noen potensielle hindringer 
i vegen; som at Trollstigen ikke skulle åpne 
eller at den pågående streiken skulle fra-

røve oss nødvendig drivstoff var et ekstra 
spenningsmoment – men som kjent; alt 
ordner seg for snille gutter og jenter.

Vi kjørte i samlet flokk ut på E6 ved 
Skedsmo i lettskyet vær, og strålende 
humør. 1. stopp på ruten ble Lillehammer; 
nærmere bestemt Quality Hotel & Resort 
Hafjell der de fleste av oss hadde gode 
minner fra landstreffet i 2010. Der ble 
lunsjen inntatt, bensintanken etterfylt, og 
fotobokser langs den videre ruten memo-
rert. Så bar det av gårde mot Dovrefjell. 
Etter en aldri så liten kaffe-rast på Lesja 
var det stor stemning for å få unnagjort siste innspurt mot 
dagens mål; nemlig Åndalsnes. Mat og godt med drikke 
fristet samtlige. Den siste etappen ble en naturopplevelse 
som skapte entusiasme og store forventninger til det vi 
skulle oppleve neste dag. Vi feide forbi Trollveggen, uten 
at noen ble fristet til å hoppe, og etter en liten stund 
ankom vi solfylte Åndalsnes hvor vi sjekket inn på Hotel 
Grand Belevue. Og hva er det første man gjør når dagens 
etappe er tilbakelagt? Jo, noen valgte å vaske bil, mens for 
andre bar det rake vegen til baren. 

Det tok ikke lang tid før vi alle satt på hotellets terrasse 
med noe godt i glasset og slappet av før middag. Brått ble 
den åndalsneske stillheten brutt av velkjent lyd; rumlende 
V-8ere. Det var jo tross alt Bilens Dag denne dagen, og 
noen amcar-entusiaster bor det åpenbart i Åndalsnes 
også. De kom rullende opp foran hotellet, der det ble en 
aldri så liten gjensidig fotoseanse. Middagsseansen var 
derimot en helt annen sak; og faktisk ikke så lite lærerik. 

Noen av oss fikk nemlig lære at GT fungerer 
utmerket som drikke til både forrett,
hovedrett og dessert. Stein himself stod 
for demonstrasjon av dette. Damen som 
tok i mot bestillingen gjorde det uten 
med en eneste mine å røpe at dette var 
en noe utradisjonell drikk til maten. Med 
tanke på at den nevnte mann også hadde 
en diger, svart cowboy-hatt på hodet
mens han bestilte, må man vel kunne si at 
det var godt gjort av serveringspersonalet 
å beholde et nøytralt ansiktsuttrykk. Vi 
fikk tatt et bilde av Stein med cowboy-

hatt som vi sendte via 
mms til Stein sin kjære 
Vinni, og hun svarte 
med undring og lurte 
på om vi hadde kjørt 
helt til Texas. Vel, om 
vi ikke var i Texas, var 
det jo ikke noe i veien 
for å lage litt Texas 
der vi var… 

Torsdag 7. juni:
Åndalsnes - Balestrand
Da vi tuslet vi til loppe-
kassa onsdag kveld var 
det med avtale om
frokost kl 07, og avreise 
kl 08 neste morgen. Og 
slik ble det; vi var 
disiplinerte som fjell. 

TEKST: Marit Gulliksrud
FOTO: Per Gulliksrud & Anita Helgestad

TURKAMERATENE:
Rita & Ove Johansen
Lars Wyller
Målfrid Stenberg & Trond Vik 
Brit & Trond Momkvist
Terje Bruvik
Anita Helgestad & Idar Gunnesmæl
Stein Helgesen
Marit & Per Gulliksrud

SKEDSMO – SUNDVOLLEN PÅ 2 DØGN OG 8 TIMER

Morgenstund i Åndalsnes. Vakkert og vinterlig på vei ned fra
Trollstigen.
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konstruert med glass i gulv og vegger, slik 
at man stirret rett inn i avgrunnen – 
bokstavelig talt. Da de kom tilbake kunne 
de fortelle om en svimlende opplevelse…

På vei ned fra Trollstigen ble det en liten 
stopp mellom høye brøytekanter; blant 
annet for å kaste snøballer på hverandre. 
Snøballkrig i juni er stas! Vi stoppet også 
opp ved Gudbrandsjuvet; et elvegjel ved 
elva Valldøla.  Så var det Geiranger neste.
Ørneveien ned mot Geiranger er noe for 
seg selv. Alle som har kjørt der vet at her 
er det norsk natur på høyt nivå. Snakk om 

en fest for øynene! Anita fotograferte som en dreven 
paparazzi mens vi kjørte. Det foregikk faktisk fra stående 
positur i bilen! Idar kjørte først, pent og pyntelig, og Anita 
sto baklengs med overkroppen opp fra t-toppen og foto-
graferte bakover for å feste kortesjen til filmrullen. Heftig 
gjort! Vi måtte naturlig nok stoppe ved et utkikkspunkt for 
å ta flere bilder – av naturen, utsikten over Geiranger… og 
hverandre. Vi måtte jo ha med noen ”klasse-bilder” i kofferten 
hjem også. 

I Geiranger var det reneste 17. mai stemningen. Det var 
åpenbart at turistsesongen var i gang. Mennesker stimlet 
langs veiene, og vi ble både vinket til og behørig tatt bilder 
av. Vi tuslet oss i moderat fart opp til Hotel Union, et flott 
trehotell fra 1891. Der hadde vi fått til en avtale om lunsj 
med nogo attåt; nemlig en titt på veteranbilsamlingen til 
hotellets eier; Karl Mjelva. Det var Rita som kom på at hun 
hadde sett et tv-program om hotellet og bilsamlingen, og 
etter en liten telefonsamtale var det klart at vi var mer enn 

velkomne med corvettene våre. Det vi 
ikke visste var at det skulle bli bedre enn 
som så; vi fikk ikke bare lunsj og en liten 
titt, vi fikk både omvisning og et helt lite 
foredrag om bilenes opprinnelse og historie. 
Karl Mjelva var en skikkelig kjernekar, og 
at han var en ekte bilentusiast var åpen-
bart. Vi ble først vist litt rundt på hotellet, 
med fokus på muligheter i forhold til kon-
feranser, treff mv. Han hadde nok satt pris 
på å få et landstreff lagt til nettopp sitt 
hotell. Deretter ble vi vist inn i ”det aller 
helligste”; salen der bilene sto. Det var litt 
av et syn. Ærverdige veteranbiler som 
hadde hatt Geiranger som ”arbeidssted”. 
De hadde tatt over hestens rolle som 
turistskyss, og vært innlemmet i Gerianger 
Skysslag. Vi fikk høre at den første turist-
båten kom til Gerianger allerede i 1869, og 
at i 1906 var hele 110 skip som besøkte 
Gerianger. Først foregikk skysstrafikken 
kun med hest og kjerre, og i 1907 ble 
Geiranger Skysslag (GS) stiftet. Etterhvert 
gjorde bilen sitt inntog som turistskyss, en 
tid gikk biler og hester om hverandre, men 
utover i 1920-årene ble turistskyssen
hovedsakelig dominert av biler. Vi fikk høre 
om biler fra GS som ble tatt av tyskerne 
under 2. verdenskrig, men som kom tilbake 
til Geiranger, og nå sto her rett foran oss 
– tipp topp restaurert. Han hadde til og 
med oppsporet og hentet hjem en bil som 
etter krigen var havnet i Amerika, og fått 

Torsdag morgen flommet Åndalsnes over 
av sol, blå himmel og stille glitrende sjø. 
Det kunne ikke blitt mer perfekt! Alle 
bilene startet som de skulle, og corvette-
nesene ble styrt mot Trollstigen. Dagen 
før hadde et ras medført stengt vei ved 
Trollstigen, så vi var griseheldige da veien 
nå var kjørbar igjen. Og for en tur det ble! 
Det er noe helt eget å kjøre midt i en 
rekke av 8 corvetter som taktfast tar seg 
oppover fjellsiden. Litt spenning ble det 
jo også; alle vet jo at ras kan utløses av 
høye lyder, og lydløse er jo ikke akkurat 
disse bilene. Alt gikk 
imidlertid på skinner, 
vi kom opp uten 
problemer, og om noen 
hadde litt ekstra hjerte-
bank var det grunnet 
spektakulær utsikt og 
natur. På toppen stanset 
vi, og tok oss til et
utkikkspunkt der vi 
kunne nyte utsikten. 
Det var ikke en sky i 
sikte, været var klart 
som glass, og vi kunne 
se nesten så langt som 
helst. Det kunne ikke 
vært bedre! Trond, Lars 
og Per gikk litt lengre 
enn resten av oss, og 
fant et utkikkspunkt 

Glad gjeng på toppen av Trollstigen.
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den restaurert. En fantastisk historie; vi 
sto som tente lys og fulgte med når han 
fortalte. Det hele ble så avsluttet med 
sosekjøtt og eplekake, ved et vindusbord 
med utsikt over en solbadet Geiranger-
fjord. 

Videre fra Geiranger var det enda et fjell 
å bestige; Strynefjell. Det ble mange opp- 
og nedturer i løpet av dagen, men heldig-
vis bare av geografisk art. Opplevelses-
messig var det kun oppturer; det var så 
mye vanvittig flotte inntrykk, at det nesten 
rant over til tider. Ekstasene kom så kjapt 
på rekke og rad at de nærmest kolliderte 
med hverandre. Det aller meste var med 
andre ord bare fryd og gammen. Det må 
likevel nevnes at strekningen Åndalsnes – 
Balestrand innebar en del tunellkjøring; 
noe ikke alle satt like stor pris på. Noen 
liker å benytte tuneller til å skape ekstra 
bråk og spetakkel - lyden av V-8eren blir 
liksom opphøyd i 2. potens inne i tunellene 
- og bråk og spetakkel er jo alltid moro! 
Andre så derimot ganske svart på det, 

bokstavelig talt. Trond mente det var litt 
vel mørkt inne i tunellene. Vi synes naturlig 
nok det var synd at Pinnen vår skulle 
måtte slite med et så anstrengt forhold til 
tunneler, og tok affære: På lørdag kveld 
på Sundvollen – under den høytidelige 
jubileumsmiddagen - benyttet vi anledningen 
til å overrekke Trond og Brit en liten 
hjelpende hånd; nemlig en hendig lomme-
lykt, slik at Brit kan lyse mens Trond kjører. 
Vi vil jo helst ha pinne-bilen med innhold 
trygt gjennom tunellene neste gang vi skal 
på tur i fjellheimen (ikke noe er planlagt 
ennå… men det er lov å håpe).

Etappen Åndalsnes – Balestrand var 
relativt drøy, og da vi ankom Kviknes
hotell var vi ganske fornøyde med å 
parkere, strekke på bena, og sjekke inn. 
Vi slo like godt på stortromma da vi booket 
rom på Kviknes, og valgte rom i den opp-
rinnelige delen av hotellet. Flotte, litt
gammelærverdige rom med utsikt over 
sjøen, egen veranda, og god tumleplass. 
Etter innsjekking tok det ikke lange tiden 

før vi satt vel forankret på brygga ved 
hotellets forside, med noe godt og kaldt i 
glasset, og nøt kveldssola til den dukket 
ned bak en fjelltopp. Å sitte der i godt lag 
mens kvelden senket seg, og se corvettene 
stå på sirlig linje på egen plass foran hotellet, 
var nesten magisk. Kan man ha det bedre? 

Fredag 8. juni: Balestrand – Sundvollen
Morgenstund på Balestrand: Har finværet 
noensinne vært så fint? Morgenkaffen ble 
inntatt i solsteken på hotellets terrasse, 
mens øynene hvilte på noen fantastiske 
kjøretøyer, en blåblå fjord og snøtoppede 
fjell. Det var flere enn én som godt kunne 
tenkt seg å bli i Balestrand. Da hadde det 
imidlertid ikke blitt noe landstreff på oss, 
så vi kastet etter hvert pikkpakket i bilene 
og satte kursen mot ferjeleiet på Dragsvik. 
Lars kjørte først… og kjørte som om han – 
ja nettopp – skulle rekke en ferje. Tjohei 
som det gikk unna. I løpet av turen ble det 
noen korte seilaser på oss, og ved et 
tilfelle, mens vi ventet på ferjen, klarte 
Stein å overtale bilettøren til å innvilge 

Utsikt over Geiranger.

Terje studerer motoren på denne gamle 
Cadillac'n som gikk i skysstrafikk i Geiranger.

En stopp ved Gudbrandsjuvet. Mitt skip er lastet med... CORVETTER.
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oss en grupperabatt. på svimlende 3 kr pr 
bil. Moro var det i alle fall! Vi stanset for å 
tanke i Sogndal, og så bar veien videre 
mot Hemsedalsfjellet. Det meste gikk fint; 
bare bilen til Per som ble litt ”heit i 
toppen” av fjellklatringa. En pust i bakken 
da den verste stigninga var unnagjort 
ordnet saken, og så bar det nedoverbakke 
igjen. På Gol stoppet vi for en matbit på 
Pers hotell. Også der var vi ventet. Vi hadde 
gjort forhåndsavtaler med alle steder vi 
stoppet for å spise, og dermed sparte vi 
tid på å finne egnede steder som kunne 
dekke bord til 13. Hotelleier Per kom og 
slo av en prat da vi spiste; en kjempehyg-
gelig og bilentusiastisk kar! Denne helga 
hadde Porsheklubben sitt landstreff på 
nettopp Pers hotell, og corvetteklubben 
har jo også tidligere hatt sitt landstreff her.

Den siste etappen, mellom Gol og
Sundvollen, hadde en noe mangelfull
WOW-faktor i forhold til de andre 
etappene. Nå var vi brått tilbake i kjent 
landskap, og det var liksom ikke riktig så 

spennende som det vi hadde opplevd 
tidligere på turen. Uansett – med oss i 
bagasjen da vi kjørte inn på parkerings-
plassen foran Sundvollen hotell hadde vi 
opplevelser vi vil huske lenge.

Etterord:
Hva er så den kritiske suksessfaktoren på 
slike turer? Det er jo selvfølgelig en forut-
setning at bilene går (det hender vel inni-
mellom at de ikke gjør det), og at verken 
uhell eller ulykker inntreffer. Når så mange 
biler skal kjøre i så mange mil langs ymse 
veier, er det selvsagt en liten risiko for at 
noe skjærer seg. Rutevalget er også viktig. 
Dersom man har lagt opp ruter som inne-
holder severdigheter og spesielle opp-
levelser blir turene ofte mer minnerike. 
Været spiller dessuten også en viss rolle. 
For vår del hadde nok et gjennomgående 
vått og grått vær ført til at vi ikke hadde 
fått like stort utbytte av naturopplevelsene, 
utsikten, mv. Planlegging er antakelig alfa 
omega for et godt resultat, og vår tur var 
så godt planlagt at vi slapp å bruke unødig 

tid på å bli enige om alle mulige praktiske 
detaljer underveis. Alt fra booking av 
overnatting og bespisning underveis, til 
detaljert informasjonsskriv/rutebeskrivelse 
som ble delt ut til hver enkelt bil var i boks 
før vi reiste. 

Det er med andre ord mange faktorer 
som spiller inn i forhold til det man sitter 
igjen med av gode, eller mindre gode minner 
etter en sånn fellestur. En av de aller største 
suksessfaktorene er nok likevel folka som 
reiser sammen. Vi som var på denne turen 
sammen var kanskje så nær en ”perfect 
match” som mulig. Alle var blide, alle
bidro, alle ble sett og hørt (ha ha… selv-
sagt noen mer enn andre, men dog – kun 
positivt). Alle synes godt om hverandre, 
og det er ”stor takhøyde” blant oss.
Småkjeklinga mellom Lars og Stein var 
god underholdning for oss andre, og 
sikkert ikke minst for dem selv. Sånn blir 
det når man begynner å kjenne hverandre 
godt. Konklusjon Skedsmo – Sundvollen: 
PERFEKT!

Som perler på en snor, utenfor Kviknes Hotel i Balestrand.

På ferjekaia i Mannheller. Lunsj på Pers Hotel på Gol.Kveldsstemning i Balestrand.
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Endelig ble det tid for landstreff. 
Etter å ha skulket fjorårets treff, 
gledet jeg meg til å kjøre sammen 
med trøndergjengen på treff igjen. 
Treffet i år var jo også en smule spesielt, 
da det er CCN sin 20-års bursdag.  
Det har blitt en vane at mange av oss 
fra Trøndelag starter turen til treffet 
etter jobb torsdag ettermiddag. Fast 
samlingsplass er Statoil Klett som 
ligger like sør for Trondheim.

Denne torsdagen var det 7 biler som 
møtte. Håvard hadde fortalt Bjørn at han 
skulle ha med sin mor på Landstreff.  
Flere av oss var spente på om det virkelig 
var mora som var passasjer, eller om det 
var et skalkeskjul for noen andre. Men 
som den trofaste husbond Håvard er, stilte 
han faktisk med sin mor. Hun hadde fått 
Landstrefftur i 70-årsgave av sønnen.  
Dette synes jeg det står respekt av! Er det 
noen andre i klubben som har gjort eller 
vurdert noe liknende?

Alf og Inger gled inn i rekka på Oppdal, og 
dermed var kortesjen på 8 biler over 
Dovrefjell. Noen biler var tørstere enn 
andre, og derfor ble det pitstopp på 
Dombås. Turen gikk deretter til Cadillac 
Diner på Tretten.  Dette er en restaurant/
kafe vi har besøkt tidligere, og amcarfolk 
blir meget godt mottatt.  Vi ankom diner`n  

5 minutter før stengetid, men det gjorde 
ingen ting. Jenta bak disken laga middag 
til 15 sultne trøndere uten å surmule.  
Bjørn er jo i følge Elin en unge, og måtte 
selvfølgelig prøve motorsykkelen som 
stod inne.

Etter å ha inntatt middag kjørte vi til 
Hunderfossen Hotell. Her ble det inntatt 
litt god drikke i fellesskap før vi køyet.  
Fredagen startet med frokost og bilvask.  
Selv om bilene var nyvasket før vi dro 
hjemmefra, måtte vi selvfølgelig treffe på 
noen regnskurer på tur sørover. Robert 
hadde oppdaget en vannlekkasje på sin bil, og Bjørn ble 
med han bort til gutta på Motorspeed. Her var det også 
som vanlig kjempeservice, og lekkasjen ble stoppet. 

Deretter var Sundvollen Hotel og CCN`s Landstreff 
neste mål. Landstreffet ble arrangert over samme mal som 
tidligere år med noen flere aktiviteter deltakerne kunne 
være med på. Spesielt interessant syntes jeg timen på 
lørdag med Amcar`s daglige leder Hilberg Ove Johansen 
var. Han kunne svare på det meste. Synd det var så få 
medlemmer som fikk med seg dette.

Ellers ble jeg imponert over effektiviteten i premie-
utdelingen, og at så å si alle overvar denne. Spesielt  
hyggelig for oss trøndere var at bl.a. Bjørn og Elin fikk 
entusiastprisen og at CCN Midt Norge fikk prisen for 
årets lokalavdeling. Som seg hør og bør når det er 
Landstreff skinte sola nesten hele helga. Søndagen var det 
bare å sette seg inn i sin Corvette og sette snuten nord-

over og reflektere over nok ett Landstreff 
med gode minner og mange ekstremt fine 
biler. Styret i CCN Midt Norge hadde 
håpet på ny rekord fra avdelingen vår i år, 
men det klarte vi ikke. Vi ble totalt 15 biler, 
og det er ca 17 prosent av medlemmene.

DEL 2: Tone

Som i fjor, var eg sikkert den eneste 
som ankom i fly. Men heldigvis var 
Monica Tvenning så snill å plukke 
meg opp på veien fra Gardermoen. 

Mens hun luftet
bikkjene fikk eg
solobrus og følte
meg hjemme i 
hennes koselige
leilighet. Det var godt 
å puste ut etter en 
vill dag på Værnes 
der det var 3 timer 
kø pga. vekterstreik , 
mistet nesten flyet.

Lite viste Monica om 
at hun kom til å bli 
møtt med et CJ med 
seg selv som både 
forside- og midtside- 
pike, så da eg var så 
dum å late som at eg 
var litt interessert i 

TEKST: DEL 1: Roar Selvnes  •  DEL 2: Tone H
DEL 3: Nils Ole Frønæs  •  FOTO: Roar Selvnes, Tone H,
Christian Lilleaas og Nils Ole Frønæs

CCN 20 ÅR - SUNDVOLDEN HOTEL 7. - 10.JUNI 2012

Håvard med sin mor. Robert vasker. AMCAR var på plass.

DEL 1: Roar
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medlemmer og Corvetter som dukket 
opp. Dagen startet som vanlig med frokost 
og bilvask, deretter kunne en velge 
aktiviteter på hotellet og i dets nær-
område. Noen tok seg en svømmetur i 
hotellets basseng, spaavdelingen fristet 
også, ellers så var det noen fruer som dro 
på shopping og noen menn som dro på 
go-cart kjøring. Eg var med MS Dronning 
Tyra fra brygga på en guidet tur på 
Tyrifjorden og Steinsfjorden. Turen var 
lengre enn lang, men i godt selskap, med 
matpakke og mye fin natur så ble det en 
hyggelig reise. På ettermiddag ble det 

infomøte etterfulgt av grillfest. Heldigvis var været fint slik 
som planlagt så grillingen fant sted utenfor hotellet.

Lørdagen startet for mange på samme måte som fredag: 
frukost og bilvask. Det regnet mye, så ikke alle ble med på 
cruisingen som i år hadde en ny vri, nemlig rebusløp. 
Deretter var bilutstillingen klar. En hadde god tid på seg til 
å se alle bilene og bestemme seg for hvilken bil en ville gi 
sin stemme. Hvem som vant de ulike prisene ser du på 
side 32. Etter å ha hengt rundt på utstillingen og evt. fått 
tid til en power nap, så var alle klar for bankett, premie-
utdeling og fest der.

Søndag kom litt brått på mange av oss, etter en helg full-
pakket av aktiviteter og opplevelser. 

Takk for denne gangen til arrangementskomiteen og alle 
medlemmer som ble med på feiringen! 10 år til neste store 
feiring, om vi ikke feirer halvrunde tall også... :)

hvor lenge hun hadde hatt Corvetten, så 
kom hele historien, med alle deltaljer fra 
hennes ungdomstid og frem til i dag, som 
eg allerede hadde lest over flere ganger 
etter at Nils Ole sendte inn artikkelen om  
henne. Men da viste eg hvertfall at alt 
som var på trykk stemte og måtte bare 
fortsette å late som ingenting.

Da vi kom frem til Sundvolden på 
torsdagskveld hadde vi kanskje gått glipp 
av velkomsttalen, men presidenten Harry 
sørget for at vi fikk servet god middag og 
noe i glasset uansett.
Etterpå ble det Quiz.
Uten å røpe for mye 
om mitt eget lag og 
dets kunnskaper, så 
var det "noen" som
klaget på at "noen" 
jukset med sin smart-
telefon og derfor fikk
mistenksomt mange 
riktige svar. Kvelden 
ble avsluttet med
sosialt samvær som 
det kalles, både uten-
dørs og inne i hotellets 
bar der det var levende 
musikk.

I løpet av fredagen var 
det mange flere 

Corvetter i alle regnbuens farger.

Strøkne rom ventet inne på Sundvolden.

Og strøkne biler ble parkert utenfor.
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Elvis has left the building...

Hestekrefter.

1. plass i Toppflight klassen (Gul 1955 Conv.)

Ombord på MS Dronning Tyra.
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Ikke bare presidenten som pynta seg.

Kjekke onkel Politi inspiserte.

Oransj er årets hotteste farge.

Grillfest og topp stemning.
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Årets jubileumstreff på Sundvollen 
feiret CCN 20 år og det 20ende 
landstreffet i klubbens historie. Da 
er det på plass med å dvele litt ved 
historien. På det første landstreffet 
på Lillehammer i juni 1992 var det 25 
Corvetter og på klubbens 20ende 
landstreff deltok det 185 Corvetter. 
Tre årets deltagende Corvetter har 
en spesiell historie og noe tilfelles. 
De har hatt samme eier i godt over 
20 år og de deltok på det første 
treffet og jubileumstreffet til CCN. 
Og i tillegg har både eiere og Corvetter deltatt på 
de fleste landstreff og mange arrangementer i 
klubbens regi opp gjennom årene. Vi må huske på 
at å kjøpe Corvette i Norge på hvite skilt på midten 
av åttitallet var langt mer spesielt og uvanlig enn 
hva det er i disse dager. De færreste av oss er så 
trofaste med bil og engasjement i en merkeklubb 
som disse tre herremenn. Det er bare å gratulere 
Chr. Fett, Frode Alhaug og Kai Eriksen.

Chr. Fett og hans `58 fuelie.
Christian trenger vel kanskje ingen nærmere 
presentasjon som klubbens første president 
med halve tiden av klubbens eksistens i 
presidentstolen. På mange måter er 
`58en sterkt medvirkende til at CCN ble 
stiftet i 1992. Christian hadde kjøpt 
Corvetten i Chicago en høstdag i 1987 og 
da Andy Sørensen satte inn annonse i 
Aftenposten høsten `92 svarte Christian 
umiddelbart på annonsen og var en av de 

som startet CCN. Han 
har hatt flere
Corvetter i løpet av 
tiden, men `58en har 
han eid i 25 år og har 
ingen planer å selge. 
Tvert imot, så har han 
tenkt på en oppussings- 
jobb på sin kjære
`58. Bilen har vært 
en premiesanker på 

Kai & Brita Christian

DEL 3: Nils Ole
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etterhvert fått mindre oppmerksomhet 
fra eier ettersom han har brukt mer tid 
på Corvetter racing med først en`67- 
coupe og så en C6 Z06. Det var et hyggelig 
gjensyn med Karin, Frode og `58en.

Kai Eriksen og `71en.
Brita og Kai Eriksen og dere sorte `71 cab 
var på Lillehammer i `93. Det var nesten 
8 år etter Kai kjøpte bilen i Oslo høsten 
`84 som flyttegodsimport (det var før 
tretti årsregelen kom). Bilen er original 
B.B. med automat, men en 350 ci. var satt 

inn før bilen kom til Norge tidlig i `84. Den var ikke strøken, 
men det var da en Corvette! Og det var greit for Kai, for 
han har gjort oppgraderinger og rullende restaurering de 
28 årene han har eid bilen. For Kai er det like gøy å skru 
som å kjøre Corvette. Da han kjøpte bilen stod telleverket 
på 50.000 miles og nå 60.000 miles og det er ca. 50 mil 
pr. år. Han har vært på de aller fleste landstreff og sittet i 
styret i CCN. C3en er det eneste Corvetten han har eid, 
og selv om han har andre hobbybiler er `71 helt spesiell 
hos familien Eriksen.

landstreff og andre arrangementer. 

Frode Alhaug og hans `58en. 
Karin og Frode Alhaug deltok begge på 
det første landstreffet på Lillehammer i 
sin hvite `58. Da var det gått nesten 5 år 
siden Frode kjøpte bilen på en bensinstasjon 
i Gudbrandsdalen høsten `88, 20 min 
etter han så bilen for første gang. Bilen 
har Frode selv gjort en stor restaurerings-
jobb på med svømmebassenget i huset som 
smøregrav. AR felger, 
en ny LT1 350 er noe 
Frode valgte til bilen 
og hvit eksteriør og 
rødt interiør er flott 
på en C1 modell. Bilen 
har fått mange premi-
eringer opp gjennom 
årene på landstreff og 
diverse andre arran-
gementer, men har 

Frode & Karin
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C 1 KLASSEN ORIGINAL:
1.  Bjørn Steinar Lien 1958 conv.
2. Christian Fett 1958 conv.
3. Oddbjørn Sletto 1961 conv.

C 2 KLASSEN ORIGINAL:
1.  Bjørn Jørgensen 67 conv.
2. Roar Thomassen 66 conv.
3. Geir Gustavsen 67 conv.

C 3 KLASSEN ORIGINAL:
1.  Ingvar Stenumgård 68 conv.
2. Kåre Strømberg 70 conv.
3. delt: Hans Jørgen Helgesen og      
    Henrik Kjær

C 4 KLASSEN ORIGINAL:
1.  Bjørn Sigbjørnsenn 91 conv.
2. Monica Tvenning 96 conv.
3. John Møller ZR 1 coupe

C 5 KLASSEN ORIGINAL: 
1.  John Møller 98 coupe
2. Ole Nilsen 98 conv.
3. Johannes Hattestad 04 conv.

C 6 KLASSEN ORIGINAL: 
1.  Ivar Haugsbakk 2009 ZR 1

2. Thomas Ohlsson 2012 coupe
3. Jan Erik Aasebø 2006 Z 06

SHOW & SHINE PRISEN: 
Stefan Aasebø 2006 Z 06

MODIFISERT/CUSTOM KLASSEN 
C 1, C 2, OG C 3:
1.  Morten Riise 65 coupe
2. Bjørn Berge Greenwood Daytona
3. Truls Eidsvoll 64 coupe

MODIFISERT/CUSTOM KLASSEN 
C 4, C 5, OG C 6:
1.  Alf Olsvold C 5 1999 conv.
2. Tom Gullachsen C 5 2004 conv.
3. Terje Jacobsen C 5 2001 coupe

TOPFLIGHT KLASSEN:
1.  Anne Jahr C 1 1955 conv.
2. Finn Strøm C 3 1968 conv.
3. Erik Jensen C 5 1999 conv.

LADIES CHOICE:
Morten Riise C 2 1965 coupe

CAR OF THE SHOW (people’s choice):
Morten Riise C 2 1965 coupe
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ÅRETS LOKALAVDELING I CCN: 
MIDT NORGE

FORUMSPRISEN: 
Corvette feber (Geir)

ENTUSIASTPRISEN/BUKETT: 
Bjørn Berg & Elin 
Tom Gullachsen
Jon Grasto
Monica Tvenning

ÆRESMEDLEMSBEVIS/BUKETT: 
Erik A. Sørensen 
Monica Tvenning

HARRY PRISEN (Delt ut av Harry privat): 
Henning Bogen
Monica Tvenning
Gudmund Bolsgård
Hans Jørgen Herje

BUKETT: 
Christian Fett 

VIMPEL: 
Stefan Aasabø for deltagelse på 5 året.
Fyllte 16 i år.

VIMPEL: 
Paret fra Sverige med spesielle klær.

VIMPEL (lengst vei å kjøre): 
Jørgen Sørensen

VIMPEL/BUKETT: 
Dan Askehagen 
(Avgått fra valgkomite)

VIMPEL/BUKETT: 
Henning
Jane
Monica 
(Avgått fra styret 2012)

VIMPEL/BUKETT: 
Erik Jensen
Monica
Karen
Knut Erikson
Robert Holten

BUKETT: Eileen, for å holde ut med presidenten 

VINNER AV JUBILEUMSLOTTERIET 
(Vant verktøyskap):
Jostein Granby



34
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 3 - 20

12

Artikkel: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet

DEL 2

Fortsettelse følger i neste nummer!

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

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

CORVETTE TOUR - 26. juni - 8. juli 2013

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

CORVETTE TOUR 2013: 26. juni - 8. juli 2013
Kr 9.490,- flyreise kommer i tillegg!
Per i dag blir tur + flyreise kr 17. 490,-
Påmeldingsfrist: 1. april 2013

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

Foreløpig turprogram: 
Onsdag 26. juni: Fly til Nashville, Tennessee.
Torsdag 27. juni: Oppleve Nashville. 
Grand Ole Opry. Musikk på Broadway.
Fredag 28. juni: Corvette 60th Anniversary. 
Bowling Green, KY.
Lørdag 29. juni: Corvette 60th Anniversary. 
Bowling Green, KY.
Søndag 30. juni: Corvette 60th Anniversary. 
Bowling Green, KY. 
Mandag 1. juli: Louisville, Kentucky. 
Omvisning på Jim Beam Whiskey destillery.
Tirsdag 2. juli: Besøk på Indianapolis 
Motor Speedway.
Onsdag 3. juli: Besøk på Studebakermuseet 
i South Bend, Indiana.
Torsdag 4. juli: Besøk på Auburn Cord 
Duesenberg Museum i Auburn, Indiana.
Fredag 5. juli: Goodguys PPG Nationals, 
Columbus, OH (forventet dato, ikke bekreftet).
Lørdag 6. juli: Goodguys PPG Nationals, 
Columbus, OH (forventet dato, ikke bekreftet).
Søndag 7. juli: Hjemreise til Norge.
Mandag 8. juli: Ankomst Norge.

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

Tur til USA er det mange som kan tenke seg - det jobbes med endelig program for turen. Annonse med program og priser, samt info om 
påmelding vil følge i neste nummer av journalen og i Amcar samt på nettsidene. forløpige datoer ser ut til å bli utreise 26. juni og tilbake-

reise 07. juli ( I Norge 8 juli). Innhold på turen vil vere Corvettens 60the annieversary som feires 28 - 30 juni + besøk på bilrelaterte 
arrangemang/muser og steder samt tid for sosial hygge m.m 

Skandinavisk Treff 2013 er nå under ett år unna – 23. - 25. august 2013 – og skal foregå i Sandefjord hvor vi skal bo på Rica Park og ha 
bilene parkert i Badeparken nedenfor hotellet. Hovedkomiteen hadde møte 30. august og konsentrerer seg for tiden om •Kontakt med 
Politiet og kommunen for å klargjøre deres retningslinjer for selve arrangementet og cruisingen spesielt. •Badeparken og hvor mye plass vi 
trenger, måle opp området og lokalisere strøm- og vannuttak ift hvordan vi plasserer inn- og utkjøringer, biler og telt. Likeså hvordan vi skal 
få til en god bevoktning av bilene. •Sponsorer for arrangementet hvor vi lager oversikt over ting og aktiviteter som kan sponses. •Fortsatt 
kontakten med medlemmene som bor i Sandefjord som kan byen sin godt og har mange kjentfolk i forskjellige etater som vi skal i kontakt 
med. Neste møte med dem er planlagt til 10. oktober og du som ikke hadde anledning til å møte ved siste møte er hjertelig velkommen. 

•Vi vil også framover konkretisere oppgaver hvor medlemmer i alle 3 fylkene blir invitert til å bidra .

Hovedkomiteen har neste møte 24. september og har du spørsmål og tanker rundt arrangementet så ta kontakt med meg. Corvette feirer 
60 år neste år så det kommer nok til å prege arrangementet litt!

Mvh Arne Jonny, leder avd. VTB

TAKK TIL VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE PÅ TREFFET:

SKANDINAVISK TREFF

ARRANGEMENTKOMITEEN(Erik, Karen, Monica, Knut og Robert). Takker SUNDVOLDEN Hotel for et fabelaktig og godt samarbeide med 
treffet. Vi vil også takke alle de personer fra klubben som bidro med DUGNADSINNSATS i forkant og til gjennomføringen av  treffet. Vi 
takker også for alle hyggelige tilbakemeldinger fra treffdeltagerne, og ønsker neste års arrangører LYKKE til med sitt Landstreff på LISTA.



GAMLEDAGERS CORVETTE

Artikkel: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet

VD79481 ble født som 867S100085 og er en meget tidlig bygget 
1960 modell. Som født var den nummer 85 i rekken og rullet ut ifra 
fabrikken en av de første produksjonedagene i 1959. Lakkert  i nydelig 
Roman Red med Ermine White sidecoves. Utstyrt med 283cid V8 og 
den for Corvette svært uvanlige PowerGlide 2 trinns automatkasse. 

Denne lekre bilen var etter hvert ikke spenstig nok for eierene i 
USA, så en hardtrimmet 327cid med 4trinns manuell gearkasse ble 
montert. Stabstag og andre modifiseringer ble også montert og 
bilen ble i første del av 70tallet brukt til DragRacing i California. Det 
er her Amcars grunnlegger Terje G. Aasen finner bilen hos et mindre 
bilfirma. Etter mye frem og tilbake blir bilen kjøpt av en venn av 
Terje og innført til Norge som flyttegods den 27/10-1977. På den 
tiden var dette landets desiderte eldste Corvette og en absolutt 
unik bil. Terje får bilen restaurert til originalstand, inklusive 

remontering av tidsriktig 283 cid V8 og Powerglide. Einar Valsjø 
bidrar med mye hjelp. Nytt interiør og masse NOS krom og lister 
kom på plass. Bilen har blant annet originalmonterte elektriske vindus-
heiser. Dette er en option som kun ble levert på 544 biler.  I 1978 får 
Oslojenta Evy Lilleba Nilsen (idag Volle) syn på sin drømmebil og 
etter hvert går Terje med på å selge bilen. Dette skjer den 29/6-1978  
At en ung dame kjøper bilen var også ganske unikt den gang og 
Lilleba-Corvetten blir smått legendarisk i bilmiljøet på Østlandet. 
Hva som senere skjer er nok om mulig enda mer uvanlig. Evy Lillaba 
Volle beholder nemlig sin bil og hun eier den faktisk den dag i dag. 
Bilen har vært parkert i lengre perioder, men har hele tiden vært 
innregistrert. Vi tør tippe på at dette er den Corvette i Norge med 
lengst eierhistorie kombinert med regelmessig bruk. I den senere 
tid har bilen vært oftere å se og vi tør tippe på at dette er Evy sin 
trofaste følgesvenn livet ut.

NORWEGIAN CORVETTE HISTORY
DEL 2

Fortsettelse følger i neste nummer!

Bildet viser Corvetten som funnet i California i 1975. Den gang hvit med 
modifiserte hjulbuer og satt opp for dragracing.

I dag en fantastisk flott bil og en av ca 9 stk 60 modeller i landet.En ung utgave av Evy og Corvetten. Dette er fra en reportasje i Right On
1978 og gjengitt med tillatelse av Ronnie Krabberød.

SKANDINAVISK TREFF 35
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2012 CHEVROLET CORVETTE

TEKST: Jon Grasto, VicePresident i Amcar og medlem i CCN avd. Østlandet

BY THE NUMBERS
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I begynnelsen av mai stoppet produksjonen av 2012 Corvette og 
modellåret så sin slutt. GM publiserer rett etter dette sine 
produksjonstall for året og vi kan gledelig studere hva som er
populært og ikke fullt så etterspurt. Til tross for et par bra salgs-
måneder i vinter, så er årets resultat det laveste siden 1961. En 
kombinasjon på tøff konkuranse fra importmerker, godt Camaro-
salg, fortsatt dårlige tider i USA og en C7 generasjon av Corvette 
et snaut år unna får ta skylden for dette.  Modellåret stoppet på 
11647 biler, hvorav Grand Sport står for nærmere 63% av alle bilene. 
Legger vi til Base Coupe og Convertible , så utgjør de samlet hele 
87.1% av den totale produksjonen. Under ser du en liten tabell som 
viser de eksakte tallene for hver av modellene. 

Den store nyheten for 2012 var OneYearOnly Specail Edition 
pakke for å feire Chevrolet sitt 100års jubileum. 2201 biler (18.9%) 
fikk denne Centennial Package, dvs nesten hver femte bil. Blant 
ZR1 utgavene var rett over 50% av bilene med denne pakken. 
Mest populære fargen ble Torch Red(Klar rød) fulgt hakk i hel av 
Carbon Flash. For øvrig den eneste sortfargen Corvette var å få i 
og selvsagt mest populær blant Z06 og ZR1. Mest uvanlig er 
For øvrig Inferno Orange og Carlisle Blue . Skal du gå for en virkelig 
uvanlig Corvette 2012 så må det være ZR1 I Crystal Red med 
Red(023) interiør, denne finner du bare 1 stk av. Interiør fargene å 
få har vært sort, beige, grå og rødt. Her er i særklasse den sorte 
farge mest populær med hele 8679 biler. Rødt helt klart mest uvanlig 
med 578 biler. Kalesjefargene har vært sort,grå,beige og blå. Her 
står sort for hele 2187 biler med de 3 andre fargene samlet på 702 stk.

Utstyrspakkene var videreført, men2LT pakken fikk nå HeadsUp 
Display + Navigasjon og oppgradert stereo, noe som sørget for at 
hele 14.5% valgte denne. Dette er 5% bedre enn året før. Den 
omfangsrike 3LT ble valgt til hele 47.3% av bilene.  Hele 65.1% av 
alle Corvettes rullet ut med 6speed automatic transmission. Kun 6 
kjøpere valgte å selv få bestemme sitt produksjonsnummer (5 siste 
tallene I VIN), en option som koster hele 5000.- usd. 12 stk valgte 
å få være med på å bygge sin egen motor, mens hele 181 stk valgte 
R8C Museums Delivery option. Vi har ikke klart å liste ut hvor 
mange biler som gikk på eksport, men et foreløpig tall jeg har lest 
tyder på tett oppunder 150 biler. Nytt market for Corvette ble 
SørKorea i april 2012. For øvrig kjenner vi ikke til at noen biler er 
kommet til Norge, men det er i Sverige solgt et antall biler (under 
10 stk)

2013 produksjonen startet i juni 2012 og den store nyheten er 427 
Convertible og 60thAnniversary Package. I tillegg er blått interiør 
tilgjengelig mens rødt finnes kun som accentfarge. 

Denne finnes til salgs i Houston. Brand New og 1 av 16 
bygde i fargen Inferno Orange. 

Grand Sport Convertible er ikke feil, her i fargen Velocity 
Yellow. 296 stk. kom i denne fargen.
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Nye medlemmer

IB-ANDRE BRANDSHAUG - 08
Hei! Her kommer to bilder av den sorte 2007 modell Z06 jeg hadde ifjor. Den satt jeg på ZR1 sideskjørt, frontlippe (carbon), k&N 
airintake tuning og kjørte med Toyo R888. Dekk på 18" felger.

Denne gangen kjøpte jeg en 2008 modell Z06 (rød) kjørt 13000 km, pga. noen oppgraderinger på girkasse og understell. Skal visstnok 
være "litt" bedre ;) Til denne har jeg kjøpt inn mye carbondeler som skal settes på bilen. Da er det snakk om carbon ZR1 sideskjørt, 
frontlippe, frontgrill, vingen bak (med bremselys), diff user, og de andre plastdelene som er i luftinntak og i inntak på siden av bilen.
K&N luftinntak (tuning) i motor blir også kjøpt i carbon. Felgene blir lakkert mørke, samme fargenyanse som carbondelene. Har beholdt 
banefelgene med Toyo R888 dekkene.

Mvh Ib-Andre
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FRODE PETERSEN - 82
 
Hei! Som førstegangs Corvetteeier, føles det fint og 
forhåpentligvis nyttig å bli medlem i en klubb med entusiaster 
og kunnskap. Litt kjennskap til amerikansk bil har jeg, selv om 
det er 30 år siden jeg hadde noe selv. Gikk å funderte en god 
stund på om jeg skulle kjøpe amerikansk igjen, og da i tilfelle 
en veteranbil. Er egentlig veldig «fan» av sen 60-talls amcar, 
men ønsket en nyere modell av Corvette.

Interessen for Corvette økte bare på, og jeg begynte å se på  
annonser på Finn.no og AutoDB. En del av det som var avertert 
var importbiler fra USA, så jeg begynte å se nettannonser i 
USA. Oppdaget meget hyggelige priser, men å dra «over there» 
når en verken er kjent i landet eller med bilmerket var for meg 
uaktuelt. Begynte derfor å søke etter firma som drev med  
import av bil, og kom ganske kjapt i kontakt med USA-
konsulenten og Brian Daum. Oversendte han noen av annonsene 
jeg hadde funnet på nettet, og fikk tilbakemelding på hva som 
kunne være aktuelt å importere. Oppdaget raskt at det var 
veldig greit å ha hjelp av kyndige folk.

Hadde i utgangspunktet sett meg ut Collector Edition, men 
det ble til slutt en ordinær 82 modell. Langt tilbake i tid – da 
jeg hadde amerikansk bil, var 82 modell Corvette nybil og bare 
en drøm for meg. Hadde god dialog med Brian gjennom hele 
kjøpsprosessen. Dokumentasjon med bilder og rapport på  
bilen fikk jeg flere ganger – han var virkelig behjelpelig og en 
god støtte. Fikk via han også tunet og lakkert bilen der borte. 

Spenningen var mildt sagt stor da jeg fikk beskjed om at båten 
var ventet til Drammen i slutten av mars. Hadde i utgangs-
punktet tenkt å kjøre bilen til Trondheim selv, men den 
trønderske vinteren er lunefull... Kjørte derfor ned med bil og 
bilhenger og hentet en nylakkert sort Corvette med knall rødt 
interiør... den var fin ja :)

Mvh Frode

SUSANNE LINDAAS  - 89
Hei! Litt om bilen:
1989 Corvette Cabriolet KF 70131. Importert fra England i 
2000. Tror eierrekken er følgende : Bruktimportert fra USA 
til Tyskland, ble kjøpt i Tyskland og importert England. Etter 
et år i England ble den tatt over til Norge i 2000. Motoren 
ble heloverhalt av Per Karlsen i US Auto på Sem den samme 
sommeren: Byttet : Alt, bortsett fra topper og injection-
system.

Bilen har vært til service hvert år på det samme stedet. 
Servicen i år har bestått av følgende: ny vannpumpe, lager, 
air conditioning, lager til remstrammer, nye plugg-
kabler, ny AIR injection pumpe, nye topp pakninger. I tillegg 
til vanlig service (plugger, automatfilter, automatolje, motor-
olje (Mobil 1 syntetisk), bytte bremsevæske, diverse smøring 
understell).
 
I perioden 2001 - 2004 har jeg byttet Batteri, Dynamo, bremse-
skiver og støtdempere.  
 
Stereo er fremdeles Corvette orginal DELCO/Bose, men 
det har US frekvenser (f.eks. 101,3 - 101,5 - 101,7 o.s.v) og bør 
byttes ut.
 
 Bilen er orginal og meget pen. Mildt modifisert: Hi flow 
luftfilter, Throttle body air foil, 68 gr. termostat, trinn 1 chip 
fra Hypertech.

Dette er en drøm jeg har hatt i 25 år, bodde i USA i ca. 4 år 
på 80-tallet. Nå er unga store og da kan mor være litt ego og 
kose seg med en herlig bil :)

Mvh Susanne



RONALD LARSEN - 92
Hei! Kjøpte bilen hos en Opel forhandler (Bilgum) på Møre i august i fjor. De hadde kjøpt den fra en mekaniker hos Nerland auto ble jeg 
fortalt. Det er en 1992 tatt inn til Norge i 1995. Skal være temmelig original, men motor er byttet (2011) før jeg kjøpte den.

Hadde tenkt å bevare den slik den er og blir nok bare solskinnsturer om sommeren :)

Mvh Ronald

Stig Hagadokken
Live Reiss
Frode Petersen
Janne Klungland
Nils Tore Haug
Hans Christian Kjørstad
Tore Finstad
Susanne Lindaas
Terje Aarnes
Erik A Sørensen
Inge Simonsen
Bjarne Hjelmtvedt
Tom Eikså
Jens Bøhler
Oddgeir Nordskag
Valter Åsland
Rolf Ødegård
Atle Harrang
Camilla Elverum
Terje Sejrup
Karl-Magnar Vågenes
Olav Beck
Per Ole Simenstad
Magnus Christenson
Knut Svendsen

Bagn
Tønsberg
Trondheim
Moi
Hamar
Hunndalen
Elverum
Ski
Stavanger
Svarstad
Skudeneshavn
Drammen
Mandal
Drøbak
Misvær
Åseral
Sætre
Gjølme
Drøbak
Båtsfjord
Loddefjord
Arneberg
Oslo
Bø
Trondheim

2007
1976
1982
1957
1979

1972

1984

1981
1967
1960

1979
2007
1962
1986

1982
1972
1982

1968

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

NYE MEDLEMMER   (15.mai. - 30.aug.): 

Tom Auestad
Reidar Bjørkeli
Nina Vestby
Jan Otto Finne
Jan Sørbrøden
Liv Unni Jørgensen
Terje Fagerli
Stein Andersen
Ivar Vestrom
Ole Holten
Erling Gabrielsen
Svein Kili
Arne Øvreseth
Bente Brattfjord
Morten Ydalus
Jan Erik Berge
Kenny Larsen
Børre Aaser
Helge G. Ruud
Geir Åge Melheim
Trond Rødli
Tore Klerud
Pål Holst-Roness
Hermann Larsen
Peder Johansen

Sandnes
Tranby
Øyer
Askim
Manstad
Raudeberg
Gjerderum
Horten
Notodden
Røyse
Hvam
Vikedal
Byrkjelo
Harstad
Hønefoss
Hafrsfjord
Isdalstø
Arendal
Skedsmokorset
Hafslo
Trondheim
Ørje
moss
Reinsvoll
Horten

1998

1969
1979
1969

1978
1984
1968
1971
1976
1970

1981
1973
1981
1968
1977
1980
1970
1978
1975
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Opplevelseshotellet i Hallingdal
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God mat og godt selskap
Vi på Pers synes det er ekstra kjekt med våre venner i Corvette Club Norge. 

“Høsttreffet” er en begivenhet som vi gleder oss til 
gjennom hele vinteren. Men det er jo lov å komme på besøk oftere!

Spesialtilbud for CCN-medlemmer:
GRATIS adgang til Tropicana Badeland under hele oppholdet!

GRATIS parkering i hotellets avlåste garasje 

Bo 3 døgn og få kr 1.000,- i rabatt på Hotell & Lodge
Dobbeltrom fra kr 1.100,- inkl. frokost

Alltid 1 barn GRATIS på Hotell og Lodge

Telefon 3202 3000 • www.pers.no

Vinn venneweekend på:
www.facebook.com/pershotell

ALLE barn (0-15 år) som besøker Tropicana får
gratis inngang til den fantastiske Bjørneparken 
i Flå. Familieforestillingen Dyrene i 
Hakkebakkeskogen spilles fra 
7. juli til 5. august.
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God mat og godt selskap
Vi på Pers synes det er ekstra kjekt med våre venner i Corvette Club Norge. 

“Høsttreffet” er en begivenhet som vi gleder oss til 
gjennom hele vinteren. Men det er jo lov å komme på besøk oftere!

Spesialtilbud for CCN-medlemmer:
GRATIS adgang til Tropicana Badeland under hele oppholdet!

GRATIS parkering i hotellets avlåste garasje 

Bo 3 døgn og få kr 1.000,- i rabatt på Hotell & Lodge
Dobbeltrom fra kr 1.100,- inkl. frokost

Alltid 1 barn GRATIS på Hotell og Lodge

Telefon 3202 3000 • www.pers.no

Vinn venneweekend på:
www.facebook.com/pershotell

ALLE barn (0-15 år) som besøker Tropicana får
gratis inngang til den fantastiske Bjørneparken 
i Flå. Familieforestillingen Dyrene i 
Hakkebakkeskogen spilles fra 
7. juli til 5. august.

VESTLANDSTRTEFF

ARRANGØR: Corvette Club Bergen 
TEKST: Tom Gullachsen, leder i avd. Bergen
FOTO: Tor Arne Litlere

31.08-02.09 2012, Gol, Pers Hotell

HVA ER VESTLANDSTREFF?
Tanken med dette treffet har vært å samle Corvette interesserte 
på Vestlandet til en hyggelig helg. Det skal være et uformelt treff. 
Det legges vekt på det sosiale og mulighetene for å pleie kontakten 
med andre Corvette entusiaster. Årets treff fikk en ny vri med en 
smak av øst.

HVORFOR VESTLANDSTREFF PÅ PERS HOTELL OG GOL?
På vei hjem fra årets landstreff la gjengen i Bergensavdelingen 
turen innom Pers Hotell på Gol. Her spiste vi en god lunsj sammen 
med Per, en over middels bilinteressert hotelldirektør. Etter et godt 
måltid startet praten om vestlandstreffet. Med den velviljen hotell- 
direktør Per viste til å tilrettelegge for et flott treff, så ble gnisten 
tent og jobben med å legge treffet til Gol ble satt i gang.

NYTT AV ÅRET
Med endringene nevnt over ble det også litt endringer i deltakerne. 
Årets treff gjorde at våre venner i øst ble med på lek og moro. I 
tillegg var det åpnet for øvrige bilmerker, og vi fikk derfor stiftet nye 
bekjentskaper.
 
EN FANTASTISK HELG
38 Corvetter og 62 personer var påmeldt til årets Vestlandstreff, 
dette var over forventet og utrolig gledelig. I tillegg til Corvettene 
deltok også Viper, Challanger, Lamborghini og Porsche. Det var 
ganske jevnt fordelt mellom Vestlandet og Østlandet. Litt 
overraskende at ingen fra de øvrige vestlandsavdelingene tok del i 
årets arrangement. Fredag kom de fleste i tidsrommet 16 – 20 og 
utpå kvelden møttes gjengen til en god middag og hyggelig samvær 
i baren.

Lørdag morgen var det duket for banekjøring på Klanten flyplass. 
Over 30 deltakere stilte til start og det ble autoslalom og drag. 
Utrolig kjekt at så mange deltok på kjøringen. Lørdag kveld stengte 
Pers av gaten foran hotellet og inviterte Corvette klubben på 
grilling i gaten. Utpå kvelden ble det konsert med Loveshack, som i 
løpet av konserten henvendte seg til CCN flere ganger. Dette ble 
en stor opplevelse :)

PREMIERING AUTOSLALOM:
1. Harry Harrbakk, Dodge Viper SRT 10, 2003 (Han burde aldri lånt 
den...) 2. Harry Harrbakk, Corvette C3, 1980. 3. Ståle Bakke, 
Corvette C5 Z06, 2002.

PREMIERING DRAG: (Norges raskeste Corvette)
1. Truls Eidsvold, Corvette C2 Stingray, 1964 - Norges raskeste 
Corvette 2012. 2. Terje Johnsen, Dodge Viper SRT 10, 2003.

Etter mange gode og hyggelige tilbakemeldinger satser vi på at 
fremtidige Vestlandstreff vil bli avholdt på Gol. Velkommen tilbake 
1. Helgen i september 2013.

Corvette hilsen
Corvette Club Bergen
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AMCAR Forsikring

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

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

Den beste veteranbilforsikringen - uansett hvor bilen kommer fra!

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

Forsikringen krever medlemskap i AMCAR og tilstandsrapport før forsikring innvilges.

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

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

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

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no

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

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

Moderne og omfattende maskinpark med skiftordninger 

gjør oss svært leveringsdyktig

Stort digitaltrykkeri med storformat plotter, 

høyvolum kopi- og printutstyr i sort/hvitt og farge

På vår digitale rullmaskinen trykker vi tosidig 

fullfarge - opptil 11 meters lengde

Trykkpartner AS

Lade Al lé 71, 7041 Trondheim

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

firmapost@trykkpartner.no

www.trykkpartner.no

MILJØMERKET

241     Trykkeri    
 823

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

Garasjegulv-fliser i plast 



VI SPONSER CORVETTE CLUB NORWAY

STØTTESPILLERE FRA ØSTLANDET:

Byggskade / Sanering

69 88 91 51  •  Bregneveien 15, 1812 Askim 24 08 45 30  •  Strømsveien 308, 1081 Oslo
post@alfasetautoverksted.no
www .alfasetautoverksted.no

HOBBYBIL ELLER NYTTEBIL?
Vi reparerer alle bilmerker og har amerikanske merker som vårt spesialfelt. 

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

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

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

SPONSORSIDE

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

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

Neste avdeling til å ta utfordringen vil bli kontaktet snarlig, og spørsmål kan rettes til Jan Erik Aasebø på tlf 932 80 500
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FRAKT AV BILER OG GODS FRA USA
Har du funnet bil på E-bay? Deler du skulle ha sendt hjem? Vi tar i mot biler, MC’er, ATV’er, møbler, deler og gods på vårt lager i St. Augustine, 

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

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

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

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

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

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

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

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

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

KLUBBMEDLEMER

AUTORISERT	MELLOMAKSEL	-	VERKSTED

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

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

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

mail@powertrain.no
www.powertrain.no

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

KLUBBMEDLEMER

AUTORISERT	MELLOMAKSEL	-	VERKSTED

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

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

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

mail@powertrain.no
www.powertrain.no
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Klubbeffekter

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

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

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

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

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

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

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-



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

TEKSTILER M/LOGOTRYKK 

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

storformat av bilen din.

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

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

Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100.-

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

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 50,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 200.-



ROGALANDSAVDELINGEN BESØKER NORSK TEMPO MUSEUM 

TEKST & FOTO: Terje Kristiansen, leder CCN avdeling Rogaland

Møtesesongen i Rogalandsavdelingen startet tirsdag 28. august opp igjen etter sommeren med besøk hos Tore 
Kydland og Norsk Tempo Museum. Vi startet som vanlig fra Hove Plantesalg, og hadde en fin kjøretur over 

Jæren til Vikeså i Bjerkreim kommune hvor Tore Kydland holder hus.

Tore Kydland fikk sin første Tempo i 12-års alderen og siden har det blitt ca. 130 mopeder, lette motorsykler og motorsykler fra 
50 til 200 kubikk. Tempo ble produsert hos Jonas Øglænd på Sandnes fra 1931 til 1989. I tillegg er mange andre rariteter han 

også samler på. Alt er samlet på 400 m2 utstillingsareal i en egen bygning. Mer informasjon om samlingen finnes på 
www.norsk-tempomuseum.com 

Tore Kydland serverte kaffe og lapper, og fortalte og viste rundt i samlingen. Det var mange som kjente seg igjen, og vekket 
nostalgiske minner. Det er viktig at noen tar vare på dette for ettertiden. Takk for at vi fikk lov å komme på besøk.

Rogalandsavdelingen har møter siste tirsdag i måneden. Mer informasjon finnes på www.corvetterogaland.no

Medlemsannonser
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TEKST & FOTO: Terje Kristiansen, leder CCN avdeling Rogaland

Medlemsannonser

ORIGINALE SALGSBROSJYRER til CORVETTE SELGES
Har følgende årsmodeller på lager; 59, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
81, 82, 91, 97 og 07. Ikke nytrykket.

Pris fra kr 100 til kr 500 pr. stk. + porto.

Jon Grasto           905 87 422              Jon@profesjonell-mekanikk.no

2011 MASTER TRAILER 600 GTR, Lukket bilhenger SELGES
Nyttelast 2310 kg, Hydralisk tipp, fjernstyrt vinsj, innvendig lys.
Innvendig mål 600cm x 243cm. Hengeren står i Sarpsborg. Se 
FINNkode 36241643.

Selges med nygaranti for kr 189 000.

Lars Gøran            908 33690

1968 CORVETTE STOLER SELGES
Originale stolrammer , sittedel + ryggdelen. All Hardware komplett 
inkl. understellskinner med begge stoler originale til 1968 Convertible  
Rammer/Skinner er Sandblåst , reparert og pulverlakkert halvblank 
sort.

Selges for kr 1500.

Jon Grasto           905 87 422              Jon@profesjonell-mekanikk.no

For 
sale

1996 MODELL C4 SELGES
1996 modell C4 california bil, gått 209 000 km, 300 HK 5,7L. 
Nyoverhalt automat med shift-kit. Meget pen bil.

Selges for kr 115 000 + engangsavg.

Harald  S Lian - Hitra             959 71 113                h-s-lian@online.no



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

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

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

PEOPLE WHO LOVE CARS LOVE MEGUIAR’S™
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