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

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

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

SUPERTILBUD FRA WWW.ECKLERSCORVETTE.COM UT MÅNEDEN:
*50998 grille surround oval (with mounting studs), 1953-57, nå kr 1.999,- + mva (veil kr 7.999,- + mva).

*31371 grille teeth, 1953-57, nå kr 1.499,- + mva (veil kr 3.999,- + mva).

*50964 control arm set a 4 (upper & lower), 1966-82, nå kr 9.999,- + mva (veil kr 12.999,- + mva).

*A9149 top fender moldings stainless steel, 1958-62, nå kr 1.499,- + mva (veil kr 2.699,- + mva).

*A1234 door panel "s" moldings, 1958-61, nå kr 1.499,- + mva (veil kr 2.699,- + mva).

*A2245A lower center grille molding, 1958-62, nå kr 1.999,- + mva (veil kr 5.409,- + mva).

*A1240L/A1240 interior kick panelfi berglass, 1958-62, nå kr 399,- + mva pr stk (veil kr 899,- + mva pr stk).

*A1434 fl oor harness cover plates, 1958-62, nå kr 145,- + mva (veil kr 459,- + mva).

*A9099 door sill plates with screws aluminium, 1961-62, nå kr 899,- + mva (veil kr  2.249,- +mva).

*46092 red fl at trunkliner (without power top), 1961-62, nå kr 149,- + mva (veil kr 499,- + mva).

*35879 fl oor mats with logo, 1963-67, nå kr 399,- + mva (veil kr 899,- + mva).

#43843 front end suspension rebuild kit, major, with polyurethane bushings (1963-82), nå kr 
1.200,- + mva (veil kr 2.799,- + mva)

ØVRIGE SUPERTILBUD:
*Nybygd, nybremset SBC 383 cid stroket motor, med 403 hk og 442 ftlbs, til salgs! Eagle stroker 

kit, Edelbrock alu topper, kamsett og innsug, GM HEI Fordeler. Pris kr 39.000,- + mva.

*1962 Corvette original, nyoverhalt, bremset 327 cid fuel injection motor til salgs, med følgende 
nytt tilleggsutstyr: Luftfi lterboks og -element, termostathus, fordelerlokk og rotor, bensinrør 

og -fi lter, oljepåfyllingsrør, peilepinne, tennpluggledninger, startmotor. Gi bud!

*Canton#15-260 motorbunnpanne m/pickup, nå kr 1.500,- + mva (veil kr 3.500,- + mva).

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

#5061 Edelbrock torker II alu innsug til BBC, nå kr 1.245,- + mva (veil kr 2.499,- + mva)

#POW101025 Powerhouse kaminstallasjons-verkstøysett, nå kr 999,- + mva (veil kr 2.619,- + mva)

#141-116 GM/ProForm sort signature series (m/rød bowtie logo) alu ventildeksler, nå kr 595,- + 
mva pr par (veil kr 1.199,- + mva pr par)

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

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

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

Komplett elektrisk ledningsnett til 1965 C2: Dash wiring harness, forward light wiring harness, 
engine wiring harness og rear body/lights wiring harness. Veil pris kr 9.710,- + mva, nå kr 3.500,- 

+ mva! Løp og kjøp!

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

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

STORT DELELAGER OG 
SPESIALVERKSTED FOR 

CORVETTE!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 Drøbak  

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

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no

         facebook.com/carsas



Fra førersetet

PRESIDENT ROAR SELVNES 
934 05 517                                                                                     
se lvnes@onl ine.no

Når dette leses, er vi ferdige med 2015`s 
sommermåneder. Hvis man skal oppsumere 
sommerværet i Trøndelag kan vel ett ord som 
dårlig passe bra. Så får vi heller håpe på at 
høsten blir fin, og at neste sommer blir kjempe-
bra. Den som lever får se… Jeg har inntrykk av 
at det i mange lokalavdelinger jobbes godt i 
forhold til det sosiale i og rundt corvettene.  
Hos min lokalavdeling er det faktisk slik at 
enkelte vurderer å bytte bil for å komme inn i 
det gode corvetteselskap. Dette liker vi.

Hvis man ser bort fra Landstreffet på Gol,  
var vel Amcars Norway cruise årets store 
happening. Jeg setter stor pris på at Amcar 
markerte sitt 40 års jubileum på denne måten. 
En bedre markedsføring for vår hobby, kunne 
man vel ikke tenke seg. De utfordringene 
Amcar har jobbet med i mange år på våre 
vegne, skal de også ha honør for. Gledelig er 
det derfor å se at det nå begynner å gi resultat. 
F. eks lysproblematikk for veteranbiler. 
Samferdselsministerens åpningstale på 
Trondheim Torg under Hot August Night, ga 
også grunn til optimisme i forhold til vår 
hobby.

Jeg hadde gleden av å være med fra 
Trondheim til Bergen. Når vi kjørte fra sted til 
sted, var corvettene i flertall på vær etappe. 
Liker… Vi var innom bl.a Ørsta og Høyanger, 
og jeg er imponert over antall amcar`s som 
møtte opp. 

Årets Scandinavisk treff i Danmark er også 
over når dette leses. Jeg er ikke imponert 

over antall deltakere fra Norge. Mulig jeg tar 
feil, men jeg mener å ha regnet knapt 30 biler 
fra Norge. Ca samme antall var det i Sverige  
i fjor. Vi husker fra vårt Scandinavisk i 
Sandefjord at kun en håndfull dansker møtte.  
Jeg er meget spent på antall ”utenlandske” 
biler til vårt treff neste år. Jeg tror CCN og 
våre venner i Danmark og Sverige skal ta en 
evaluering neste år. Det er mye arbeid å 
arrangere ett slikt treff, og hvis det viser seg 
at interessen er heller laber, må vi kanskje 
vurdere å trekke oss ut, eller se på måten 
treffene arrangeres. Men slapp av. Denne 
avgjørelsen skal ikke jeg ta alene.

Med disse ord vil jeg ønske dere en fin høst, 
og bruk corvettene pent, men mye.
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Klar for tur.



Hei! Vil takke dere som bidro med innhold 
til denne Corvette Journalen :) Neste blad 
kommer ut i desember, og det er supert 
om dere vil sende smått eller stort innen 
1. november til post@alohadesignkontor.no. 
Husk at du som helt vanlig medlem like gjerne 
kan sende inn noe som avdelingslederne, så 
får vi fordelt arbeidet og nok innhold :)

Har du gode råd og enkle mekke-tips? Send 
gjerne et hint til Jan Fjelde dersom du ikke vil 
skrive saken selv :) jan-fj@online.no

I desember kommer også  klubbkalenderen, 
så har du et   høyoppløselig og fint corvette-
bilde så send det gjerne inn som forslag. Er 
du  usikker på om kvaliteten så ser  jeg på det :)

REDAKTØR/DESIGNER TONE MÅTTE DEN BESTE VINNE...
Se premielisten på side 46.

CORVETTE-KAKE
Slik ser en ekte Corvette-kake ut :) 
Les om Landstreffet på side 32.

995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

Redaktørens spalte
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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 Ft. Lauderdale, Florida. Du 

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

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

Kontor og mottak i Florida: AFL/Ship-A-Long A/S
Attn: (Ditt kundenr), 1919 NW 19th St. #304, 

Fort Lauderdale FL 33311

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

 for betingelser og komplette priser, eller du kan også ringe eller sende oss en E-mail for opplysninger du måtte ønske. 
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TEKST: Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
FOTO: Rune Halling og Arne Jonny

11. JUNI 2015 

Avdeling VTB gjennomførte en cruising med garasjebesøk torsdag 11. juni 2015. Avreise fra Statoil på 
Sem via Hvittingfoss til Holmestrand med 13 biler som ble parkert utenfor Sentrum Bil. 

Arild og Tove Sand har, i tillegg til å drive verkstedet, laget seg en bil-oase som virkelig var noe å bese.  
Hot Rod biler i forskjellig stadier av oppbygging og en museums-liknende garasje med biler og memorabilia 
av ymse slag. 

Deres røde C1 (ladies choice og publikumsprisen under Skandinavisk i 2013) står parkert i garasjen sammen 
med hot rod’en med matchende campingvogn.  Her var i tillegg Corvette flipperspill, kule plakater, et 
fyldig premie-utvalg, en stor samling med Radionette radio- og platespillere, bensinpumpe og retro bord 
og stoler. 

Arild
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TEKST: Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
FOTO: Rune Halling og Arne Jonny



Arild forklarte litt rundt garasjen og de enkelte objektene som stod der.  C1-en var grundig gjennomgått, 
byttet slitedeler og satt inn 5-giret kasse for å gjøre den mer kjørbar på langtur. Campingvognen er ikke 
stor, men tilfredstiller sove- og spisebehovet – og passer perfekt etter hot rod-en.  Og den er ikke for 
salg!  Vi merket oss at alle motorer i prosjektene og de ferdige bilene var Chevrolet. 

Det ble serverte kaffe og is i godværet. Ytterligere to garasjer var åpnet med biler «in progress»  
- nærmest fant vi en 32 Ford 5W coupe som Arild har holdt på med siden 1996 – et riktig vakkert bygge 
– kan bare glede oss til å se den ferdig.  De to siste bilene var den ferdige røde 39 Ford Convertible og 
den svarte 32 Ford Roadster er mer ferdig enn den ser ut.

Rundt i ytterkant alle steder sto mye kjekt mekanisk verktøy noen og enhver har savnet på et tidspunkt 
i sin byggekarriere.  

Det som gikk igjen var at alt var sirlig satt opp og vel gjennomtenkt  i særdeles ryddige omgivelser. 

Tusen takk for at vi fikk komme og oppleve deres bil-interesse på nært hold.

Arne Jonny
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Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud

26. JUNI 2015 

Med værgudene på vår side – minus et kort stykke på returen fra Åsgårdstrand hvor det kom noen 
drypp fra svært truende skyer – hadde 11 biler en times tur på fine veier i Tønsberg-området.  

Vi endte opp i hagen hos undertegnede hvor familiemedlemmer var i full gang ved grillen – tusen takk 
til dere! Det ble god tid til diskusjon og historier rundt bordene med litt godt fra grillen.

Garasjen er på 100kvm, med løftebukk, egen plass bak høyre port (når den blir ledig!!) til husfruens bil 
og furtebu med tilhørende utstyr.  Loftet er delvis med lav høyde og noe full høyde – ganske fullt med 
«ting» allerede…hmm!   



Verktøyhjørnet
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Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud
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Furtekrok

Furtekrok
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Min 78 Corvette Pace Car fant jeg gatelangs i Norfolk, Virginia, USA ifm jobb og opphold der borte i  
5 år.  Den hadde svært lav km-stand (Build sheet og EPA fuel economy estimates stickers fremdeles i 
vinduet) og skulle selges via dette bilfirmaet av en kar som hadde flyttet til Canada. Vi ble ikke enige om 
pris, men bilen ble stående og jeg ble oppringt etter 6 måneder hvorpå vi ble enige om pris. Kjørte på 
den ca 10.000 miles der borte – ofte på cruising med Beachcombers Corvette Club – en lokal klubb med 
ca 100 medlemmer. 

De var flinke til å arrangere treff og delta på treff selv – ofte ble det ordnet med samlet parkering for 
klubbmedlemmene.  Vi arrangerte to faste treff – et rent Corvette-treff på brygga i Norfolk og et treff 
til inntekt for kreft-saken med alle biltyper hos den lokal Chevrolet-forhandleren. Veldig morsomt å 
være medlem i styret for klubben og høre på diskusjonen omkring hvilket formål man skulle donere 
overskuddet til. Som ansvarlig for kontakten med medlemsmassen lærte jeg å kjenne mange hyggelige 
og entusiastiske medlemmer som virkelig var glade i sin Corvette og benyttet den mye.

Tusen takk til dere som tok turen til Strengsdal.

Arne Jonny

Bil ankommet hagen Corvette show - havna Norfolk
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Corvette show - Cheavy dealer

DarthjørnetCorvette show - havna Norfolk
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Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud

22. AUGUST 2015 

Vi bestemte oss for å  gjenta suksessen fra juni 2013 – parkering på brygga i Tønsberg og vise frem 
våre flotte biler til byfolket!  

Vi kjørte en tur via småveier til Åsgårdstrand med retur langs fjorden forbi Esso raffineriet til Tønsberg 
brygge. Der hadde vi fått tillatelse til å stille opp våre biler fra kl. 14 til kl. 17 på Kulturtorget hvor statuen 
av Jahn Teigen står.  Det var tid nok til å få oss en matbit med noko attåt på en av de nærliggende  
restaurantene.  Og været var så absolutt på vår side. 

Som bildene viser var det mye godtfolk å se – et utdrikkingslag fikk brura foreviget i den røde cab-en  
– hun ser veldig fornøyd ut med det!  Og håndtverkerlauget hadde bildedag for neste års kalender og 
snekker Andersson ble dresset opp i strømpebukse og tok mål av hjulomkretsen!!!

Igjen – takk til dere som kom – det ble en flott ettermiddag på brygga i Tønsberg.

Arne Jonny
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Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud



20



21



Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway

TRONDHEIM 2015

Så ble det august igjen, og det tradisjonelle Hot August Nights arrangementet står for døren. 
Været har vært tema i hele sommer, i alle fall i Trøndelag.  I fjor kjørte jeg corvetten flere  
ganger i uka, og det var stort sett kun nødvendig med en vask i ny og ne. I år har turene blitt 
færre, og jeg har stort sett måtte vaske etter vær tur. I følge en meteorolog, har vi gleden av å 
få 15 slike somre i løpet av 100… Vi får håpe disse somrene blir spredt jevnt utover.

Meldingene for helgen var så som så, men utrolig nok var det oppholds vær, og tendenser til god 
varme da fruen og jeg satte oss i bilen og kjørte mot Torget i Trondheim sentrum. Her fikk vi en fin 
parkering. Virket som arrangørene hadde god kontroll med parkeringen i år, noe de ikke alltid har 
hatt.

Fredagskvelden var avslutningen på Amcars Norway cruise, og de hadde invitert prominente  
gjester for å foreta åpningen av Road Showet. CCN skal være partipolitisk nøytral, men jeg må 
innrømme at åpningstalen til samferdselsminister Solvik Olsen falt i god jord hos meg. Det at 
regjerningen jobber med ett forenklet regelverk for å få godkjent våre amerikanske entusiastbiler 
må vi vel alle bare rope hurra for, uavhengig av partipolitisk tilhørighet. Jeg må også få berømme 
Amcar for den jobben de har gjort opp i mot myndighetene i mange år.

Torvet ble også i år fylt opp tidlig, og selv om arrangøren i år hadde bestilt enda mer areal i gatene 
som fører inn til Torvet, ble det ikke plass til alle bilene. Kvelden ble en høydare både sosialt og 
bilmessig, selv om det kom noen regndråper utpå kvelden.

Lørdag er merkebiltreff rundt om i byen. Bedømming av bil, for de som ønsker det, gjennomføres 
også i to økter på Amcarsenteret. Veiene var våte da jeg kjørte mot Solsiden, og en kjapp vask på 
jobben var nødvendig før vi cruiset bort til Solsiden. Det var fin temperatur og solen var også 
fremme.  I tiden mellom 1000 og 1500 var det knapt 60 biler innom. Gledelig var det at Tor fra 
Amcar svingte innom med C 7`en, og dermed var alle generasjoner representert.  Det er ingen tvil 
om at C 5 har blitt meget populær blant våre medlemmer, men det var også mange C 3`er tilstede.  
Det ble litt regn utpå formiddagen, og det gjorde nok at vi ”mistet” noen biler.
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Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway
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Ellers fikk jeg i ettertid høre at noen slet med å finne frem til Solsiden. Jeg ser at vi til neste år må 
prøve å formidlet bedre hvor merkebiltreffet er, hvor det ikke er lurt å booke hotell, og en felles 
samlingsplass etter merkebiltreffet. For oss som bor i byen, eller har vært med mange ganger, tar 
vi ting som en selvfølge, men for førstereis corvetter er det selvfølgelig ikke det.

Søndag var det klart for utstilling på City Syd. Morgenen startet med regn, og det gjorde at mange 
kom relativt sent. Det igjen gjorde at vi slet med å holde av nok plasser til corvettene. Uten å ha 
det nøyaktige tallet, mener jeg vi var nærmere 60 biler også her. I år var det kun en corvette i 
Winner Circle, og det var Arvid Espnes sin 90 mod. ZR1. 

Været ble bedre utover dagen, og det ble som vanlig helt fullt på alle parkeringsplassene på  
kjøpesenteret.

Nytt av året var at de som kom med bil for å stille ut måtte betale kr. 100,- i inngangspenger. Jeg 
har hørt at dette er vanlig ellers i landet, men for oss sære trøndere var dette nytt i forbindelse 
med Hot August Night. Right On kjører vel også med betaling for bil og fører. Så er det sikkert 
mange meninger om dette er riktig eller ikke. Hva hadde treffene blitt uten oss?

Roar
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Av Christian Fett

TRONDHEIM 2015

5. - 6. september ble det for første gang arrangert en bilutstilling med klassiske biler i 
Trondheim Spektrum. Utstillingen ble besøkt av nærmere 7000 tilskuere.

Ildsjelen bak utstillingen er Bjarne Reistad som også står bak Gentlemen Drivers Weekend.  
Utstillingen hadde samlet utrolig mange flotte biler fra Volvo Amazon, Opel Rekord,  Aston Martin, 
Maserati Ghibli og Frank Sinatras Lamborghini Miura for å nevne noen. 

Japanske, europeiske og amerikanske biler var representert med mange forskjellige bilmerker.  Der 
var to Hot Rods og også diverse tohjulinger var utstilt. 
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Av Christian Fett
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Det var i tillegg en stand med 2stk. C1 Corvetter og 2 stk. C2 Corvetter. Blant C1 Corvettene var 
en original 58 samt en rød og hvit Custom 58 med Chip Foose krommede felger og mye krom i 
motorrommet. Et flott eksemplar. Blant C2 var en strøken 67 Big Block coupe og en like strøken 
small block convertible fra Sem i Vestfold.

Utstillingen var utrolig flott, og mange som jeg snakket med ønsket at dette måtte gjentas.

Christian

Frank Sinatras Lamborghini Miura som nå eies av Harald Schjølt.
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Amerikanske Bildeler AS
VI TILBYR NÅ ALLE MEDLEMMER I CORVETTE CLUB NORWAY 

20% RABATT PÅ ALLE CORVETTEDELER.

www.amerikanskebildeler.no

69 19 50 40
Iddeveien 33, 1769 Halden

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 - 1985.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no



Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway

GOL 2015

For mange corvetteeiere er CCN`s Landstreff årets høydepunkt , så også for meg. Nå er det 
slik at det er en av våre lokalavdelinger som står som teknisk arrangør av Landstreffene. Dette 
fører til at treffene kan være både i øst, sør, vest og midt i Norge.  De siste år er det avdelingene 
i sør og vest som har gjennomført fantastiske treff.

Det å arrangere ett Landstreff,  er som flere her vet, ikke noen lett oppgave å ta på seg for en 
lokalavdeling. Her får ildsjelene virkelig prøvd seg. Det jeg håper ved at vi gjør det sånn, er at 
det også kan være en boost for lokalavdelingen.  Avdelingen må samle seg og trekke i samme 
retning inn mot, og under treffet.
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Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway
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Årets arrangør var avdeling Bergen.  Man skulle da tro at man havnet i Bergen, men bergensgjengen 
stuntet til med å legge treffet på Gol.  Sist vi var Pers Hotell var i 2009, og jeg husker treffet som 
meget vellykket. Per er en profesjonell treff arrangør, og jeg visste at arrangørene var i de beste 
hender her. Det å legge treffet relativt sentralt på østlandet, tror jeg også var lurt. Det viste antall 
påmeldte biler, ca. 125.

Jeg hadde meldt meg på fra torsdag, og sammen med 7 andre biler fra Midt Norge, startet vi 
opp  kl 10.00 rett sør for Trondheim. Spesielt hyggelig var det å stifte bekjentskap med Ole, og 
hans C3.  Til å være CCN medlem, er han forholdsvis ung.  At han med nybygd motor, og uten 
andre kjente i miljøet, melder seg på Landstreff, synes jeg er stort.  Skal vi sikre rekrutering av 
yngre medlemmer, må vi ta godt vare på karer som Ole.

Som seg hør og bør, regnet det selvfølgelig i Trøndelag ved avreise. Jo lengre sør vi kom, jo bedre 
ble også selvfølgelig været.  Vel fremme på Gol, ble vi tatt personlig i mot av arrangørstaben.  
Dette er også viktig tenker jeg.  Man skal føle seg velkommen når man ankommer Landstreffet. 

Etter en rolig kveld, står vi opp til nydelig vær på fredag. Bedømming av våre biler under 
Landstreff, kan ofte være en hodepine for arrangørene.  En utfordring er å skaffe kvalifiserte 
dommere, og det andre er å få bedømmingen avviklet i god tid før middagen på lørdag. Her 
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hadde arrangørene igjen gjort ett sjakktrekk.  Man startet allerede på fredags formiddag. Flere 
og flere medlemmer kommer til Landstreffene på torsdag, og de bilene som skulle bedømmes, 
kunne få gjort det på fredag. 

Den offisielle cruisingen ble arrangert på fredag. Turen gikk til parkeringsplassen til Hemsedal 
skisenter.  Her var det mulighet for å delta på autoslalom. Jeg, og mange med meg, feiget ut og 
var kun tilskuere.  Angret litt da jeg så hvor ufarlig det hele var. Spesielt morsomt var det at en 
dame også deltok. Om hun ble sist? Nei, hun hadde knappest kjørt bilen før hun kjørte autoslalomen, 
og så vidt jeg husker, ble hun nr. 7. Da var det i alle fall like mange bak henne på resultatlisten.

Av andre aktiviteter man kunne delta på i løpet av fredagen var vin og konjakksmaking, samt å 
se filmen Børning. 

Det var annonsert med utendørs grilling fredags kveld. På grunn av ustabil værmelding, valgte 
man å flytte middagen inn. Hotelleier Per hadde ordnet med liveband i gata etter middag.  
Dette var ett meget proff band som kun spilte  norske låter. Konserten ble toppet av at  
undertegnede sang E 6 sammen med bandet??????? Var kanskje ingen ”høydare”, men ett 
morsomt stunt fra min side. Premieutdelingen fra Autoslalomen ble gjennomført ute. Rett  
før bandet skulle ta pause, begynte det å regne. Jeg må innrømme at jeg da forbannet  
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værgudene. Tror du ikke de samme guder hørte på meg da gitt. Når bandet kom på senen, ble 
det oppholdsvær.

Lørdags formiddag  var været også litt ustabilt, men det bedret seg utover dagen.  Bedømmingen 
ble avviklet i god tid før skjema, og det ble arrangert en på sparket cruising for de som ønsket 
dette.  Champagen og mote, filmen Børning samt vin og konjakksmaking stod også på programmet.

Festmiddagen ble etter min mening akkurat det. Bugnende buffet med alskens retter.  Buffet er 
en effektiv måte å få avviklet middagen på. Arrangørene hadde i utgangspunktet  tenkt å dele 
opp premieutdelingen, men da vi gjestene gjorde unna måltidet hurtig, ble premieutdelingen 
tatt samlet. Som seg hør og bør, ble bilene vist på storskjerm. 

Høydepunktet for mange denne kvelden var trekningen av C 4`en arrangørene hadde kjøpt inn. 
Da jeg hørte om dette første gang, både sa og tenkte jeg at dette var galskap. Arrangørene ble 
også lovt at ikke 1 – en krone ville bli sponset fra CCN sentralt til dette lotteriet. Takket være 
god støtte fra Jan Erik, som stilte som garantist, ble lotteriet gjennomført.  Trekningen i seg selv 
var jo ett drama uten like. 5 loddnummer ble trukket ut. Eieren av disse loddene kom på senen, 
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og fikk trekke 1 nøkkel fra en glassbolle. En av disse nøklene gikk til premiebilen. Nr 1, 2 og 3 
fungerte ikke. Men så kom nr.4 Ole Gunnar Førland, og jammen startet bilen.  Nå har han 2 C 4 
i sin samling.

Avslutningsvis vil jeg rette en stor takk til CCN avdeling Bergen for ett meget godt gjennomført 
Landstreff. Vi sees på Røros 2016.

Roar

Den heldige vinneren av lotteriet!
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Den heldige vinneren av lotteriet!
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PREMIELISTE     FOTO: Tom Gullachsen 
  
C1 ORIGINAL

1: Klaus Erik Sveum, 1962     2: Pål Sandli, 1957

C2 ORIGINAL

1: Petter Jarneid, 1964 
2: Stein Kristiansen, 1963
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C3 ORIGINAL

1: Henrik Kjær, 1971
2: Atle Fiskum, 1971
3: Leif Inge Steinsbø, 1971



C4 ORIGINAL

1: Jan Erik Aasebø, 1995 ZR1
2: Bjørn Sigbjørnsen, 1991
3: Monica Tvenning, 1996

C6 ORIGINAL

1: Terje Jacobsen, 2012 ZR1 
2: Lars Thunberg, 2009 ZR1
3: Harald Halvorsen, 2013

C1 - C3 MODIFISERT

1: Kåre Sivertsen, 1958
2: Frode Alhaug, 1958
3: Bjørn Borgen, 982 Greenwood

C5 ORIGINAL

1: Henning Bogen, 2003 Z06
2: Harald Halvorsen, 2004
3: Tore Søvik, 2003

C7 ORIGINAL

1: Magne Andersen, 2014

C4 - C6 MODIFISERT

1: Alf Olsvoll, 1999 
2: Tom Gullachsen, 2000
3: Terje Jacobsen, 2001
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TOP FLIGHT

1: John Møller, 1999
2: Erik Jensen, 1999
3: Roar Tomassen, 2006 Lingenfelter

SHOW & SHINE

Tom Gullachsen, 2000

LADYS CHOICE

1: Tom Gullachsen, 2000
2: Kåre Sivertsen, 1958

PEOPLES CHOICE

Kåre Sivertsen, 1958



dekkpartner.no www.dekkpartner.no
DekkPartner 

Dekkspertise!
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. Vi hjelper deg med dekkskifte og ser til at dekkene 
følger krav til dato, mønsterdybde og lufttrykk. Med 250 verksteder 
i Norge, Sverige og Finland, er vi Nordens største fagkjede på 
dekk og felg. Vi dekker det meste!



Av Harald Halvorsen, styremedlem i CCN

DRØMMER DU OM C3?
LES DETTE FØR DU KJØPER DIN NESTE!

For de fleste er selve ikonet på hvordan en amerikansk muskelbil skal se ut en Chevrolet 
corvette, en C3. Har du liten eller ingen erfaring med bilen fra før? Har du lenge drømt om 
å gå til anskaffelse av en C3?

Javel, her de 10 bud som kan være til stor hjelp når du skal handle bil slik at du ikke 
gjør de samme feilene som mange (inkludert meg selv) har gjort før deg.

FØRSTE BUD Vær klar over at uansett hvilken tilstand bilen du kjøper er i, så er det alltid slik 
at bilen kommer til å trenge utbedringer. Den du kjøper er tross alt minst 33 år gammel. Altså 
vær forberedt på at det påløper ytterligere kronasje etterpå.

ANDRE BUD Dersom bilen befinner seg i Norge, dra alltid å se bilen med egne øyne og ta 
bestandig en bilkyndig person med deg som kan se på bilen sammen med deg. En person med 
corvette erfaring kan se manglene mye lettere enn deg. Selv om du er en erfaren bilkjøper er 
det aldri feil å la noen andre se på bilen. Corvette kjøpere er emosjonelle dyr – de vil ha bilen 
– kanskje fordi den er svart – eller at det er en big block. Da er det lett å overse den store sprekken 
i ramma eller at døråpningene ikke er jevne og like. Fire øyne ser bedre enn to.

50



Av Harald Halvorsen, styremedlem i CCN

Dersom bilen er i utlandet, for eksempel Statene, og det er uaktuelt å dra for å se bilen, bruk et 
autorisert besiktningsfirma som kan se på bilen for deg. Det er verdt hver krone. Uansett hvor 
bilen er og den ser flott ut på bildene så kan den være katta i sekken. Bilder av problemområder 
på bilen er avgjørende for om du skal slå til eller ikke. Bruk fagfolk!

TREDJE BUD Finn ut hvilken type C3 du liker best og let etter en slik. Det er noen faktorer som 
kan hjelpe deg å bestemme hva som du synes er best og her er de:
Kromma fangere eller gummi fangere??
Orginal eller Custom??   Big block eller Small block??
Coupe eller convertible??   Automat eller manuelt gir??
Vertikal bakrute eller ”bubble” bakrute??

FJERDE BUD Det er viktig å kjøpe en bil som er i samsvar med dine egne mekaniske ferdigheter 
eller at du har noen som du kan samrå deg med dersom du trenger hjelp med reparasjoner/
oppgraderinger. Dersom du ikke har de nødvendige kunnskapene selv, må du kjøpe jobben av 
andre og det kan bli kostbart. Kjøp da heller en dyrere bil som ikke trenger så mye jobb. Derfor 
må kjøpet ditt også være innefor de økonomiske rammer du har inklusive de mulige utlegg 
utover kjøpesum som kan eller vil komme.

FEMTE BUD  Når du vet hva du vil ha er det noen 
kriterier som man ikke kommer utenom. Bilen må ha 
solid ramme, ”fuglebur” og fjærer. Fugleburer er i 
hovedsak den metallramma som omkranser bilens 
innside og det er av avgjørende betydning at den 
er solid for den er støttepunktet for mange deler 
av bilen. Det er lett å sjekke ved å fjerne ”kick panels” 
ved pedalene. Et annet sted å sjekke er å se etter 
rust er ved frontruta. Man kan lett fjerne kromma 
trimplater eller gummi lister for å avdekke rust. Enn 
annen enkel test for å se etter rust i området er å 
plassere et hvitt håndkle på gulvet i bilen og så smelle 
ig jen døra en fire fem ganger. Er det store rust-
problemer så kommer det til syne på håndkledet på 
gulvet. Tyngdekraften får rustpartiklene til å falle ned 
og vise seg frem. 

Når det gjelder ramma så bærer den hele bilen så finn en bil med en solid rustfri ramme. 
Kostbart og vanskelig å reparere eller å erstatte ei dårlig ramme. Styr unna! Finn et stykke 
metall, behøver ikke være noe annet enn en mynt. Slå lett på ramma der du kommer til 
med mynten. Du skal hele tiden få en metallisk lyd når ramma er god. Hvis mynten synker 
inn i ”metallet” eller det blir hull da er det bare å stikke derfra. Alle tilgjengelige hulrom 
undersøkes om det er løs rust eller avskalling. Når du er der nede og titter så sjekk 
dekkenes data. Gamle dekk blir harde og må byttes uansett selv om de har godt med 
mønsterdybde.
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     Fjærene på en C3 er så gamle at de nesten alltid
      bør overhales dersom det ikke kan bekreftes at  
     det er gjort nylig. Få en kyndig mekaniker til å
      sjekke dette for deg. Slakk i styringa er et kjent
      problem med C3. Din kunnskapsrike mekaniker
      sjekker dette for deg også.

     SJETTE BUD Dersom bud fem er i orden så kan
      du sjekke tilstanden på bilens eksteriør. Noe rust
      finner du ikke selvfølgelig, men lakken kan skjule
      bruk av masse sparkel, se etter krakkeleringer i 
lakken, sprekker ved festene i hjulbuene. La fingeren følge innsiden av leppa på hjulbuene. Det 
skal normalt være glatt og ikke sprekker eller krakkeleringer. Har bilen åpenbart store områder 
som er lakkert opp kan det være andre større problemer som er skult under.

     SYVENDE BUD  Prøv å styre unna biler som har
      vært lagret utendørs over lang tid. Biler som står
      ute forfaller veldig fort og 99 % av alle C3 lekker,
      så vann vil alltid ha tatt seg inn i disse bilene. 
     Enda verre er det hvis et vindu er i stykker eller
      at det har stått oppe. Interiøret vil etter all 
     sannsynlighet ikke være brukelig for ikke å 
     snakke om fotbrønnen.

ÅTTENDE BUD Gjør deg kjent med de ulike ”options” og små forandringer som har skjedd med 
C3 gjennom årene slik at du er i stand til å gjenkjenne hva som er originalt eller ikke på den 
årsmodellen du ser på. Få opp panseret og se på motorrommet. Et raskt overblikk gir deg en 
følelse av om bilen har vært stellet med eller neglisjert. Oljesøl? Sprukne vakumslanger? Ta med 
deg en motorkyndig og la denne se på motoren for deg. Ikke la følelsene styre når hjertet i C3’en 
undersøkes.

NIENDE BUD  Skriv ned VIN nummeret og ”trim tag information” for å se hvilke utvendige/
innvendige farger og hvilken motor bilen ble produsert med, samt hvilke andre ”options” bilen 
hadde når den var ny. Finn nummeret på blokka og sammenlign det med VIN nummeret. Er man 
ute etter en utstillingsbil er det avgjørende at dette er ”matching numbers”.

TIENDE BUD  Når du har sett over bilen og funnet 
den som en verdig kandidat, lag en liste over de ting 
som du allerede vet må byttes eller repareres. Prissett 
dette sammen med arbeids-penger og bruk dette som 
et argument til å prute på prisen. Her er det masse å 
spare for en dyktig ”kjøpmann”. Lykke til!
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Klubbeffekter

Hettejakke med klubblogo
Dame: Rød, Grå, Sort. Str:  S, M, L og XL
Herre: Grå, Sort. Str: M, L, XL, XXL og 3XL
Pris: 495,-

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: 175,-

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. John Møller i Sandefjord, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post: 
john.moller@sandefjordbredband.net, men kan også kontaktes på mob. 467 96 518, 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. 

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette 
Journalen selges. 

Send en forespørsel på mail om hva vi har 
på lager.

Pris per enkeltblad: 10,-
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Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100,-

Kjeledress m/klubblogo
Sort. Str: 50, 52 og 54
Pris: 585,-

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

Stol
Sort 
Pris: 250,-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Paraply
Sort 
Pris: 175,-

Ryggsekk
Sort og grå
Pris: 225,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 75,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 245,-
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Medlemsannonser
Har du også noe Corvetterelatert som du ønsker å selge, kjøpe, bytte eller gi bort? Send 
en e-post med informasjon og evt. bilder til redaktøren på post@alohadesignkontor.no

Annonseregler: Samme annonse opptil to ganger på rad. For privatpersoner som er medlem i klubben.

C3 DELER TIL SELGES
HALV PRIS!

70-71: 4 spd  No-Air Shift console plate assy. 1.400,-
60-70: Fan Clutch (GM) 600,-
69-76: Emblem Stingray side fender  (pr. stk.) 150,-     
68-91: Short K&N Hi Perf. Oil Filter 75,-
66-80: Exh. Manifold SB (68-71 RH,72-80 350 LH & R) 550,-

Samt jeg har flere luftfiltere til C3 liggende á 100,-

Porto kommer i tillegg ved sending.

Christian Fett            920 60 677              chrfett@gmail.com

FOR SALE

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen
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KJØP AV CORVETTE
- Trygt og enkelt
Vi har alltid et bra utvalg corvetter på 
lager for omgående levering.
Se vår nettside www.rbauto.no
R.B.Auto AS 
TLF: 994 48 313 
E-POST: rbauto@online.no

Inntil 100% Finansiering

KJENT SITUASJON FOR DEG?

Da trenger du B96 eller BE førerkort. 
Kontakt oss for tilbud!

Firma, foreninger, grupper -  vi tilpasser opplæringen 
på din arbeidsplass/tilholdssted (nedre Østfold)

Er du i tvil om du kjører lovlig med henger – sjekk /last ned
Tilhengerkalkulator på www.vegvesen.no

Team Antonsen Hvaler Trafikkskole AS
Kråkerøyvn. 11, 1671 Kråkerøy

tlf. 911 32 774  /  www.teamhvaler.no  /  kontor@teamhvaler.no

A5 B96-BE opplæring  24-02-15  10:10  Side 1



Av Terje Kristiansen, avdelingsleder i Rogaland

STAVANGER 2015
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AMCAR tok for noen år siden initiativ til Nasjonal Motordag som en landsomfattende 
markering der lokale klubber, lag og foreninger med motorinteresse setter fokus på 
motorhobbyen. Dato er 6. juni, og i år falt dagen på en lørdag. 

Rogaland AmCar Club (RACC) koordinerte arrangementet i Stavanger-området og hadde invitert 
flere motorklubber. RACC hadde avtalt med Stavanger Kommune om lån av torget (samme plass 
som utstillingen under landstreffet til Corvetteklubben i fjor). 

Det var et bredt spekter av utstilte biler fra Amcar, Lincoln, sportvognklubben, Ferrari, BMW, 
Porsche, Veteranbrannbiler og Corvetteklubben. For å gi plass til et breiest mulig utvalg av forskjellige 
biler så var det begrenset plass til hver klubb. Det var derfor kun plass til forhåndspåmeldte biler. 
Totalt var 7 stk. Corvetter utstilt. 

Arrangementet var heldig med været, og det var mange besøkende som så utstillingen. Dette  
er en fin måte å vise fram hobbyen til et breiere publikum. Det er også positivt å vise bredden i 
motormiljøet med biler fra forskjellige merkeklubber.



Av Terje Kristiansen, avdelingsleder i Rogaland
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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

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



DESIGNK ONTOR
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FOTO

WEB

FASADE

REKLAME
Aloha jobber i hovedsak med visuelle identitetsprogrammer

i form av logoer, profi ler, trykksaker og utvikling av websider. 
Aloha jobber med et bredt spekter av visuelle uttrykk.

Aloha/Tone gjør layout i Corvette Journalen.

Ta kontakt med Tone for pristilbud eller andre spørsmål:

post@alohadesignkontor. no

w w w. a lohadesignkontor. no
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«Jeg kjøpte denne bilen på ebay i 2012. Hadde 
bare sett noen bilder på nettet men tok sjansen. 
Fikk den sendt fra Nebraska til Norge og hentet 
den på Drammen Bilhavn. Var rimelig spent på 
hvordan den så ut, men bilen viste seg å være i 
topp stand.  
Trengte bare en skikkelig vask og en runde med 
kvalitetsprodukter fra Meguiars før den var klar  
for første treff.»

Ole Johan Tandsæther
1984 Chevrolet Corvette people wHo kNow cars kNow Meguiar’s™
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