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Medlemsannonser

HVA SKJER?

Følg med på CCN og AMCAR sine websider for 
flere arrangement og mer informasjon. Minner 
også om at de ulike lokalavdelingene ofte møtes 
for å kjøre en tur, ta en matbit, besøke garasjer, 
bedrifter o.l. Ta kontakt med din avdelingsleder 
dersom du ønsker å vite mer om medlemsmøter.

12.06: Nasjonal Motordag, se www.amcar.no
17.06 - 18.06: Banekjøring på Vålerbanen
11.08 - 14.08: Hot August Nights i Trondheim, 
se www.amcar.no
19.08 – 21.08: Skandinavisk Corvette treff 
i Danmark, se http://www.club-corvette.dk/
skandinavisk/ eller CCN sin webside.
27.08: Bilens dag i Kristiansund, 
se www.amcar.no



1996 MODELL C4 SELGES
1996 modell C4 california bil, gått 220 000 km, 300 HK. Nyoverhalt 
automat med shift-kit. Selges for kr 129 000,- + engangsavg.

Meget pen bil

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

CORVETTE CONVERTIBLE 1975 SELGES
Importert i 2004, men ikke registrert ennå. 350 cid V8, 4 speed 
manuell. PS, PB, PW, Tilt steering, AM/FM radio, RallyWheels.
Opprinnelig rød, men er nå nylakkert i Silver Metalic. Beige fin  
innredning og Beige original kalesje. Denne er hel men har matt 
bakrute, så ny sort kalesje medfølger. Ca 25000.- nok i nye deler fra 
Ecklers, så som lykter, emblem, dørhåndtak etc. Litt småmontering 
og rengjøring gjenstår.

Selges for kr 199500.- inkl. mva.
 
Lars Iversen              69 97 02 50            Sarpsborg

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

Medlemsannonser

For 
sale

ORIGINALE SALGSBROSJYRER TIL CORVETTE
Har følgende årsmodeller på lager; 
59, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 91, 97, 06 og 07.
Pris fra kr 100.- til 500.- pr. stk. + porto. 

Obs, ikke nytrykket. 

Jon Grasto            905 87 422             Sarpsborg

1981 MODELL C3 SELGES
1981 modell C3 Washington bil, gått 84 000 km (usikker om det er
rett) 350cid/TH350. 

Pen og hel bil som er bra for rust. Selges for kr 145 000,-

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



NYE KLUBBEFFEKTER
Se de nye klubbeffektene på side 44: tøff skinnjakke, 
vanlig  T-skjorte uten krage og T-skjorte i damemodell. 

KJØP GAMLE CJ
Ønsker du en komplett samling, et fra hvert år for å se 
utviklingen, eller bare et gammelt enkeltnummer av CJ? Ta 
kontakt dersom tidligere utgaver av Corvette Journalen 

ønskes kjøpt. 

MEDLEMSRABATT: ECKLERS
Foreløpig er rabatten 15% på de fleste varer og det kommer 
til å bli jobbet for å få til ny avtale, evt. sammen med de 
andre skandinaviske klubbene. Når dette er i orden vil det 
bli opplyst om på nettsiden og i CJ. Medlemmer har erfart 
at onlinebestilling ikke fungerer optimalt når en skal benytte 
seg av klubbrabatt. Alltid få bekreftet rabatt på varer per tlf. 

eller e-post før bestilling.

MEDLEMSANNONSER
Minner igjen om at CCN medlemmer får annonsere privat 
salg/kjøp av Corvette og annet relevant i CJ helt gratis.  

For firmaannonsering, se priser side 2.

FACEBOOK
Nå finner du oss også på Facebook! Søk frem siden og trykk 
"liker". Del linken med dine venner slik at vi lettere kan nå 

flere fremtidige CCN medlemmer. 

Fra førersetet

Hei, sommeren er kommet :) og til dere som er i 
Haugesund; velkommen til Landstreffet 2011!

I skrivende stund er påsken over og Vetta har fått noen 
tanker med bensin. Cruising i Sogn og Bergen, samt 
cruising til vårmønstringen på Voss, der ca 10 Corvetter 
møtte. For min egen del ble dette en spennende tur 
pga. at eg felgkjørte et bakdekk dagen før... Kom til 
Voss, men da var det tid for stepphjul som så dagens lys 
for første gang siden 1980 så det ut til :) Så etter en tur 
til Vik og montering av et par C5 hjul gikk turen til 
Bergen igjen :)

Oppfordrer dere alle til å hilse på nye i miljøet og verve 
medlemmer til klubben.

13. april hadde CCN styremøte som ble holdt på Rica 
Hotell Gardermoen. Der ble ledige verv fordelt og Roar 
Selvnes og Henning Bogen fikk sine roller (se oversikt 
styret side 2) Takker også igjen for den gode jobben Hans 
Jørgen Herje og Gudmund Bolsgaard har gjort i styret og 
for at de tok seg tid til å bli med på første del av møtet.

Bare å fortsette å sende bilder/storyer til CJ (Tone), vet 
hun blir glad :) Er spent på hvordan bladet blir også 
denne gangen :) 

Skandinavisk Corvette treff 2011 blir i Danmark 
19.08 – 21.08. Info finner dere på nettsiden vår.

Da vil eg bare ønske Haugalandsgjengen lykke til med 
Landstreffet, og at været blir som vi har bestilt :) Og til 
dere som ikke er med, så er 20 års jubileum i 2012 neste 
mulighet :)

God sommer til dere alle fra oss i styret.

HC

PRESIDENT HARRY 

           992 24 332

           harr yharbakk@hotmai l .com
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GULL TIL PRESIDENTEN!
Presidenten har en god samling pokaler etterhvert, disse står 
fint stilt ut i stua, og kan lett regnes som hans hoved-
pyntegjenstander ;) Les mer om det siste gullet hans på side 
34. Dette bildet er tatt av Knut A Myklebust, her finner du 
mange fine bilbilder: http://www.facebook.com/KAMFoto



Redaktørens side

Hei igjen godtfolk. Landstreffet nærmer seg 
veldig, så da er tiden inne for Corvette 
Journalen nr 2 i år! Det blir kjekt å hilse på 

mange av dere som skal til Haugesund :)
  
Denne andre gangen var det litt mindre skummelt å 
lage CJ. Takk for alle tilbakemeldinger på forum, 
e-post og sms! Eg fikk bekreftet at hestejenta uten 
lappen, tross alle odds, hadde fått til å lage et  
brukbart blad med godt og variert Corvetteinnold. 
Det har eg kun dere medlemmer og lokalavdelinger 
å takke for! Kjempestas at eg fikk så mye stoff til 
første og andre CJ, håper det fortsetter slik, da blir 
det jo en lek å være redaktør. 

Alle lokalavdelinger har bidratt denne gangen også, 
det setter eg stor pris på :) Avdeling Haugaland har 
fått "gyldig fritak" ;) for innsending siden de må 
bruke tiden på å stelle i stand et kjempebra 
Landstreff ;) Haugaland kan rapportere om at over 
75 biler og 140 personer var påmeldt innen fristen, 
og at de regner med at 10-15 biler til kommer til å 
melde seg på i siste liten. Eg og Mikael har meldt oss 
på, men stiller uten bil så håper noen har ledige seter :)

Siden sist har eg vært på mitt første medlemsmøte 
i CCN avdeling Midt-Norge, og hvordan det gikk kan 
dere lese litt om på damenes side. Håper noen vil 
sende meg stoff til damenes side til neste  
nummer slik at det blir en fast spalte :) Har fått inn 
fine tekniske artikler til dette bladet, sier ja takk til 
mer av det til fremtidige CJ også! :)  Vil også 
oppfordre nye og "gamle" medlemmer til å sende 
bilder og en kort presentasjon av seg selv og bilen :)

I forrige CJ kunne dere lese om at det ble registrert 
198 Corvetter i Norge i 2010 - la oss håpe på et godt 
Corvetteår i Norge i 2011 også! På side 6 finner dere 
en god AMCARguide på hva en må passe på når en 
skal importere Corvette eller andre amerikanske 
biler. For de som drømmer om en splitter ny 
Corvette, bla opp på side 22, der får dere se 2010 
modellen, og kan lese litt om salget av den.

Jon Grasto fikk en liten premie i posten sist gang for  
mye innsendt stoff, tips og hjelp gjennom mitt første 
CJ, og Jon følger også opp denne gangen og sender 
inn minst like mye :) Har hørt rykter om at noen er  
nysgjerrige på hva premien var, de kan logge seg inn 
på facebook og søke frem CCN sin page, trykke 
liker på den, så ser dere både gaven, og div. bilder 
fra landstreff og lignende. CJ er utvidet med 12 
ekstra sider denne gangen også, ta bladet med ut i 
sola ! God sommer!

Tone (TC)

REDAKTØR TONE

           995 73 386

           tone@dar l ing media .no

CORVETTESTOFF FRA USA 
I dette nummeret får vi bl.a. høre om flotte Corvette-
opplevelser fra Floridaturer. Vinteren drøyde lenge 
her i Norge og en del av CCN medlemmene trakk 
mot varmere og mer eksotiske strøk i USA. Jon 
Grasto tar oss med til Muscle Car City og Christian 
Fett til Amelia Island Concours d’Elegance. Det har 
også komt inn en fin skildring fra guttetur!

STOFF TIL CJ NR 3
Frist for innsending av stoff er 
10.08.2011. Kjempefint om stoff 
kommer før eller om dere gir beskjed 
om at dere vil bidra slik at side-
fordeling osv. kan planlegges. Redaktøren 
blir glad for små og store bidrag, husk den
nye spalten Titt og Lytt der en kan sende inn
bilder og eventuelt en bitteliten tekst. Så er 
det alltid kjekt å se medlemsbiler og se litt fra 
ulike skruprosjekt. Samme frist for annonser, 
Roar Selvnes er ny sponsor- og annonseansvarlig.



OM IMPORT AV BIL FRA USA 
"AMCAR Importguiden"

1. KULTURFORSKJELL
Husk at det er forskjell på hvordan bilhandel i USA foregår, 
kontra Norge. Nyanser i språk og fraser er stemningsgivende 
i en handel. Med mindre man er språksterk vil selger kunne 
si ting til deg som du oppfatter helt annerledes. 
Opplysningsplikten ved privathandel er ikke like sterk som i 
Norge. Og husk, hvis ting virker for godt til å være sant - så 
er det som oftest det.

Utannonsert pris ikke er bindende i USA, den er en  
invitasjon til forhandling. Hva betyr det? Jo, at selger ikke 
nødvendigvis selger bilen selv om man byr prisforlangende. 
Prøvekjøring av bil er uvanlig. Hvis du ikke ser det du skal ha 
- er det ikke noe vits å prøvekjøre.

2. VIKTIG!
Forsikre deg om at bilen virkelig er til salgs og finnes (fysisk  
inspeksjon). Den mest vanlige formen for svindel er at noen 
stjeler identitet og annonsen til en faktisk person.

Forsikre deg derfor på en ordentlig måte at selger er rett-
messig eier av bilen eller rett salgsrepresentant for eier 
(fysisk inspeksjon).

Sjekk alltid at selger av bilen er den som står oppført som 
eier på Title. Hvis ikke, få bekreftelse fra eier at selger har lov 
til å representere han i forbindelse med salget.

Dette gjelder også ved kjøp fra firma.

3. IDENTITET
Vehicle Identity Number, eller VIN, er meget viktig. Hvis 
dette er det samme som fabrikken opprettet da bilen var ny, 
er alt greit. Så det må du sjekke - at VIN er hjemmehørende 
til biltypen du vurderer å kjøpe. Og viktigst av alt, du må  
alltid sjekke at det er samme VIN-nummer på bilen som på 
Title - det amerikanske vognkortet.

Hvis du ikke vet hvor VIN nummer finnes - ta kontakt med 
AMCAR

4. UNNGÅ
En del eldre biler har fått opprettet ny identitet (VIN) i USA, 

og da er det vanskelig å få godkjent årsmodellen ved visning 
her hjemme. Disse bilene bør man styre unna med mindre 
det finnes god offentlig dokumentasjon på hvorfor bilen er 
tildelt ny identitet. Man oppdager fort om det er opprettet 
ny identitet ved å dekode VIN.

5. STYR UNNA
Hvis du kommer over en såkalt Salvage Title betyr dette at 
bilen har vært skadet. Styr unna disse. De vil ikke la seg  
registrere i Norge, selv om de fremvises i reparert stand. 
Biler med Salvage Title er kun egnet som delebiler.

6. HEFTELSER
Hvis det står noe om "lienholder" i Title så betyr det at det er 
tatt pant i bilen. Dette er straks en mer komplisert handel. 
Her må man sørge for at "lienholder" aksepterer salget av 
bilen og salgssummen. Gå aldri med på selgers garantier om 
at pantet vil bli slettet når kjøpesummen er innbetalt. Her må 
man sørge for at "Lienholder" er informert skriftlig om hva 
som skal skje, og at "Lienholder" vil fraskrive seg panteretten 
under betingelser. Først når det står "lien release", er panten 
innfridd.

7. 2ND OWNER - FLERE EIERE
I noen tilfeller er det to eiere på en bil. Sørg for at begge er 
enige om salget og skriver under på Title.

8. SIGNATUR PÅ VOGNKORT - TITLE
Nederst eller på baksiden av Title er det en salgsmeldings-
del. Der skal selger signere, og der skal ny eier innføres med 
navn og adresse.

9. STATER UTEN KRAV TIL TITLE
Noen stater i USA har ikke Title på biler over 15 år. De kan i 
stedet ha noen mindre registreringsbevis som informerer om 
nødvendige opplysninger om eier og bil. Dette må  
medbringes ved eksport til Norge. Husk at denne dokument-
asjonen må være offisiell.

10. BILL OF SALE = KVITTERING
Sørg for å få en skikkelig Bill of Sale, salgskontrakt, slik at det 
ikke er tvil om at du har kjøpt bil av den rettmessige eieren 
av bilen. Bill of Sale skal inneholde hvem som selger, hvem 

Det er svært populært å egenimportere bil selv fra USA til Norge. Det er liksom noe eget med å både finne 
drømmebilen på internett og å importere den selv. I de fleste tilfeller dreier det seg om biler som er mer enn 
tretti år gamle. AMCAR har presisert det før, og vi sier det igjen; kjøp aldri en bil usett. Og det gjelder ikke 
minst når du kjøper biler "from over there". De store avstandene, og merkostnadene i forbindelse med  

transport, gjør sitt til at det aldri blir aktuelt å sende bilen tilbake igjen hvis den ikke skulle stå til 
forventningene. Vi skal her ta for oss en del av de tingene du kan unngå hvis du bare undersøker litt ekstra… 

10 GODE TIPS:

Innhold i artikkelen fra www.amcar.no er trykket med tillatelse fra AMCAR.
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Innhold i artikkelen fra www.amcar.no er trykket med tillatelse fra AMCAR.
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som kjøper, hvilken biltype det gjelder, understellsnummer 
(VIN) og hvilket beløp som er betalt for bilen. Bill of Sale 
danner grunnlag for erstatning dersom det skulle skje noe 
med bilen under transport.

HVORDAN FINNE BIL
Internett er enkelt og greit. www.hemming.com   
www.autotraderclassic.com  www.motors.ebay.com og 
www.autotrader.com har et imponerende utvalg. Eller du 
kan lete blant blader som Auto Trader, Old Car Trader og 
Hemmings. Husk at det er atskillig større sjanse til å danne 
seg et bilde av bilens generelle tilstand via store og tallrike 
bilder på nettet. Mange av annonsørene vet å smøre godt på, 
din jobb blir å finne ut hva som er realiteten vedrørende  
tilstanden på bilen.

TIPS OM KOMMUNIKASJON
Dersom man finner en bil på eBay Motor - kommunisér med 
selger gjennom "my ebay" - ikke direkte på privatmail. 
AMCAR har stor tro på at man også ringer selger minst én 
gang, tidlig i kjøpe-prosessen. Det er betryggende for selger 
å vite at han har med reelle interessenter å gjøre. Og man 
kan gjøre en bedre handel. Finner du bil via andre kanaler, 
send en e-post, få telefonnummer og adresse til ved- 
kommende så du kan ringe ham, eventuelt sende noen over 
for å se på bilen. Om man snakker språket dårlig, få noen til 
å ringe for deg. Først når du føler deg sikker på at du har 
med en "reell selger" å gjøre, kan du stole på e-post  
kommunikasjonen.

Hvis noen gir deg linker til hjemmesider eller bilder - ikke 
klikk på linken. Ta heller å kopier url-adressen inn i adresse-
feltet på nettsiden din. Dette for å unngå at noen har  
forfalsket adressen og re-dirigerer deg til en falsk side.

KONTROLL AV BIL
Som hovedregel bør man dra over og se på bilen før man 
kjøper den. Heldigvis er det rimelig å dra til USA for tiden, og 
da slipper du å ligge søvnløs i de ukene det tar før bilen er 
her hjemme. Hvis du ikke har mulighet til å kontrollere bilen 
selv bør du sende en bekjent som er minst like "pirkete" som 
deg selv. En tilårskommen bil kan være rene marerittet med 
feil og fusk, og noen av dem er utrolig godt kamuflert.

Det er flere aktører som driver med import som annonserer 
i AMCAR Magazine. Da bør du forvisse deg om at disse har 
en seriøs kontrollør i USA som er kapabel om å sjekke ut din 
bil grundig. Kjøper du bil på eBay så kan du bestille en SGS 
Inspection. De leverer en 150-punkts rapport over hele USA, 
og dette kan være en måte å spare seg en tur til USA selv. 
Sjekk ut http://sgs-ebay.sgsauto.com/Index_Car.htm.

PENGETRANSAKSJON
Wire Transfer, elektronisk overføring fra din bank til kjøpers 
bank er nok mest brukt. En slik transaksjon tar noen få dager, 
men det er en sikker metode. Du må imidlertid stole på at 
selgeren av bilen ikke stikker av med både penger og bil, og 
da kan det være greit å bruke noen av de aktørene som 
annonserer betalingsformidling i AMCAR. Det du trenger er 
mottakers navn og adresse, navn og adresse på hans bank, 
routing nummer, evt. IBAN nummer. Dette er opplysninger 

selger må gi deg.

Ovenfor en utenlandsk kjøper kan selger være skeptisk på å 
oppgi slik informasjon. Da foreslår vi at man får en kontakt-
person i kjøpers bank til å kontakte en person i selgers bank, 
slik at bankene kan utveksle informasjonen på vegne av  
kjøper og selger.

Vær på vakt mot svindlere. Hvis man skal overføre penger til 
en annen person enn selger, eier - eller til bank i annet 
område / annet land - vær på vakt. Dette er typiske trekk 
som går igjen i saker der kjøper blir svindlet.

Ved Wire Transfer blir den norske tollen oppdatert med hvor 
mye penger som er eksportert fra din konto. Tar du med deg 
penger for å kjøpe bilen selv så må du varsle U.S. Customs 
hvis du tar med deg mer enn $ 10.000,- i kontanter, reise-
sjekker eller bankremisser inn i USA.

Sjekker krysses ikke i USA, der skrives navnet på baksiden av 
sjekken på høykant.

Hvis du skal til USA selv kan du også betale bilen med gode, 
gamle reisesjekker som fremdeles brukes i USA.

Bruk PayPal dersom mulig. Unngå å sende penger med Wells 
Fargo eller Western Union. Personer i USA som ikke har 
bankkonto hefter det som oftest noe med. Dessuten er 
dette en enkel måte å svindle på siden vedkommende  
mottaker får ut penger bare ved å bevise at han er mottaker. 
Å stjele indentitet er en enkel måte for svindlere å tilegne 
seg penger.

FRAKT
Husk at bilen må fraktes til havn i USA og tolldeklareres før 
den kan sendes til Norge. Hvis ikke selger er behjelpelig har 
du to alternativer; kontakte en av annonsørene i Amcar 
Magazine som tilbyr slike tjenester. Eller selv kontakte et 
amerikansk firma som tilbyr tjenesten. AMCAR anbefaler at 
man benytter norske firma med samarbeidende firma i USA 
til oppgaven.

Du kan frakte bilen hjem i container eller benytte deg av 
såkalt Ro-Ro (roll on - roll off) frakt, der bilen står åpent 
under dekk på store bilfraktebåter.  I AMCAR er det flere 
som averterer at de hjelper til med både frakt innen USA og 
over til Norge.

TRANSPORTFORSIKRING AV BIL FRA USA
Transportforsikring på bilen tegner du hos AMCAR. Den 
gjelder først og fremst båtfrakten, men kan også utvides til å 
gjelde hele veien fra selger til ny kjøper i Norge. Ofte har 
innenlands frakt-selskap i USA egen forsikring, men sjekk 
betingelsene nøye på forhånd. Husk at forsikringsverdien på 
bilen er det du har betalt for bilen.

VIKTIG VED UTFØRSEL AV BIL FRA USA
Title og Bill of Sale er dokumenter du må tviholde på; de er  
essensielle ved import til Norge. Men husk at US Customs  
forlanger å få se disse dokumentene før bilen eksporteres 
fra USA. Så ikke ta de med deg og reis til Norge før bilen  
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er tolldeklarert.

Pengetransaksjoner ut over landegrensene og vekslinger blir 
rapportert til våre myndigheter. Ta vare på vekslings- 
kvitteringer og kvitteringer på pengeoverføringer i tilfelle det 
blir tvist om den faktiske kjøpesummen ved innfortolling  
til Norge.

NOEN ORD OM AVGIFTER
På biler eldre enn tretti år er det begrenset med avgifter. Du 
må imidlertid betale mva. på fakturabeløpet på bilen og  
frakten til Norge. Dette inkluderer også frakt innenlands i 
USA. På biler eldre enn tretti år er det i tillegg til mva. en 
avgift på rundt kr. 4.500,-, inkludert vrakpant og engangs-
avgift. Dette betales først når det er aktuelt å registrere bilen.

Når det gjelder beregning av engangsavgift på bil som er 
nyere enn tretti år, kan du fra 2010 også bruke CO2-utslipp 
som avgifts-grunnlag i stedet for sylindervolum. For å finne 
de faktiske CO2 tallene på den aktuelle bilen må det utføres 
avgasstester ved et godkjent, uavhengig laboratorium. Det 
nærmeste befinner seg i Stockholm. En slik avgasstest koster 
ca. Skr. 25.000,- til AVL (www.avl.com) i Sverige. Men siden 
avgiftene på CO2-utslipp stiger år for år kan det etter hvert 
bli en marginal økonomisk fordel kontra å betale engangs-
avgift ut fra sylindervolum.

Alternativ beregning som tar hensyn til kjørelengde og 
andrehåndsverdi kan benyttes ved begge metodene.

GODKJENNING FORSKJELLIGE BILTYPER
1970 og eldre:
Er bilen en 1970-modell eller eldre så tåles det en del  
modifiseringer fra det originale. Bilen blir da registrert som 
vanlig bruktbilimport. Det som her gjelder er 
Motorvognforskriften av 1942. Det betyr at du må ha hvite 
parklys foran, mens blinklysene foran kan være hvite eller 
oransje. Bak kan blinklysene være oransje eller røde. Røde 
markeringslys på siden bak er ikke så populært, de må ofte 
utkobles og avblendes.

Bilens chassisnummer må slås inn på rammen ved ett av 
forhjulene, hvis det da ikke står der fra før. Mustang har det 
på innerskjermen, og dette nummeret må også sjekkes mot 
Title ved innkjøp.

1971 og opp:
Fra 1971 må bilene være tilnærmet originale for å unngå å 
måtte forholde seg til de reglene i Norge som gjaldt da 

bilene var nye. For å slippe å legge frem dokumentasjon om 
typegodkjenning, får du en bruksbegrensning innskrevet i 
vognkortet - og at bilen ikke kan endres ut fra det originale. 
De aller fleste kan leve med det, siden en eldre klassiker ikke 
blir brukt hver dag. Det er faktisk enklere å få godkjent en 
1971-modell eller nyere med originalt lysoppsett, siden det er 
et krav at bilen er helt original og har en bruks-begrensning. 
Imidlertid tolkes dette ulikt fra stasjon til stasjon, dessverre. 
Også her skal bilens chassisnummer slås inn på ramme- 
vangen ved ett av forhjulene, det er ikke tilstrekkelig med 
det originale innenfor frontruten.

For begge kategorier, både før- og etter 1971, er det greit 
med originale lys, så fremt de har "riktig" farge. Originale 
seler er også greit.

Nyere personbiler:
Kan per i dag importeres på § 1-15, så fremt de er helt  
originale og har vært registrert i USA. Originale seler og lys 
er greit, men det må bygges om til "riktige" farger etter  
norske regler. Rødt markeringslys bak er ikke populært, det 
må ofte utkobles og avblendes. Det gule markeringslyset 
foran kobles ofte om til sideblinklys. Hvitt parklys foran er 
påkrevd, mens blinklysene foran og bak må være oransje.

Inntil 1/10 1999 kan ryggelysene bak omkobles til blinklys ved 
bruk av oransje pære, men det er da et krav at blinklysene er 
max 40 cm fra bilens ytterkant. Etter denne datoen er det 
påbudt med ryggelys.

Chassisnummer skal slås inn på rammevangen ved ett av 
forhjulene.

På www.amcar.no kan du også lese om godkjenning av Hot 
Rods, Begravelsesbiler, Varebiler, Lastebiler, Campingbiler
og Replicas.

Så et generelt råd - sjekk nøye med Trafikkstasjonene før du 
handler dersom du ønsker å registrere kjøretøyet.

www.amcar.no

TEKST: Roar Selvnes, styremedlem i CCN og reportasjeansvarlig i avd. Midt-Norge

Bli med på Skandinavisk Corvette treff 2011! Per mai er 115 biler påmeldt, herav 20 fra Norge. Påmeldingsfrist er 1.juli.  For 
mer informasjon og påmelding se  http://www.club-corvette.dk/skandinavisk/   eller http://www.corvetteclub.no/
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STYREMØTE I CCN

Dette må ikke leses som ett referat fra det nye styrets første møte, men heller personlige betraktninger.  
Det nye styrets første møte ble avholdt på Gardermoen onsdag 13.04. De 2 som gikk ut av styret var også invitert.  

TEKST: Roar Selvnes, styremedlem i CCN og reportasjeansvarlig i avd. Midt-Norge

Foran på bildet fra venstre: Jane, Odd Steinar og Harry.
Bak fra venstre: Roar, Monica, Karen og Henning

På agendaen for møtet var blant annet rutinene for hvordan 
valg skal foregå i klubben.  Det var bred enighet om at  
klubben må ha klare kjøreregler på hvordan valg skal  
avholdes.

Arbeidsfordeling i styret var også en sak. De 2 ledige jobbene 
var medlemskontakt og annonse/sponsoransvarlig. Henning 
hadde vært så smart at han hadde tatt forbehold om 
arbeidsoppgaver FØR valget, og da ble det jeg som fikk den 
tunge jobben med å videreføre Hans-Jørgens gode jobb med 
å få inn penger til klubben. Gode forslag mottas med takk!
 
Forøvrig ble Ecklers avtalen, landstreffet i Haugesund, 
reklame på våre nettsider, samt nordisk treff i 2012 diskutert.  
Jeg opplevde mitt første styremøte i CCN som veldig  
positivt, og ser frem til å bidra så godt jeg kan sammen  
med de andre i styret.

Roar

• Bilramper (hele eller to-delte) for lave biler
• Flattpunkt-stoppere 
• Utstillingsramper
• Tilhenger-ramper
• Hjulkrybber
• Hjulklosser

Nettbutikk: www.raceramps.noNettbutikk: www.raceramps.no



Rick Treworgỳ s 
MUSCLE CAR CITY

alternativ og med manuell gearkasse. Rick hadde en snodig 
greie her. Hvis han hadde en automatgearet bil i samling, så 
ble den byttet/solgt hvis han klarte å finne en maken bil i 
samme tilstand med manuell kasse. Hva sier dere til en 2011 
ZR-1 i SuperSonicBlue, kjørt rett fra forhandleren og inn i 
museet. Hadde pr dato under 50 miles på telleren. Her var i 
praksis alle farger og varianter av The Only American 
Sportscar. 

Under vårt besøk var vi heldige å få en lengre prat med Rick 
og dette var en vidsynt mann med bil i hjertet. Han kunne 
fortelle at han hadde eid et sted mellom 4000 og 5000 biler, 
troligvis i det høyere anslaget. Han fortalte at hans favorittbil 
var ALLTID den neste han skulle kjøpe og dette bidro til å 
holde instinktet oppe :) Han er en av de faste gjestene på 
alle store bilauksjoner i USA. Rick hadde solgt et par biler til 
Norge og var godt kjent med interessen for USA biler i 
Skandinavia. Corvette ville alltid være den store  
lidenskapen og han håpet å kunne drifte sitt bilmuseum langt 
ut i pensjonsalderen. Museet arrangere. Han fortalte at 1 
ansatt holdt bilene rene og polerte til enhver tid. Alle bilene 
ble startet regelmessig og kjørt med ved anledning. Her var 
2 ansatte i Dineren og 1 i respsjonen . I tillegg jobbet 1 stk 
med delesalg og restaurerings-service. Altså en ganske 
omfattende drift. Utenfor bygget fantes 720 parkerings-
plasser og 2 ganger i måneden ble det arrangert Cruise-In 
med premiering etc.  Avslutningsvis vil jeg bare si at dette var 
vinterens høydepunkt. 

Som 16 åring tilbake i 1965 kjøpte Rick sin første bil, en 55 
Chevrolet BelAir convertible. Til å begynne med var  
interessen for eldre biler og spesielt Classic Chevy rent av 
økonomisk karakter. Disse bilene kostet ikke mye tilbake da 
og var allerede etter 10 år veldig gammeldags’. Biler ble 
kjøpt, fikset, restaurert og solgt. Etter hvert ble det en sjarm 
og tilhørighet til disse bilene fra midten av 50 tallet og opp 
til 70 åra. Det ble en lidenskap til slutt. Flere og flere biler ble 
beholdt. Corvette, Camaro og Chevelle ble raskt favoritter. 
Til daglig jobbet Rick som snekker og veien gikk videre til 
eiendomsutvikling. Økonomien har stelt godt med Rick og 
dermed har han også hatt mulighet til å samle på seg noen av 
de mest attraktive biler i Amcarhobbyen.

Sensommeren 2008 var garasjen mer enn full. Når så en tom 
og fraflyttet Wal-Mart supermarked ble til salgs langs gamle 
US41 i Punta Gorda, slo Rick til og kjøpte den 99000  
squarefeet store bygningen. Alt ble rengjort og malt i hvitt 
med dekor i rødt og sort. Mange tidstypiske Neonreklameskilt 
og annet bilrelatert på veggene skaper en flott  
atmosfære. Videre ble en superfin 50/60talls diner bygget 
opp inne i bygget, samt en rikholdig suvenirsjappe med 
bøker, t-shirts og alt annet finnes også i inngangspartiet. Her 
finnes også en CarCorral hvor du kan få kjøpt muskelbiler 
som enten er satt inn for salg eller til overs i egen  
samling. Her finnes også en resepsjonsdisk hvor du faktisk 
kan bestille arbeid på din egen muskelbil. Dette blir da utført 
av museets samarbeidspartnere. Når Rick fikk kjørt inn 225 
stk av sine egne biler ble det også fullt her. 

Sjelden har vi blitt så satt ut som når vi gikk inn gjennom 
døren. GM Muskelbiler av ALLE merker og modeller. Kun 1 
stk Ford og 1 stk Chrysler finnes her. Mengder av Cheveller, 
Camaro, Nova, 442, Skylark, GTO viser GM historien vi bare 
kan drømme oss tilbake til. Ingen av bilene var gjerdet inn og 
publikum kan gå opp og ned langs bilrekkene, men henstilles 
til ikke å gå imellom dem. Her gjelder SE, MEN IKKE RØRE 
og vesker etc er ikke tillatt inne i museet. 2 frivillige vakter fra 
bilklubbene i distriktet gikk ordensvakter til enhver tid. 
Hyggelige bilfolk som mer enn gjerne fortalte deg om bilene. 
For oss Corvette enthusiaster vil dette bygget være det 
nærmest MEKKA vi kan komme. 

Rick har ca 60 Corvetter, hvorav 52 var utstilt på vårt besøk 
i februar. Spesielt mye pre 81 biler og en imponerende antall 
C2 Stingrays. De aller fleste bilene var største motor- 

TEKST OG FOTO: Jon Grasto

Rick Treworgy, en 62 år gammel eiendomsutvikler fra Punta Gorda har gjort det mange av oss bare kan  
drømme om.
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LIVING OUT A DREAM AND PASSION



Rick Treworgỳ s 
MUSCLE CAR CITY
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Den første bilen du møter, 
og damene faller for denne 
1954 modellen i Pennant 
Blue. Ingunn var intet  
unntak. 1 av kun 300 biler 
levert i denne fargen. 

1967 427cid 4 speed coupe. 
The only toy a grown-up kid 
need. 

Hit må du reise en gang i 
livet. 3811 Tamiami Trail, 
Punta Gorda, Florida 33950 
er adressen... Go there
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Denne 64 Malibu SS Coupe var bare helt ut av en 
annen dimensjon. Eneste bil som var gjerdet inn og 

et smykke av en bil. 

UTROLIG.

1967 427cid/435hp/4speed i Lynndale Blue er  
sjelden kost. 

Dineren var flittig besøkt av nordmenn denne  
torsdagen i februar. Hadde heftige FuelInjected 

Burgers med SidePipes… YumYum
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70 Pontiac GTO er heller ikke feil… 

Classic Chevy var det som startet hele interessen 
til Rick. Denne 57 BelAir convertible var som alt 
annet i utsøkt stand.

OhLaLa. Se denne C1 med understell og drivlinje  
fra C5.   

Eliten samlet :) Terje G Aasen er grunnlegger av 
AMCAR og redaktør i Amcar Magazine står med 
ryggen til. Ove Hilberg Johansen til høyre er  
daglig leder i AMCAR og Jon Grasto ,Vicepresident. 
Til venstre ser dere Rick Treworgy himself.
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H-H CORVETTE OG ØYSTEIN FREDRIKSEN 
I ORLANDO

Han var på plass i Orlando og vi avtalte å møtes til lunch en lørdag. Selvfølgelig på HOOTERS, hvor ellers :) Øystein strålte 
som en sol som vanlig og kunne fortelle om lange turer på kryss og tvers av USA for å inspisere biler. Dette var oppdrag fra 
norske kunder og biler for eget kjøp og videresalg i Norge. Mye dårlige biler blir forkastet og en sjelden gang dukker en fin en 
opp som Øystein kjøper. Øystein leier seg inn hos H-H Corvette i Maitland/ Sanford området i Orlando. Dette er en av de 
eldste Corvette Only forhandlere i USA og her har Øystein sin egen plass på verkstedet og lagringsmuligheter for sine biler 
og deler. Når vi var innom så hadde Øystein 3 stk C3, 1 stk C5 og en 07 C6 som skulle pakkes for hjemsendelse. De er vel 
hjemme når dette leses og eies forhåpentligvis av nye og gamle medlemmer av CCN.  Florida på vinterhalvåret er ikke feil nei. 

Takk for fin omvisning Øystein :)
 

Under Florida turen i februar passet vi på å ringe Øystein Fredriksen på Corvette Store I Drøbak.
Øystein tilbringer store deler av vinteren i Florida på jakt etter Corvette biler.

TEKST: Jon Grasto ∫ FOTO: Ingunn Widlund & Jon Grasto
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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 Grytt ing AS

Lade Al lé 71, 7041 Trondheim

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

f i rmapost@trykkpartnergrytt ing.no

www.trykkpartnergrytt ing.no

MILJØMERKET

241     Trykkeri    
 823
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TEKST: Jon Grasto ∫ FOTO: Ingunn Widlund & Jon Grasto

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 RESRAURERING  ∫  EU-KONTROLL

Det er ikke rart 
at en Hooters-
Burger smaker 
fortreffelig 
HVER GANG, 
og vi har testet 
mange ganger!!!

Det er kjekt 
med tilgang til 
verksted, og 
hos H & H har 
Øystein sin 
egen plass når 
han er i Florida. 
Her er en 1982 
L83 bil som blir 
kontrollert.
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AMELIA ISLAND CONCOURS D’ELEGANCE 2011 

Hva er så dette? Har noen hørt om Pebble Beach? Det er det store høsttreffet med fantastiske veteranbiler 
hvert år i California. Vel, Amelia Island er blitt Florida og Østkystens store vårslipp og vårmønstring av veteran-
biler. Og hva er så concours d’elegance? Jo, en annen måte å si det på er en ”oppstilling eller parade av  
eleganse”. Den avholdes hvert år den andre helgen i mars. I år var det 16. gang at dette stevnet ble arrangert. 

Og det ble holdt i meget staselige omgivelser på Golfbanen ved Ritz-Carlton hotell.  

TEKST OG FOTO: Christian Fett

$ 121.000 med omk. så en ser jo her at spesielle Corvetter 
bare øker i verdi. Det dobbelte i dollarverdi på 10 år.  
(Men dollaren er jo veldig lavt vurdert i øyeblikket.)

Det å være inne i RM Auctions lokaler inne i det flotte Ritz 
Carlton hotellet var en opplevelse i seg selv. En må betale 
for å være tilskuer til auksjonen, og har man flusst med  
penger og begjærer en av bilene så må man registrere seg 
for å være budgiver.

CONCOURS D’ELEGANCE
Søndagen kom med like fint vær som dagen før, men nå to 
hele fairwayer på en golfbane full av noe av det lekreste av 
biler som man kan tenke seg. Her er omtrent alle bilmerker 
representert (bortsett fra Japanske bilmerker); racing  
historie, samt noen motorsykler også. Paven’s Mercedes-
Benz 600 fra 1972, 16 sylindrede Cadillacer, kompressor-
matede Duesenberg en Hot Rod med 4 stk V8 motorer, en 
futuristisk Excalibur og mye mer. Og noen tidsriktige damer 
var oppstilt ved noen av bilene. Utenfor selve utstillings-
området kunne vi nyte nye Rolls Roycer, ny Spyker, ny 
Bugatti Veyron, flere Jaguarer osv.

Det som er gjengangeren hvert år er at en kjent racing 
legende er invitert som æresgjest og et eller flere bilmerker 
skal være hovedattraksjonen.  Racing legenden i år var 
Bobby Rahal. Han har vunnet totalt 24 Indy CART races og 
en gang (i 1986) Indy 500 winner.  Bilmerkene som i år som 
var spesielt representert var Duesenberg, Allard og Kurtis 
bilmerker.

Dette treffet begynner på fredagen.  Da kan man komme å 
beskue biler som skal auksjoneres på lørdag, så er det  
auksjonsdag og litt over 100 biler blir auksjonert ut. Og  
søndag er kanskje den største dagen. Da er det over 300 
biler som er der kun på invitasjon som er plassert på  
golfbanen på 10de og 18de fairway i flotte omgivelser.  

I tillegg til alt dette, så arrangeres det spesielle kurser,  
middager, temamøter osv., men alt koster å være med på.

Tilbake til lørdagen og auksjonen. Det var bl.a. 3 Corvetter 
som ble auksjonert ut: en blå 55 Corvette – den gikk for  
$ 95.000 ($ 104.500 med gebyrer) en 1957 Corvette til  
$ 77.000 inkl. omkostn, en 1967 427/435 convertible til  

RM auksjoner på Amelia Island 13/3-11 solgt for $ 121.000 inkl omkostn.



TEKST OG FOTO: Christian Fett L88 i glass (Coke bottle) 1968  

Chevrolet Goodwrench 1991

Plymouth Explorer 1954

Sorrell-Manning Special 1954
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Auburn Speedster med tidsriktig dameDuesenberg racer 1935

TEKST: Harald Halvorsen  -  FOTO: Harald, Gudmund, Hans Jørgen og Terje

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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GUTTA PÅ TUR

Sommeren 2010 bestemte 4 ”glade” gutter, Gudmund Bolsgaard, Hans Jørgen Herje, Terje Sørheim og Harald 
Halvorsen, å reise på tur til USA. Hensikten med turen var å kjøre Corvette, se Corvette, lære og lese om  
Corvette (kanskje kjøpe Corvette!) Vi ble enige om opplegget; ingen damer, ingen shopping, bare bil, bil og atter bil.

TEKST: Harald Halvorsen  -  FOTO: Harald, Gudmund, Hans Jørgen og Terje

stedet var invadert av 80.000 homser, lesber og transer som 
koste seg i sentrum den helgen. Det var litt av et syn når alle 
disse gikk mer eller mindre nakne rundt i byen og vrikket og 
viftet med stasen!

Dagen etter var alle de som hadde festet hele natten borte 
fra sentrum og da fikk vi sett oss omkring og handlet litt 
suvenirer. Den kvelden holdt vi oss unna sentrum hvor de 
nakne ”regjerte”. Vi benyttet heller tiden rundt hotell- 
området til å klatre i palmer, flittige bar- og bassengbesøk og 
planlegge ferden videre.
 
Ferden gikk mot fastlandet igjen og vi var alle enige at Key 
West var et herlig sted, men siden våre interesser ikke 
stemte overens med de som var der samtidig med oss kunne 
vi nok valgt et annet sted. Fra Miami gikk ferden på tvers av 
Florida mot vestkysten, langs Alligator Alley. Bilene var en 
drøm å kjøre og vi nøt hvert øyeblikk. På den strekningen var 
det lite trafikk så man fikk prøvd kjerra litt. Uten å si for mye 
så var det heksedoktor`n som hadde gasspedalen lengst 

Avreise fra Gardermoen ble feiret med en øl og masse  
forventninger om hva vi skulle oppleve. Turen over til New 
York gikk greit og vi hadde en kort stopp på flyplassen før 
neste fly til Orlando. Vårt første stopp på amerikansk jord 
ble behørig feiret med en stor hamburger og en Bud. Vi 
ankom Orlando sent på kvelden og vi hadde ikke tid til mer 
enn en god middag. Gudmund hadde observert en Tony 
Roma`s i nærheten og etter hans anbefaling gikk vi dit. Alle 
bestilte selvfølgelig ”a full rack” og det var siste gang noen av 
oss var sultne på hele turen. Over 30 grader og pent vær – 
4 forventningsfulle guttunger.

Morgenen etter gikk turen til Hertz bilutleie på flyplassen 
hvor vi skulle hente våre to forhåndsbestilte knallgule C6 
Corvetter. Hans Jørgen hadde bekjentskaper i Hertz så hans 
oppdrag var å sørge for 2 leiebiler av ypperste klasse. 
Skuffelsen var stor når bare en bil stod der. Terje og Harald 
var de heldige som fikk Corvetten, mens Hans Jørgen og 
Gudmund måtte ta til takke med en ”fucking” Ford Mustang! 
Vi to som satt i en skjønn cabriolet med den låten var i alle 
fall fornøyd!

Ferden gikk til Ecklers hvor vi kjøpte litt stæsj til bil, kjerring 
og oss selv. Hovedmålet var å komme oss ned til Key West 
før kvelden var omme, men vi var mest interessert i å få  
byttet bort den Ford’n som vi motvillig kjørte. I Fort 
Lauderdale hadde vi lykken med oss og alle 4 var happy. 
Ferden gikk sydover og vi besøkte bilforretninger på veien. 
Vi var jo litt av et syn når to identiske tvillinger ankom stedet. 
Vi fikk god service uansett hvor vi var. Vi fikk til og med nyte 
en ZR1 som de prøvde å selge oss. Vi måtte jo forklare dem 
avgiftssystemet i Norge og hvor utilgjengelig den bilen er for 
de aller fleste lommebøker hjemme. Til slutt ankom vi hotellet 
i Key West. Det var Halloween og vi viste jo ikke at hele  

4 forventningsfulle Corvettegutter før avreise fra 
Gardermoen. True Love.

2 identiske tvillinger parkert ved hotellet i Key West.



mot gulvet. Det var mye ”sheriff” på veien så vi måtte velge 
våre øyeblikk. Vi stoppet og tok en båttur i sivet for å stu-
dere dyrelivet i området. Det var turens intellektuelle innhold.

Ferden gikk videre gjennom Naples til Sarasota, en perle på 
vestkysten, hvor vi overnattet. I den byen stod det nemlig en 
bil som vi hadde sett på nettet og den ville vi ta i nærmere 
øyesyn. Vi bodde i gangavstand fra en rekke bilforretninger 
og kvelden gikk med til litt mat og windowshopping. Dagen 
etter troppet vi opp hos Hawley Motors og ble tatt vel imot. 
Det var Harald som hadde sett bilen på Ebay og riktignok var 
bilen aldeles strøken. Terje forelsket seg i bilen og begge to 
holdt på å kjøpe bil selv om kjerringskinnet hjemme hadde 
lagt ned veto mot å bruke penger på sånt tull. Så det ble med 
praten og vi dro videre uten bil. (Det hører med til historien 
at Terje har kjøpt en liknende bil i etterkant av turen og den 
er klar med skilter i god tid før landstreffet.) Det ble bading 
i det Karibiske hav før vi forlot byen. Vi var til og med innom 
et boligområde og så på ledige tomter og hus til salgs. 

Vi kjørte nordover mot Tampa og Clearwater, men vi stoppet 
på et biltreff og tittet på forskjellige doninger. Det var relativt 
kjente toner fra høytalere og opplegget som sådan var veldig 
kjent fra før. Vi var ”nesten hjemme” et øyeblikk!

Et av stedene vi hadde som mål for turen var en ”garasje” i 
Punta Gorda. Dette var nå gjort om til et museum. Rick 
Treworgy`s Muscle Car City var en fantastisk opplevelse. Vi 
gikk rundt i timesvis og beundret biler av alle slag, 217 alt i alt. 
Spesielt var samlingen av big block corvetter aldeles  
enestående. Gudmund lot oss andre ta del i hans enorme 
kunnskap om de fleste modellene og vi slukte rått all  
informasjon. Det var selvfølgelig også en butikk rett utenfor 
hvor vi fikk handlet ytterligere stæsj.

Det bar oppover vestkysten av Florida gjennom Tampa til 
Clearwater hvor vi bodde på et flott hotell med utsikt over 
havet. Etter mye mas fra Gudmund ble vi andre introdusert 
til Jack & Jim og det ble et hyggelig bekjentskap. Det ble mye 
Jack & coke resten av turen. Det var lite sykdom på turen og 
det lille som var tok heksedoktoren Harald seg av med sine 
nåler.

Dagen derpå gikk ferden mot Orlando igjen for der skulle vi 
levere våre kjære doninger og ta fly til Las Vegas. Kveldsflyet 

Lørdagslunsj i Sarasota.
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til Las Vegas gikk presis og den kvelden satt vi på bar og 
syntes at vi var pysete som kom til å reise hjem uten bil.

Opplegget dagen etter var å hente bil på flyplassen og det 
var en staselig Chevrolet Surburban 2011 modell, hvor alle 
fire for første gang på turen reiste i samme bil. Vi dro sør-
vestover ut av Vegas mot Hoover dammen og var turister for 
en stakket stund. Vi dro videre mot Grand Canyon og fikk 
sett det store hullet i bakken. På kvelden inntok vi et hotell i 
Flagstaff hvor Jack & Jim ventet i baren. Det ble særdeles 
hyggelig utover kvelden og latterkulene tok overhånd. 
Phoenix var neste stopp hvor Terje besøkte gamle kjente 
mens vi andre slappet av. Våre 10 minutter på kjøpesenter på 
hele turen var i Phoenix, for vi hadde alle behov for sokker 
og truser!

Så gikk reisen nord/vestover mot Los Angeles, vi kjørte  
”historic route 66” og stoppet flere steder langs veien. Turen 
gikk via Williams, Ash Fork, Seligman, Peach Springs, 
Hackberry, Kingman og Oatman til Needles. Spesielt i 
Seligman og i Hackberry General Store stoppet vi. Der  
shoppet vi masse stæsj til damene hjemme. 

På veien møtte vi mange bil entusiaster og vi slo av mang en 
hyggelig bilprat med de fleste av dem. Vi kjørte via en svipp-
tur innom California tilbake til Las Vegas, hvor vi tok inn på 
Ceasar`s Palace. Et kjempested å være og å bo!

Vi fikk såvidt tak i Gudmund (før han ramla 
ned 2400 meter!)

Gudmund ved 1 av 4 basseng i Ceasar's Palace.



Las Vegas er noe for seg selv. Alt er overdrevet. Alt er dyrt. 
Alle bruker penger som fulle sjøfolk og alle er fornøyde selv 
om de taper masse penger. Det gjorde ikke vi. Vårt primær-
mål med oppholdet var bil. Dagen etter ankomst entret vi 
monorailen og ferden gikk til SEMA, midlertidig ansatt hos 
Aarnes (som order alt med am. bil for deg). SEMA, et  
fantastisk skue hvor alt mellom himmel og jord med  
tilknytning til bil var å se. Man kunne gå i dagevis uten å 
rekke over det hele. Masse lekre custom arbeider, lakkjob-
ber, interiør- og eksteriørdetaljer etc. ble vist i alle mulige  
variasjoner. Spesielt interessant nytt var det å se de ulike 

klare filmene som ble lagt på lakken som beskyttelse. Noe 
som passet vår lommebok. Ikke nok med at hallene var fulle 
av godbiter, var det like mye som foregikk på utsiden blant 
annet drifting (med passasjer).

Etter et fantastisk opphold i Las Vegas gikk så reisen mot 
slutten og vi vendte nesa hjemover til gamlelandet. Via 
Denver og Frankfurt landet vi igjen på Gardermoen til vinter 
og kulde. Et sjokk for kroppen å komme hjem, men med 
masse minner fra en fantastisk tur og et felles sterkt ønske 
om å gjenta turen om ikke alt for lenge.
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Hans Jørgen i Las Vegas foran casinoet Excalibur.

Biljardbord for bilelskere på SEMA. Nydelig C2 på SEMA får beundrende blikk av Terje.

For Gutta på tur, Harald Halvorsen



22
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 2 - 20

11

2010 CORVETTE
Sjelden vare

Kun 12194 biler rullet ut av Bowling Green Assembly plant, 
mot 16956 stk i 2009. Amerika sliter fortsatt med store  
ringvirkninger etter finanskrisen. Selv om GM og Chevrolet 
gjør det stadig bedre, er det ikke Chevrolet Corvette som 
folk først spør etter. Tidlig i modellåret 2010 var fabrikken i 
Bowling Green, Kentucky faktisk stengt i en periode og det 
har vært reduserte uker i produksjonen ellers også. Til høyre 
finner du en tabell som viser hvordan fordelingen av modeller 
endte opp. Grand Sport modellen var reintrodusert for 2010 
og ble tydelig suksess med flest produsert modeller. 

Legg også merke til at Z06 har mistet tronen og blir utsolgt 
med 3 til 1 av ZR1. Motormessig er det styrt av modelltype, 
men vi nevner 518 stk LS7 -7.0 litre, 1577 stk LS9 -6.2 litre og 
10099 LS3 – 6.2 litre. 6 Speed PadleShift Automatic var den 
mest populære gearkassa med 6913 enheter, noe som utgjør 
56.7 % av produksjonen. 

2010 skulle vise seg å gå til historien som et meget dårlig år for salg av Corvette. Ikke siden 1961 har det blitt 
solgt færre biler og nedgangen på 28,1 % er faktisk dramatisk.

TEKST: Jon Grasto, medlem av CCN og VicePresident i AMCAR 

Corvette 2010  Antall Andel 
Produksjon 

Coupe 3054 25.1%

Convertible 1003 8,2%

Grand Sport 3707 30,4%
Coupe

Grand Sport 2335 19,2% 
Convertible

Z06 518 4,3%

ZR1 1577 12,9%

Totalt 12194 100%

Velocity Yellow
 er den m

est sjeldne fargen i 2010
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2010 CORVETTE
Sjelden vare

TEKST: Jon Grasto, medlem av CCN og VicePresident i AMCAR Av de 12194 bilene gikk 348 stk på export til Canada og 206 
på eksport til andre markeder. Her er det verd å merke seg 
at Japan er det største enkeltmarkedet med 69 biler, fulgt av 
Belgia med 48 og SaudiArabia med 31 stk.

Når det gjelder fargeutvalg og popularitet er det nok en gang 
sort som er mest populært. Samlet har dog de 2 rødfargene 
en større andel, men ellers så er fordelingen som den har 
vært de siste årene. Av ZR1 bilene var 139 levert i Artic 
White, lik den som finnes i eie hos et CCN medlem.  
Kalesjefargene består av 3 varianter hvorav Black er den 
suverent mest populære med 2555 stk, fulgt av Beige med 
535 stk og Grey med 228 stk. I tabellen til venstre finner du 
en oversikt over lakkfarge fordelingen.

Av annet utstyr, så er RPO-Code UE1 : OnStar Communication 
System, samt U2K Digital AudioSystem linket opp mot  
hverandre og ble levert på 98.3% av bilene. KA1 Heated 
Seats sitter i 73.6% av bilene og hele 80.7% av bilene kom 
med 6way power seat. Skal du ha noe som er riktig sjeldent, 
så er det de 86 bilene som fikk RPO Code D30. Det vil si 
farge og trimkombinasjoner som er utenfor det Chevrolet 
tilbød/anbefalte.
 
Gå inn på Chevrolet.Com, søk opp Corvette og klikk deg 
igjennom Build Your Own og drøm deg bort i noen timer. 
Ganske artig og helt gratis...

RPO Code Farge Antall biler

41U Ebony Black 2929

70U Torch Red 2249

89U Crystal Red 1714

57U Cyber Gray 1699

17U Blade Silver  974

85U Jetstream Blue  969

10U Artic White  966

45U Velocity Yellow 694

D
enne G

rand Sport i Jetstream
 Blue skulle vi gjerne ha hatt i garasjen.
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GARASJEVEGG - GRAFITTI 
MED STIL 
Lyst til å pynte opp garasjeveggen eller støyskjermen til Vei-
vesenet borte i gata? Da kan du se hva denne klesforetningen 
i Gøteborg har gjort. I gågaten FREDSGATAN, 2 kvartaler syd 
for Nordstan / Brunnsparken finner du dette maleriet av en 
C2 Corvette. Malt på en ellers stygg metallpersienne foran 
butikkens inngangsparti, lyste dette opp i en Amcargutts 
kveldsvandring i Gøteborg.
                   
TEKST OG FOTO: Jon Grasto

VAKTMANNSKAP
Bare for å poengtere fakta: Alle Landstreff har vakt som  
passer på bilene våre under natten. Også under Nordisk Treff 
i Sarpsborg i 2009 var det nattevakt, om enn ikke med denne 
type ”karosseri”.
               
TEKST: Jon Grasto

IMPORT GLEDER 
Vi skriver onsdag 6. april og vårvarmen har endelig kommet til sørøst norge. I Drammen Bilhavn finner vi denne dag ikke 
mindre enn 3 stk C3, 2 stk C4 og 1 stk C5 Corvette. Forhåpentlig er disse bilene nå registrert på ny eier i Norge og kanskje 
er de medlemmer i vår klubb. Lav dollar over lang tid sørger for at vi AMCAR enthusiaster kjøper bil i USA med uforminsket 

styrke. Corvette holder seg populær og er ALDRI feil. Have a Nice Corvette Summer 
 

TEKST OG FOTO: Jon Grasto

Send inn bilder, småstoff og Corvettesladder!
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GJENOPPSTÅR
Som alle vet så skjer det skader og våre hobbybiler er intet unntak. Under cruisingen på Nordisk Treff i Sarpsborg fikk vårt 
Kongsberg medlem Jan Erik Sandberg og MayBritt Narverud oppleve dette. En uoppmerksom BMW bilist svinger rett over 
veien i motsatt kjørebane og kollisjon er uunngåelig. HELDIGVIS ingen personskader, men den flotte 1971 Corvetten har fått 
seg en skade som gjør at den senere blir kondemnert. Nå har vårt medlem Odd Ivar Jørgensen fra Sarpsborg kjøpt ”vraket” 
og skal bygge opp bilen igjen. Et relativt komplett originalkarosseri er kjøpt inn fra Sverige og sørger for at Odd Ivar har  
originale deler til fronten. Planen er å ha bilen ferdig til sommersesongen 2012 . Vi skal i et senere nummer av CJ besøke Odd 

Ivar, for det finnes annet artig i garasjen kan vi røpe… 
 

TEKST OG FOTO: Jon Grasto

RICK HENDRICK BYGGER SIN EGEN MOTOR TIL CORVETTE Z06
Rick Hendrick (NASCAR Champion) bygger motoren som skal inn i sin nye Chevrolet Corvette Z06 Carbon Edition torsdag 
5 mai 2011 ved GM Performance Build Center i Wixom, Michigan. Hendrick deltar i Corvette Engine Build Experience - et 
alternativ tilgjengelig når du kjøper en Corvette Z06 eller ZR1. Alternativet tillater Hendrick bokstavelig talt å bygge sin egen 

7.0L 505-hestekrefter LS7 motor. Hendrick er den 13. deltakeren som bygger sin egen motor på senteret.

TEKST: Tone

(H)JULAFTEN i DRØBAK
Så er det nok en gang bevist, julen varer helt til påske – som ordtaket sier. Drøbak er jo erklært Julebyen nummer 1 i Norge, 
for dem som tror på slikt. Anyway, det var i alle fall Julaften for Terje Sørheim og Terje Bruvik hos Corvette Store i Drøbak i 
uken før påske. Øistein fikk hjem en container og 7-8 medlemmer av CCN stilte opp for å hjelpe til å tømme containeren for 
biler og deler. Etter et par timers blodslit så stod det 2007 PaceCar cab, 2003 50Anniversary cab, 1982 og 1981 low milage 
originale C3 biler på gården. 2 x Terje smilte nok bredest, for maken til nydelige og strøkne biler skal du lete lenge etter. De 
nevnte Terje-menn planlegger skilter av hvit farge så snart alt praktisk er lagt til rette og tar jeg ikke feil , så kjører gutta rundt 

med vind i håret når dette leses... Forresten... håret har visst blåst av alt… :) 
 

TEKST OG FOTO: Jon Grasto

Containerdøra er oppe og CCN gubber blir som guttunger… Første i Norge, Terje Sørheim og 07 C6 PaceCar.

Odd Ivar skal bygge opp igjen denne flott 71 Corvette Coupe. 
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AMERIKANSKE TILSTANDER PÅ EKEBERG 8.  MAI 
I FORBINDELSE MED OSLOMØNSTRINGEN

Som vanlig var det et strålende vær når nærmere tusen amerikanske, - i hovedsak  veteranbiler ,  det ene flaket etter det 
andre,  brummet inn på Ekebergsletta på frigjøringsdagen.  Corvettene,- med et antall på ca. 90,  var kanskje det enkeltmerket 
som ble best representert. Ikke overraskende. Men Ekeberg er det treffet hvor man koser seg og studerer amerikanske bil-

modeller og det utrolige arbeidet som legges ned hver vinter på gamle flotte biler.

Levende musikk, servering og bedømning er obligatorisk på dette treffet.  I forbindelse med frigjøringsdagen kom ”sølvpilen” 
fra Torp glidende i lav høyde over sletta i følge med to mindre veteranfly.  Dette er i likhet med Oslomønstringen et kjent og 
sikkert vårtegn på Østlandet. ”Sølvpilen” er, for de som ikke vet det, en Dakota ( Britisk militærbetegnelse på DC-3 ) fra 1943. 
Den startet sin karriere i US Army air force og deltok i 2 verdenskrig. Den eies i dag av Dakota Norway på Torp og flyr blant 

annet turister rundt på Østlandet. Motorene er to Pratt & Whitney på til sammen 2400 hk. 

For CCN avdeling Østlandet er dette det treffet hvor flest møter og det er da ekstra hyggelig med så fine rammer som det 
ble i år. Ellers taler bildene bedre en tusen ord.

Vårens vakreste eventyr og en av de største AmCar treffene i Norge .  

TEKST OG FOTO: Tor Weber, avdelingsleder CCN avd. Østlandet

Tro
nd, Ø

yste
in og Lars. Geir , Roger og Per.

Stein.

Bjørn, Henning og John Olav.
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TEKST OG FOTO: Tor Weber, avdelingsleder CCN avd. Østlandet

Svend og Ire
n.

Terje og Gudmund.

Frank og Erik.

Bjørn og Erik.

Når e
nden er god er alltin

g godt.

Bjørn og Roger.

Stein holder foredrag.
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TREFF HOS ARILD AUSTGARDEN

Da jeg mailet Arild igjen i mars hadde han vært en tur over dammen og ombyggingen begynte å bli ferdig, selv om han måtte 
kuldepermitere seg selv og faren store deler av vinteren. Det var rett og slett for kaldt å drive ute med isolering av  
bygningene i 25 kuldegrader! En uke før påske hadde Arild fått hjem de fleste bilene fra vinterlagring på Ringebu og vi  

bestemte oss for å ta et treff hos han tirsdag i påsken. 

Da dagen kom var det et titalls personer som troppet opp på gårdsplassen til Arild og kona Rita Helen. Arild hadde rullet ut 
ca 10 biler, fem Harley Davidson og en diger Kenworth truck i anledning vårt besøk. Det ble en guidet tur gjennom den  
innholdsrike samlingen som i utgangspunket startet med hugging av forskjellige typer Volvo og videresalg av deler. Det er 
fortsatt massevis av deler, mototrer, karosserier med mer til dette svenske bilmerket på lager hos Arild. Jeg så bl.a. to 145  
herregårdvogner, et par Amasoner, Duett, 780 Bertone (med org V8!) og en ombygd 262 Bertone med V8. Allikevel var det  
amerikanerne som dominerte på gårdsplassen med F150 Harley Davidson edition, Chevy Thaoe, 29 Ford, 29 Studebaker og 
en 68 Dodge Coronet DragCar med alkoholmotor som bremser snaue 800Hk på bakhjula. I tillegg til et par rod-prosjekter, 
konas Pick Up og en 65 Impala stod også AmCars første prosjektbil, en godt kjent Chrysler 300C utenfor garasjeporten til 
Arild! Sist, men ikke minst Pace Car`n. Den har ikke Arild satt skilter på enda fordi Vegvesenet krever at chassis-nummeret 
skal preges inn i ramma på et godt synlig sted. Dette er Arid selvfølgelig imot, da dette vil gjøre at den superstrøkne og 
uskrudde bilen blir mindre orginal. En 78 Pace Car er jo aldri levert slik! Arild har også bygget en ordentlig rod til sønnen med 
Briggs & Stratton motor som brukes inne på treffområder og liknende. For øvrig er det Volvo som er drømmen til sønnen(?) 
og 262’n med 350 V8 er tiltenkt han når han blir 18 år om en sju års tid. Det blir nok ingen problem med å legge inn en sladd 

der tenker jeg :-)

Etter en kaffekopp og nybakt kake kjørte vi innom Cadillac Cafe hvor det stod ytterligere fem nyinnkjøpte US Trucks. Disse 
er i ferd med å klargjøres for norske skilter og skal selges. Den ene har faktisk rullet over 3 millioner kilometer på det  

amerikanske kontinent. Det er det samme som 75 ganger jorda rundt!!

I slutten av januar tok jeg kontakt med Arild i håp om å få til et garasjetreff hjemme hos han på Tretten. På 
denne tiden drev han med ombygginger i garasjer og uthus (i flertall!!), så en tur til Tretten måtte drøye en 
stund. Arild har vært med i klubben i mange år og hatt flere Corvetter, bl.a. C3 cab og en 66 Big Block som han 

angrer på at han solgte. Nå er han heldig eier av en strøken 78 Pace Car med kun 4.000 miles på telleren.  

TEKST OG FOTO: Dan Askehagen, avdelingsleder CCN avd. Mjøsregionen

Arild ved Rat Roden som du sikkert har lest om i Amcar 
Magazine! Den har vært prøvd på is-race i vinter og stod derfor 
på is-hjul i tre hjørner. (Arild mangler en 16” felg til formålet)

En rod til far og en rod til sønn.

Et knippe av bilene. Den gule C5’en tilhører Roger og Monica 
Aasen, Pace Car’n Tor Arne Bjerkeli og 68’n med sideutkast 

Dan Askehagen.

Ritas pick-up prosjekt, en hvit Ford rod (til salgs) og low  
milage P.C.
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TEKST OG FOTO: Dan Askehagen, avdelingsleder CCN avd. Mjøsregionen

PÅMINNELSE OM FERDIGHETSKJØRING

Alle CCN's medlemmer er velkomne til Ferdighetskjøring på 
Vålerbana 17.-18. juni 2011. Påmeldingsfristen var 1. juni, men etter-
anmelding er mulig dersom det er ledig plass. Kontakt Dan 
Askehagen på tlf. 41 21 07 53 eller aikivette@hotmail.com for å finne 
ut av om det fortsatt er plass til deg! All info ligger på 
www.corvetteclub.no Her ligger også link til påmeldingsskjema som 
du kan fylle ut og lagre på din PC, for så å sende som vedlegg i mail 
til Dan.
 
Tidsskjema for ferdighetskjøring fredag 17. juni:
Oppmøte 11.00 - 11.30. Obligatorisk førerkurs 11.30 - 12.00
Ferdighetskjøring 12.00 - 18.00
 
Videre program fredag:
Cruising til hotellet og insjekking 18.00-19.00 
Middag og sosialt samvær Ca. 19.30- utover kvelden 

Lørdag: Frokost 09.00 - 10.00. Utsjekk 10.00-11.00
Utflukt 11.00 - ca 14.00

Mjøsregionen ønsker velkommen!

Tor Arne Bjerkeli foran Arilds Pace Car

Monica sjekker om det virkelig er ekte gull i felgene…

Disse doningene er et mektig skue. Arild har fem til som 
skal selges!

65 Impala cab som vurderes solgt

65 Coronet Drag-bil med mye muskler!

Styremedlem i Mjøsregionen Paul Ivar Holden (i sort jakke) 
er en av dem som ikke finner noe å sette fingeren på her…
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ARNFINN UTGÅRD - 73
 
Hei! Corvetten er en C3 Convertible 1973 mod. Den er  
restaurert og oppgradert siden jeg kjøpte den fra  

importøren i januar 2006. 

Det meste i understell er skiftet og oppgradert med bl.a.  
monospring bak, nye fjærer foran, nye dempere, stab.stag 
f./b., servostyring og brems, ny 11" PZ clutch, nytt 2.5" eksos-
anlegg med Flowmaster dempere, just.bare camberstag, 
oppgr. bremser, nytt ratt, nye 3-pkt.seler, nytt skinninteriør 
og tepper. Hvit nyere kalesje. Ny kompl. 383 cu.in. Stroker 
460 HP medio 2007 (bygget av Engine Factory). Ny DeWitt 
alu-radiator m/el. vifte. Nylakkert i 2010. Spoiler foran.  
Ekstra nytt hjulsett i 2010: CWM 8x18 foran og 9x18" bak 
med dekk 245/45ZR og 275/40ZR bak. Bilen har manuell  

4 tr. Munchie gearkasse.

Mye mer er gjort - men blir for mye å nevne her. Corvetten er 
nå nesten 100% slik jeg vil ha den!

Mvh Arnfinn Utgård 

Medlemsbiler

Arnfinn holder til i Hundeidvik og har vært CCN 
medlem siden februar 2006.

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



HANS TORE & 
JANNE TANGERUD - 75 & 78

Hei! Her er Corvettene våre.

Cabrioleten er en 1975 convertible med L48 motor og 
fi retrinns manuell. (50.000 miles) Stort sett er den 
detaljert, aldri restaurert. Kjøpt i 2007, samme år som den 

kom til Norge.

De mest iøynefallende oppdateringer er pace car felger og 
pace car front spoiler. Innvendig nytt teppe og ratt.

Motor er detaljert med L82 ventildeksler.
 

1978 modellen er konebilen. Den har L82 motor, automat-
gir og den mykeste mest komfortable utgaven av compo-
site bakfjær. Bilen var helt rød innvendig da vi kjøpte den 
i 2008. Teppe, dørpanel, ratt og solskjermer ble byttet til 

sort. Motor er utstyrt med nytt dress up kit.
 

Begge bilene er pyntet med sorte detaljer utvendig.
 

Mvh Hans Tore og Janne Tangerud

”I’LL SHOW YOU MINE 
IF YOU SHOW ME YOURS”...

Hans Tore og Janne holder til i Kristiansand og er 
medlemmer i CCN, avdeling Sørlandet.
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HARALD S LIAN - 79, 81, 96 og 00
Hei, sender bilder av Corvetter jeg har hentet hjem fra USA 

siste 2år. 1981 (grønn) er fra Washinton og er til salgs.
1979 (vinrød) er fra Texas, den ble nå solgt i vinter.

1996 (rød) er fra California, den er til salgs. Tror det er 
eneste 1996 mod. i Norge? Siste bil i stallen er C5 2000 
mod. hentet hjem i vinter fra Florida. Meget god bil 

synes jeg :)

Mvh Harald  S Lian

TERJE SØRHEIM - C6
Hei! Jeg har byttet ut C5 med C6 og legger ved ett bilde.

Den kom fra USA den 13. april. Regner med at den blir å se 
på landstreff et.

Med hilsen Terje Sørheim

Harald holder til på Hitra, og bilene som er til 
salgs fi nner du i Medlemsannonseser på side 3.

Terje bor i Askim, og denne bilen fi nner du også i 
en minisak i Titt og Lytt spalten på side 25.

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

Tlf.: 92 06 06 77 / 22 28 27 55 Fax: 22 74 12 92 E-post: chrfett@c2i.net



www.carsas.no

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

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

(PKK), delesalg, Speedshop.

Nytt stort delelager til C3 Corvette: Slalom package kits, kompositt, bladfjærer, 
spiralfjærer, std og hi-perf støtdempere, stabstag, bærearmer, upgraded 
bremser, std og polyurethane foringer, trailing arms, justerbare camberstag, 
rustfritt parkbrems kit, rustfritt bremserør kit, skruer/bolter/muttere/Skiver/
klips til alle Corvette formål, interiør- og eksteriør detaljer, overhalingssett til
 det aller meste: fordeler, horn, setebelter, solskjermer, el. ledningsnett, brytere,
 håndbøker. Ved bestilling av deler, husk å be oss sende med det du trenger av
 olje (Quaker State, Dyno Cat, Royal Purple, Mobil 1), kjølevæske, motor-
innkjøringsolje, motorlakk, pakningsfjerner, choke-/bremserens, blyerstatter, 

oktanforhøyer, copper spray, WD-40, div tilsatser (additiver)!

30 % rabatt på C3 high-flow alu radiator ut denne måneden! 
Send oss en e-mail med din forespørsel eller bestilling!

YOUR MUSCLE CAR 
CONNECTION!

∫  Godkjent bilverksted 
∫  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

    

  VI KAN AMCAR!

HAR DU AMERIKANSK BIL

      HAR VI DELENE OG VERKSTEDET! 

KUNNSKAp ER VåR STyRKE

    

Jahn Bakke:

Tlf. 67 98 18 12 Mats Berg:

Tlf. 67 98 18 35

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

Kloppaveien 16, 1470 Lørenskog. www.autonova.no



SIDEN SIST I BERGENSAVDELINGEN

MARS
Onsdag 2. mars var det igjen garasjebesøk. Denne gangen 
gikk turen til "Corvette garasjen" på Askøy. Dette er garasjen 
fire av avdelingens medlemmer har leid i fellesskap. Rundt 
200 kvm gir god plass til hver. Lokalet har ikke bare fungert 
som garasje, men også et sted hvor vi kan samles og ha det 
sosialt. 

9 personer lot seg lokke denne dagen og det ble en hyggelig 
kveld i venners lag. I Corvette garasjen kunne en beskue 3 x 
C5 og en C2. I tillegg var det en Mustang og an annen bil jeg 
ikke vil nevne i dette bladet!
 
Det ble en god anledning til å se nærmere på og høre siste 
nytt om Terje sin C5. Den tidligere ”Lingenfelter-Corvetten” 
nærmer seg ferdig. I denne runden er turbo byttet ut til  
fordel for kompressor. Vi får håpe bilen igjen kan markere 
seg på banen. (Les mer om bilen i CJ 2-2007.)

Harry stilte med bilen på møte, men det gjorde jo også 4 
andre, men de trengte ikke å starte opp for å komme seg til 
møte :)

PRESIDENTEN STARTER SESONGEN TIDLIG…
I følge avisen, var Harry ”the President” Harbakk, litt kjapp 
med å starte sesongen i år. I slutten på mars begynte det å 
våres i luften og Harry lar ikke en solskinnshelg gå forbi uten 
litt bilkjøring. Men på vårparten er gjerne natten  
vinterlig mens dagen er sommerlig. Og slik ble det denne 
helgen. Lørdagen gav sol, natten gav snø og søndagen var det 
igjen vår i luften. Så da snøen kom mellom dagene ble det et 
motiv avisens journalist ikke kunne motstå.

”LITT FOR KJAPP FARGEKLATT: Ensom, nedsnødd og med 
litt for sommerlige dekk må denne Corvetten tenkt at den 
kanskje var litt for ivrig ut av vårens store lyskryss.”
Utklipp Bergens Tidende

TEKST OG FOTO: Henning Bogen, styremedlem og ass. webmaster i CCN, avdeling Bergen
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AUTOSLALOM
Tradisjonen tro gjennomfører Bergen Amcar Club treff på 
Eikås Motor Senter hver 1. mai. I vårsolen var det duket for 
en flott dag med utstilling og AutoSlalom. Totalt 11 Corvetter 
la turen til Eikås og to av dem stilte til start, Harry i C3 og 
Terje i C5. Begge markerte at Corvettene, ny eller gammel, 
er en sportsbil i tet. 1 plassen gikk til Harry og like bak kom 

Terje inn på 2 plass. Bra jobbet!
Les mer fra avdelingen på www.corvettebergen.com

TEKST OG FOTO: Henning Bogen, styremedlem og ass. webmaster i CCN, avdeling Bergen

APRIL
Onsdag 6. april gikk turen til Askøy og garasjebesøk hos  
klubbens medlem, Jan Erik. En glad gutt fra landet som liker 
å kjøpe biler og hater å selge dem igjen. I garasjen står hans 
C6 Z06 og hans Camaro SS i tillegg til en G.T.350. Alle bilene 
fremstår i meget god stand. 

Jan Erik har som vanlig planer om flere biler og neste bil er 
allerede på vei. En gul C4 ZR1 er straks i garasjen. Det er også 

planer om utvidelse av selve garasjen, for når man slutter å 
samle på frimerker og går over til biler, så krever det litt 
plass. Vi regner med at det blir et lite bilmuseum på Askøy 
om noen år... :)

Været var heller fuktig og kun en av de 12 fremmøtte våget 
seg ut på de våte Bergensveiene.



Damenes Corvette Side
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Som Bjørn tidligere har uttalt seg, så er det "bare barten og bakfotan på oss trønderan, temmelig ufarlig", så det var ikke så 
skummelt å dra alene på blinddate med lokalavdelingen. Et kjent fenomen er at alle damer tenker "hva skal eg ha på meg?!" 
når de skal et sted, det irriterer sikkert livet av mannfolka som må høre det samme gang etter gang :) Noen ganger river en ut 
alt fra skapet og står og hopper og roper at en ikke har noe som helst å ha på seg. Men eg tenkte med en gang at iført  
dongeriskjorte og skinntights måtte eg vel skli rett inn i trøndermengden :) Så var det bare å finne ut hvilken buss eg måtte 
ta. Eg er både retningsvill og hater å ta buss, og da eg omsider hadde funnet ut hvilken buss eg skulle ta så kom eg akkurat 

for sent til den slik at eg måtte bli kjørt, bra start på kvelden ;)

Medlemsmøtet holdt sted hos Dolly Dimple på Lerkendal. Det var ingen Corvetter å se utenfor, det har en naturlig forklaring 
- vinteren ville ikke gi slipp i år her i Trøndelag kunne det lenge virke som. Eg gikk inn og så meg rundt etter en gjeng trønder-
barter med CCN caps og jakke, men det første eg så var Roar, i helt vanlige klær, som bestilte kaffe. Eg kjente han heldigvis 
igjen fra et bilde som var i forrige CJ, så da viste eg at eg var på rett sted :) Noen spiste pizza, men eg gikk direkte på  
desserten: is og juice :) Det var 8 inkludert meg som møtte opp på Dolly denne gangen, kanskje var en del av medlemmene 
hjemme i garasjen og skrudde flittig på Vetten for å få den klar til våren. Eg vet ikke så mye om Corvette så har ikke så mye å 
komme med, men eg bidro hvertfall godt til å få opp dameoppmøtet :) Det var bare en dame utenom meg, oppfordrer flere 

damer til å ta turen!

Det ble diskutert USA tur, som de fleste oppmøtte skal være med på i juni. De gleder seg som barn på julaften til å dra på 
tidenes beste sommerferie. Hot August Nights ble også snakket litt om, og en stakkars ble minnet på at han går glipp av den 
helgen. Slik kan det gå når det er damene som skal bestille sydenreisen ;) Medlemmene ble enig om at når det blir finere vær 
og Corvetteføre, så vil de ta en Cruisingtur og besøke medlemmer som bor i utkantene av lokalavdelingen, og at på neste 
medlemsmøte, da skulle de kjøre med SKIKKELIG BIL (les Corvette). Eg spurte om de pleide å være med på AMCAR cruising, 
svaret var ja, og at det bare var å stille seg opp så var det helt sikkert noen som hadde et ledig sete til meg :) Kan konkludere 

med at eg ble godt tatt i mot av en trivelig gjeng i Midt-Norge! Eg ble til og med kjørt hjem, takk for skyssen! :)
 

CCN avdeling Midt-Norge har medlemsmøte siste torsdag i måneden, 31.mars tenkte eg at det 
måtte eg også være med på for første gang, siden eg nå er medlem av klubben.

TEKST: Tone Harbakk, redaktør og designer i CJ,
familiemedlem i CCN avd. Midt-Norge

TEKST: Terje Kristiansen, avdelingsleder CCN avd. Stavanger 
Foto: Terje Kristiansen & Torodd Buer



Damenes Corvette Side

TEKST: Tone Harbakk, redaktør og designer i CJ,
familiemedlem i CCN avd. Midt-Norge

VÅRMØNSTRING 1. MAI

Tradisjonen tro så arrangerte Rogaland Amcar Club årets vårmønstring den 1. mai på parkeringsplassen til Kvadrat Kjøpesenter 
i  Sandnes. Dette årlige treffet markerer starten på sesongen i Stavangerområdet. Det var et flott vær med ca. 500 biler utstilt.  
Corvetteklubben hadde egen parkering med klubbens banner. Noe over 30 Corvetter var innom i løpet av dagen. Ekstra  

hyggelig var det å få besøk av medlemmer fra Haugalandet. Flere bilder finnes på www.corvetterogaland.no. 

TEKST: Terje Kristiansen, avdelingsleder CCN avd. Stavanger 
Foto: Terje Kristiansen & Torodd Buer

Bortsett fra C2, var alle generasjoner Corvette utstilt.

2001 Coupe, eier: Tor Einar Jensen.

1968 Coupe, eier: Torger Ekeland.

1957 Convertible, eier: Frank Magnus Stangeland.

Store og små koste seg i det fine vårværet.

1998 Coupe, eier: Thor Sælensminde.
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NYE MEDLEMMER   (10.februar - 10.mai): 
Kjetil Austrheim  Fana  (Fam.medl.)
Jan Frogner  Nykirke
Kåre Halle  Stjørdal
Hans Johan Sørlie Spydeberg
Curt Jacobsen  Oslo
Roger Blom  Rong
Knut Røang  Oslo
Bjørn Sætre  Vigra
Anders Stuksrud  Lillehammer
Ola Bergerud  Kongsberg
Rune Lindøe   Vormedal
Bjørn Nævestad   Oslo
Terje Thollefsen  Blommenholm
Sigmund Thorsen  Kristiansund (Fam.medl.)
Olav Berg  Drammen (Fam.medl.)
Morten Huse  Rakkestad
Arild Jensen  Spydeberg
Per Markussen   Borgenhaugen
Håkon Moen   Kristiansand
Ketil Ulven   Moelv
Willy Pettersson  Sandefjord
Bård Stordalen  Kongsberg
Ørjan Stordalen  Kongsberg
Stein Solbakk   Averøy
Arvid Solheim   Naustdal
Tohmas Brevick  Mjøndalen
Henning Kjensli  Lillestrøm

Nye medlemmer

ROGER BLOM -80 
Hei! Eg kjøpte bilen i fjor sommer hos Kjetil Lea. Ein som han 
hadde hentet i USA litt tidligere på året forstod eg. Bilen er i 
meget bra stand. Hvertfall etter det Kjetil seier :) Kjempe fi n 
utvendig og inni. 

Den er gått no 24000 miles, som visstnok skal vere originale 
miles. Var visst kun ein eier på den tidligere. Denne bilen er 
avbildet i siste Corvette journalen på mitsiden. Står der at det 
er rødt interiør i den, men det er kvit skinn. 1980 model. Alt 
originalt på bilen som eg kan sjå :)
 
Mvh Roger Blom

MORTEN HUSE - 81
Hallo! Sender over et par bilder. Så store planer om 
bilen har jeg ikke, skal prøve å ha den så original det går utenom 
motor. Bilen kom til norge i 1981 som fl yttegods og er en org. 
454 LS5 som senere er innsatt en LS6 454 425 Hk (det er en 
org. LS6 da de på Magnus Motor har hatt av insuget etc. hvor 
Kjell fortalte at dette var en fi n motor ) som er blitt overhalt og 
sett inn Hydr. rollerkam etc. så den er på ca 500 Hk. Jeg har 
hatt den nede hos Magnus Motor i Fredrikstad i vinter hvor 
de har justert for- og bakstilling, fi kset bremser etc.,  justert 
forgasser, EU godkjenning, ja den har stått nede hos de helt 
frem til nå så jeg gleder meg til å få prøvd den om en til to uker.
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HÅKON MOEN - 76
Sender et bilde som ble tatt av bilen under et CCNS-møte 
på Kjevik i fjor. 

Jeg kjøpte bilen for tre år siden etter at jeg fi kk hjelp til å 
importere den fra California. Tre år før den forlot USA ble 
det byttet motor, felger og baklykter og bilen ble omlakkert. 
Jeg har ikke gjort noe særlig med bilen etter at jeg kjøpte 
den, men i år skal jeg fi kse litt på styringen + bytte ut diverse 
interiørdeler, lister og muligens ratt.

Mvh Håkon Moen

WILLY PETTERSSON - 79
Hei! Bilen kom hit fra Miami i april 2010, og jeg kjøpte den 
da rett etterpå så jeg er den første norske eieren. Bilen er 
forholdsvis bra utvendig, men noe slitt innvendig, og ellers en 
del småfeil. Det er en helt ordinær 350 motor i den, som virker 
helt ok. Corvette har alltid vært min drømmebil, så jeg måtte 
jo selvfølgelig ha en jeg også. Så dette er faktisk min første 
amcar. Liker alle utgavene, men har alltid hatt et  godt øye til 
C3. Denne har en ganske spesiell lakkering/motiv litt utenom 
det vanlige, kanskje ikke så veldig vakkert, men jeg har ikke 
sett noe liknende før.

Mvh Willy

PER EGIL MARKUSSEN - 80
Per Egil Markussen (54) er fra Borgenhaugen ved Sarpsborg. 
Etter å ha hatt et sug etter amerikansk bil i noen år og litt 
smålyst på en Mustang, så landet Per Egil på rette siden av 
gjerdet. En aldeles nydelig 1980 Chevrolet Corvette er 
kjøpt inn i løpet av vinteren. Med 46500 originale miles på 
telleren og originallakken fortsatt intakt, så fremstår denne i 
utrolig god tilstand. Opprinnelig er bilen solgt ny i California 
og er svært godt tatt vare på.  Bilen er rikholdig utstyrt og L82 
motoren er koblet opp mot en automatkasse. Vi kan bare 
gratulere Per Egil med sin første Amcar og ønske velkommen 
i CCN.

Tekst og Foto: Jon Grasto
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TOMMY BERG LARSEN - 78 / 03
Heisann, sender et bilde av ene bilen. Har en C3 fra 78 og 
denne fra 2003. Tenkte feriere et par uker i Frankrike med 
C5én i sommer. Skal sjekke om det er noen klubbaktivitet når 
jeg først er sørpå :-)

Tommy
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PROSJEKT: DRØMMEBIL, DEL 2
Runes Corvettehistorie

Jeg mitt dumme naut sier jo at jeg kan sikkert hjelpe deg og 
før jeg vet ordet av det så under en tur til powermeet så har 
han plutselig handlet motor og gir. Det tok alikevell litt tid før 
Rune kunne la sesongen for Corvette kjøring ta slutt, men 
omsider så er vi i gang.

I første runde konsentrerte vi oss om å ta ut motor og gir. Vi 
løsnet alt som kunne fjernes og skulle til å ta ned mellom-
akselen, men i alle dager ikke en eneste fastnøkkel eller pipe 
som passet. Det er jo helt utrolig, men det endte opp i at vi 
måtte på Einar Torjusen jernvarehandel for å få 1/4 tommes 
fastnøkkel i full fart.

Da fikk vi løsnet mellomakselen og var klar til å ta ned  
girkassa, takk for at Alexander som var så grei å låne oss 
girkassejekken sin, da var det bare en vipp å få ned kassa. Så 
er det motoren sin tur men der ser vi at alle Corvetter er 
veldig lange i nesa og elefanten rekker rett og slett ikke inn 
langt nok til å få tak i motoren, vi må til sideveis for å få den 
ut, men det går veldig greit. Helt ut av det blå så nevner Rune 
at det ikke var så mye futt i varmevifta til kupeen, ja vel vi kan 
jo likegodt ta opp og se hva som skjuler seg der, OK det var 
der musa som lå i fella hadde bodd, temmelig tett. Nå er alt 
klart for rengjøring i motor rommet og juleferie.

Vi er nå kommet godt over nyttår og motorrommet er ferdig 
lakkert og vi er klare for å sette inn motoren. Vi fjerner eksos 
manifold og servopumpe og løfter forsiktig motoren opp i 
denne nye elefanten som er et par hakk større enn den 
andre, slik at vi nå kan ha motor og gir isammen.

Skulle tro vi hadde gjort dette før for den sklir rett inn og vi 
kan sette i boltene til motorfestene. Tiden fremover går med 
til å lage travers til girkassen, kople ledningsnett, montere 
bensinpumpe og slanger , dette mens det til stadighet detter 
inn deler som radiator, headers, braketter til dynamo osv. 
innimellom så arbeider vi på garasjen min så tiden går og 
sommeren forsvinner. Og vi går over nyttår. Vi er nå i slutten 
av februar og det er allerede gått over et år siden vi startet 
opp, men nå er vi klare for å teste alt og starte. Heldigvis så 
testet vi bensintrykket før vi startet motoren for det var et 
par lekkasjer som måtte tettes, strammes til i koplingene. Vi 
er nå klare for starting. Med angsten i halsen vrir vi på  
nøkkelen - motoren turner rundt, vrooom, den startet før 

den var tørnet en runde føltes det ut som. Det var en lykkelig 
eier som står å kikker ned i motor rommet sitt og føler at livet 
er kommet tilbake og det er håp for sesongen. Fremover så 
er det å montere omformer for turteller og speedometer 
samt en masse småpell for å få alt ferdig. 

Nå er så godt som alt ferdigmontert, sommeren kommer og 
vi er klar for første tur på veien, men førersetet vil ikke kjøres 
bakover, dermed må jeg kjøre siden rune er så mye lengre 
enn meg at han ikke får plass bak rattet. Vi cruiser ned til 
bensinstasjonen i et rolig tempo slik at Rune får fylt opp 
tanken. Vi kjører en runde rundt i området og alt ser ut til å 
virke greit. Vi (jeg) drar på og det flytter seg absolutt som det 
bør. Vi drar tilbake til klubbhuset og da vi stopper sier jeg til 
Rune "Jeg sa jo at jeg skulle være den første til å kjøre på 
veien, så her er sikringen til setemotoren" :0) Jeg har aldri 
sett et ansiktsutrykk forandre seg så fort, men da jeg ler så 
skjønner han at jeg bare holdt leven. Da er det klart for EU 
og cruisinger.

En lykkelig eier  som kan slappe av med et ferdig prosjekt. 
 
Se flere bilder på http://www.my81vette.com

Det er noe med Corvette eiere som gjør at vi blir aldri fornøyd og vil alltid pusse opp mer eller forandre noe. 
Rune er ikke annerledes enn oss andre og går å mumler om å spare bensin, men i alle dager, går det ann når vi 
har Corvette, jo da selvfølgelig men besparelsen i bensin utgifter når jo ikke opp mot hva det koster å bytte 

motor til en LS1 av nyere årgang. Det kom jo også frem at det var litt mer gnell i kjøretøyet han også ville ha.

TEKST OG FOTO: Odd Johannesson, avdelingsleder & 
Rune Gundersen, nestleder CCN avd. Sørlandet 
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TEKST OG FOTO: Odd Johannesson, avdelingsleder & 
Rune Gundersen, nestleder CCN avd. Sørlandet 
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TANNSTANG C3

ER STYRESNEKKA OK?
Det er vel mange som har store forventninger til Corvette 
C3. Bilen framstår som en rå og aggressiv sportsbil som får 
de fleste til å nikke anerkjennende. Skuffelsen kan derfor bli 
svært stor når man for første gang setter seg bak rattet i 
drømmebilen og erfarer at den absolutt ikke står til  
forventningene. I verste fall kan den første turen bli svært 
traumatisk, bilen jager fra side til side og man må gripe hardt 
om rattet for i hele tatt holde ”udyret” på veien. En mer enn 
30 år gammel bil med sin grunnkonstruksjon fra tidlig 
1960-tallet, har ikke nødvendige tekniske løsninger som kan 
gi dagens minstekrav til kjøreegenskaper. Det kan så være at 
da bilen var ny var den ganske grei å kjøre, men etter 30 – 40 
års bruk er det absolutt behov for forbedringer. 

Å bytte ut den gamle snekkestyringen med tannstang kan 
være en god ide å starte med for å få bra kjøreegenskaper. 
Vi skal her se litt på hvilke muligheter som finnes for å bytte 
den gamle slitte styresnekka med en moderne tannstang, 
eller Rack and Pinion som det heter på engelsk. Her hjemme 
på berget har det i mange år vært populært å bruke  
tannstangstyring fra Opel og Saab på amerikanske vintage-
biler. Allerede så tidlig som årtusenskiftet ble Corvette C3 
modifisert med tannstang fra Pontiac GrandAm. Ryktene 
sier faktisk at at den første konverteringen til GrandAm tann-
stang ble gjort her i Norge. Etter hvert ble det flere som 
kopierte ideen og laget braketter og tilkoplinger med stort 
hell. Nå tilbys konverteringsbyggesett til en rekke  
amerikanske 1950 -1980 talls bilmodeller, Corvette C2 og C3 
er blant disse.

Fig 1. Rett fra Ebay, en råtøff Corvette som skaper store forventninger!

SNEKKE eller TANNSTANG?
C2 og C3 er originalt utstyrt med styresnekke med kuler i 
kretsløp. Dette er en robust konstruksjon, som i utgangs-
punktet fungerer tilfredsstillene, men har innebygget en 
rekke begrensninger, som blir bare verre og verre etter 
mange årtiers bruk. Den originale konstruksjonen er relativ 
kompleks og består av mange deler. Dette betyr at en full 
overhaling ofte medfører at kostnadene kan bli relativt høye 
for å oppnå et tilfredsstillende resultat. Dersom originalitet 

er avgjørende, er vel høy pris underordnet og det er vel bare 
snekkerstyring som gjelder. 

Tannstangstyring brukes i de fleste moderne biler i dag og 
består av færre bevegelige deler enn den urgamle styre-
snekkekonstruksjonen. Den vesentlige forskjellen mellom 
disse to konstruksjonene er styreresponsen. Mens en tann-
stangstyring kan framstå som direkte og presis, kan det 
gamle styresnekkekonseptet oppleves som det helt motsatte

Fig 2. Styresnekke, prinsippskisse

Fig 3. Tannstangsstyring, prinsippskisse

STEERIODS
Den første som kopierte tannstangskonverteringsideen for 
C3 ble lansert under navnet Steeriods av Speed Direct. 
Dette er et komplett bolt-on byggesett, som ikke krever 
boring, sveising eller annen modifikasjon på bilens  
opprinnelige konstruksjon. For mange er dette viktig, slik at 
man kan bygge bilene tilbake til original stand på et senere 
tidspunkt for å kunne ha mulighet til å ivareta bilens  
originalitet. Prisen er ca. $ 1300

TEKNISK ARTIKKEL AV: Arne Øen, for CCN avdeling VTB
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Fig 4. Steeriods, komplett konverteringssett

RACK ATTACK
Rack attack selges av Vette Brakes and Products (VB&P). 
Rack Attack er til forveksling svært likt Steeriods, men er noe 
rimeligere. Tibudsprisen er nå ca. $ 950, som må sies å være 
svært mye for pengene. Den viktige forskjellen er at Steeriods 
leveres med Heim-ledd, Rack Attack har vanlige endeledd i 
sitt ombygningssett.

Fig 5. Standard endeledd og Heim-ledd

FLAMING RIVER
Flamming River sin nye tannstangsett ser lovende ut. Den 
koster noe mer en de to andre settene. Dagens tilbudspris er 
$1500, som i og for seg ikke er så galt når man tar i betrakt-
ning at tannstangen er helt ny, ikke fabrikkoverhalte som 
begge de andre er. tannstangen er en helt forskjellig  
konstruksjon sammenliknet med GrandAm. Den ser veldig 
lovende ut og det blir spennende å se hvilken mottagelse 
dette settet får blant C2/C3 folket.

Fig 6. Flaming River tannstang for C3

KONKLUSJON
Dersom man etter noe tid har klart å overbevise seg selv om 
at tannstang er tingen, kommer man lett i valgets kvaler, 
STEERIODS, RACK ATTACK eller FLAMING RIVER? Vel, 
etter det jeg kan se, er alle disse tre settene kvalitetsprodukter 
som de fleste vil bli fornøyd med. Jeg har ikke sjekket prisene 
i fra norske leverandører, men for 7000 – 8000 kroner, frakt 
og moms iberegnet, er det du må betale for Steeriods og 
Rack Attack omtrent tusenlappen billigere med dages  
gunstige dollarkurs.

Selve jobben for å konvertere til tannstang går ganske greit 
for mange av oss så lenge man tar seg tid til å følge bruks-
anvisningen. Det vanskeligste kan være å få ned de gamle 
styringsdelene. Når alt gammelt er tatt ned, går resten av 
jobben rimelig greit. Det er fornuftig å sjekke ut om eksos-
manifolden passer. Store eksosgrenrør kan by på litt  
utfordring, men med noe små hammerslag passer de fleste. 
Rammebjelken for motorfeste kommer ofte for tett opp til 
for tett opp til det nederste universial-leddet og man må 
slipe ut en liten halvmåne for å få nødvendig plass. Installasjon 
av slanger til servopumpa kan også by på litt utfordringer. Ta 
deg god tid, gjør flere prøvehopphenginger før du smører på 
rød gjengelakk og drar til med de anviste momenter. Husk å 
dobbelsjekke alle fester og at styringen ikke biter eller  
bryter. Dette gjelder spesielt etter første prøvetur.  Dersom 
du ikke er særlig dreven som hobbymekaniker er dette ikke 
jobben du starter med p.g.a. kjøresikkerheten. Få hjelp fra 
kyndige folk eller la verkstedet gjøre jobben for deg. En 5-6 
timers jobb på verkstedet er velanvendte penger.

Når alt er ferdig montert, alt er funksjonsjekket, servopumpa 
luftet og spissingen er justert, er bilen klar for prøvekjøring. 
En forutsetning for at resultatet skal være vellykket, er at 
resten av forstilling og bakstilling er OK. Det hjelper svært 
lite med tannstang, når bakstillingen lever sitt eget liv. Først 
når alt er OK, er det tid for 4-hjulskontroll, ikke før. Lykke til!

arneoe

TEKNISK ARTIKKEL AV: Arne Øen, for CCN avdeling VTB
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MEDLEMSMØTE CCN AVD. VTB I MARS OG APRIL

Brukbart fremmøte begge steder, totalt i overkant av 25 personer. Utstyret de har er imponerende og lokalene fine. Hvor godt 
tilbud den enkelte fikk får de svare for selv. I Larvik kunne de tilby Nitrogenfylling for de med spesielle behov. Flere frem-
møtte ønsket at Cooper dekk også skal inngå i sortimentet, noe DekkPartner har lovet å se på. Det ble også etterlyst prislister 
slik at vi kan finne ut hvor gode tilbudene i realiteten er. Grunnet stor geografisk spredning av medlemmene har vi valgt å 
kjøre møter på ulike steder parallellt. Dette ser ut til å fungere greit til tross for at det krever noe mer organisering. Flere i 

lokalavdelingen har bidratt med planlegging og gjennomføring så det er bra! 

I april var bilpleie tema, og Meguiar’s representanter stilte som vanlig opp. I Tønsberg var Bilpleie nr 1 vertsskap og i 
Solbergelva fikk vi innvie de nye lokalene til Norsk Prol. Norsk Prol tar seg av proff produktene til Meguiar’s, mens Panvulk 
dekker de vanlige forbrukerproduktene. Vi fikk en god gjennomgang av produktene og selvfølgelig anledning til å handle til 
gode priser. Lokale eksperter viste oss også hvordan de ulike produktene virker i praksis. Bra oppmøte i Drammen, men  
heller dårlig i Tønsberg. Totalt var det 13 Corvetter og i underkant av tyve personer som møtte. Uten at det skal virke  
anmasende vil jeg på det sterkeste henstille til medlemmene at dere møter på denne type aktiviteter. Det handler om å  
”gi litt tilbake” til de som støtter klubben i form av sponsing og rabatter. Når dette skrives er mai kun noen dager unna og jeg 

ser frem imot vårens aktiviteter med mange treff før vi møtes til årets høydepunkt i Haugesund.
 

Vårens møter har foregått i fellesskap med våre samarbeidspartnere. I mars var dekk og felger tema og vi fikk 
en god presentasjon av hennoldsvis Gummiservice AS i Larvik og Pro Dekk AS i Sande.

TEKST OG FOTO: Bjørn Sverre Mikkelsen, avdelingsleder CCN avd. VTB TEKST OG FOTO: Roar Selvnes, styremedlem i CCN og reportasjeansvarlig i avd. Midt-Norge

Bilene og lysfabrikken.
M

at m
å m

an ha.
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Det er vel kjent for de fleste CCN medlemmer at vi har en rabattavtale hos den landsdekkende dekkkjeden Dekkpartner.  
Noen er kanskje uenige i at den er landsdekkende, da jeg har hørt det er relativt glissent med Dekkpartner bedrifter på vest-
landet. 28.april var CCN Midt Norge invitert til Dekkpartner i Trondheim. 8 Corvetter og 13 store og små medlemmer møtte 
opp.  Sigurd Moen er vår lokale kontaktperson hos Dekkpartner.  Han viste oss rundt i butikk og verksted. Etter omvisningen 
ble vi servert donuts og Coca Cola fra glassflaske.  Moen presenterte firmaet Overaae og avtalen vår med Dekkpartner.  Han 
hadde også laget en corvettequiz.  Her var det flere av oss som slet med å skrive ned rett svar.  Etter gjennomgangen av 
quizen, ble det trukket ett gavekort på kr. 1000,-.  Dette ble vunnet av Aarhaug junior. Jeg synes dette initiativet fra Overaae/
Dekkpartner er meget fra. Det er også en vinn vinn situasjon. Dekkpartner får nærkontakt med kundene, og vi får informasjon 

om avtalen.  Dette kan være ett tips for andre lokalavdelinger også kanskje?

TEKST OG FOTO: Bjørn Sverre Mikkelsen, avdelingsleder CCN avd. VTB

SIDEN SIST I AVDELING MIDT-NORGE

BESØK HOS DEKKPARTNER I TRONDHEIM

TEKST OG FOTO: Roar Selvnes, styremedlem i CCN og reportasjeansvarlig i avd. Midt-Norge

16. juni reiser 11 medlemmer (med partner) av CCN avd. Midt Norge til USA, nærmere bestemt Los Angeles.  Her har vi leid 
hver vår gule og svarte Hertz Corvette. Vi har hatt planleggingsmøter 1 gang i måneden siden januar. Sannheten er vel at det 
er Robert Jenssen som har planlagt, og så har vi andre fått info. Lørdag 14. mai hadde vi vårt siste møte før avreise. Det var 
planlagt en tur til Kortmanns Fabrikk, som ligger mellom Stjørdal og Levanger, langs E 6. Invitasjon til turen var gått ut til alle 
medlemmer i lokalavdelingen. Været denne dagen var til dels svært dårlig. Vi ble totalt 8 biler med på turen. Vi ble tatt i mot 
av eieren av Kortmanns Fabrikk, og fikk en omvisning på gården. En lokal journalist var tipset om vårt besøk, og Bjørn ble 
intervjuet. Både eieren og kona har vært lidenskapelige samlere i 25 år. Det fikk vi til fulle se å oppleve da vi ble tatt med opp 
i 2. etasje i fjøset. Her var det museum og bar/serveringssted. 1 etasje bestod av lysstøperi og butikk. Her var det lys i alle 
farger og fasonger. Flere biler hadde med seg stearinlys hjem. Besøket ble avsluttet med bespisning i museet. Mer om turen 

til USA vil komme…

CORVETTETUR

Bjørn Berg og Robert Jenssen 
blir intervjuet.

Info, C
ola og donuts.

Bilene og lysfabrikken.
Bilene utenfor D

ekkPartner.
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Klubbeffekter

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

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

Skinnjakke til herre med klubblogo
Sort, Str: small, med, large, XL og XXL
Pris kommer snart! (mest sannsynlig blir 
pris i underkant av 2000,-)

Skinnjakke til dame med klubblogo
Sort, Str: small, med, large, XL og XXL
Pris kommer snart! (mest sannsynlig blir 
pris i underkant av 2000,-)

Enkel T-skjorte med klubblogo
Sort
Str: small, med, large, XL og XXL
Pris kommer snart!

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

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

Dametopp 
Hvit 
Pris 125,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 50,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 200.-



                verktøy sortiment  -40%  på veil. pris

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

CCNs SAMARBEIDSPARTNER for verktøy og verkstedsdeler:  

                verktøy sortiment  

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

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

www.meca.no

RABATTAVTALE MOBIL PRODUKTER

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

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

MECA Arendal
37 05 98 00

MECA Bergen
55 25 50 00

MECA Elverum
62 43 34 79

MECA Finnsnes
77 84 62 82

MECA Førde
57 83 09 90

MECA Gjøvik
61 13 19 30

MECA Hadeland
61 33 88 77

MECA Haugesund
52 70 36 36

MECA Kongsvinger
62 82 32 10

MECA Kristiansand
38 10 58 50

MECA Lillehammer
61 24 69 79

MECA Lyngdal
38 39 29 25

MECA Molde
95 13 70 00

MECA Oslo
23 24 66 80

MECA Rud
67 17 44 40

MECA Sandnes
51 68 45 00

MECA Sarpsborg
69 11 56 00

MECA Sem
33 30 10 20

MECA Tromsø
77 69 07 50

MECA Trondheim
73 87 77 00

MECA Ålesund
70 17 26 50

                                            ESP
Verdens ledende motorolje til en enda bedre pris! 

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

Art.nr. 1600-ESPPACK
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bensindrevne biler. Kjøpe 4-liter og få med en liter ekstra!

Art.nr. 1600-ESPPACK
www.meca.no

RABATTAVTALE MOBIL PRODUKTER

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

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

MECA Arendal
37 05 98 00

MECA Bergen
55 25 50 00

MECA Elverum
62 43 34 79

MECA Finnsnes
77 84 62 82

MECA Førde
57 83 09 90

MECA Gjøvik
61 13 19 30

MECA Hadeland
61 33 88 77

MECA Haugesund
52 70 36 36

MECA Kongsvinger
62 82 32 10

MECA Kristiansand
38 10 58 50

MECA Lillehammer
61 24 69 79

MECA Lyngdal
38 39 29 25

MECA Molde
95 13 70 00

MECA Oslo
23 24 66 80

MECA Rud
67 17 44 40

MECA Sandnes
51 68 45 00

MECA Sarpsborg
69 11 56 00

MECA Sem
33 30 10 20

MECA Tromsø
77 69 07 50

MECA Trondheim
73 87 77 00

MECA Ålesund
70 17 26 50

                                            ESP
Verdens ledende motorolje til en enda bedre pris! 

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

Art.nr. 1600-ESPPACK

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

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

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

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

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

Vi sees!

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

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

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

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

Vi sees!
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Telefon 09009

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

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

30%

15%

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

RABATTEN er på:                                                                   
Rabatten gjelder ikke i forsikringsoppgjør,  

 og egenandelen i slike saker.

CCN medlemsrabatt – 20% på ord. priser.

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

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

DEKK PARTNER er Nordens ledende dekk kjede, og har forhandlere stort sett på de fl este tettsteder i NORGE. De fører stort sett 
de fl este av de mest anerkjente dekkprodusenters utvalg, og skaffer stort sett alt av dekk vi måtte ønske. Avtalen omfatter alt av 
dekker (og evnt. felger) til våre medlemmers biler både sommer som vinter. AVTALEN GIR EN FAST MINIMUM rabattsats på kjedens 
og leverandørenes prisliste. NYTT I ÅR ER OGSÅ AT BF GOODRICH dekk inngår i avtalen.

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

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

DEKK PARTNER skaffer også de fl este andre dekkmerker på markedet, og pristilbud på disse vil også kunne tilbys på utsalgene. 
Ved pristilbud spesielle dekk og racing dekk osv, kan pristilbud på dette rettes til vår spesialkontakt i DEKK PARTNER 
rene.thingstad@dekkpartner.no 

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

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

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

DEKK PARTNER GIR NÅ CCN MEDLEMMER:



Breaking 
News

Neste CJ kommer i midten av september

Frist for innsending av stoff : 10.08.2011 
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DÅRLIGE C4 BREMSER MED SINGLE STEMPEL CALIPERE 
-Hva kan gjøres?

Jeg kjøpte en 1985 modell i 1997 og på min første tur fikk jeg 
oppleve dette. Ble nødt til å bremse og svetten sprutet da 
jeg kjente hvor dårlige de var i forhold til det jeg var vant til 
i for eksempel Volvo og Saab.

Jeg undersøkte overalt. Sverige, USA, Tyskland og UK. Alle 
verkstedene der fortalte at bremsene på tidlige C4 var 
elendige. Dette trigger jo en uforbederlig teknolog.

Hva kan gjøres med de eksisterende bremsene for å få de 
opp til en akseptabel standard?

Satt opp en plan for bremseforbedring:
-Sjekke bremseservo inkludert vacuumventiler og 
  tilkoblinger
-Sjekke bremseslanger
-Skifte bremsevæske
-Sjekke calipere, eventuelt skifte eller overhale
-Sjekke bremseklosser, eventuelt skifte til andre belegg
-Sjekke bremseskiver, eventuelt skift

Jeg tok en skikkelig sjekk av alt som hadde med vacuum-
slanger å gjøre. Skiftet ut det som var mistenkelig. Sjekket 
med vacuumpumpe at bremseservo var tett og holdt 
vacuum. Alt var etter dette i orden med bremseservo.

Etter råd fra et verksted i Sverige (som er spesialister på 
amcar og Corvette bremser) skiftet jeg bremseslangene fra 
de gamle gummislangene til slanger med teflon og forsterket 
med rustfritt stål. Skiftet bremsevæske til Castrol SRF som 
tåler utrolig varme og som ikke er så hygroskopisk.

Før jeg skiftet slangene luftet jeg bremsene, slik at sammen-
ligningen skulle være reell.

Resultatet var en meget bedre og mer definert bremsepedal. 
Caliperne var fine. Ingen tegn til lekkasje eller andre svakheter.

Nok en CORVETTE ZR1 til Norge. På østlandet finnes det i 
dag en 2009 ZR1, importert av PhønixCars i Tønsberg på 
oppdrag av eier. Eier planlegger å sette skilter på bilen 
utover høsten. Dette er en sort Texas bil med under 600 
miles på telleren. Vi kommer tilbake med mer når vi har mer 
offentlig facts på bordet… Dette er et lyspunkt i hverdagen  :)

Jon Grasto

Så var det det evig tilbakevendende problemet. Hvilke 
bremseklosser skulle man bruke?

Hadde hørt at semimetallklosser skulle være fine. Det ble 
ørlite grann bedre, men gode bremser var det fortsatt ikke.

Skiftet til Greenstuff som skulle ha stor friksjonskoeffisient 
og gi bedre bremser. De hadde et godt inngrep, men når man 
var i stor hastighet var de bra helt i begynnelsen, men dabbet 
av til å bli vel spennende.

Nå var jeg lei dette evige søket. Snakket litt med Øistein i 
CORVETTE STORE. Som alltid var han positiv og foreslo 
Powerslot rotorer med Hawk bremseklosser. Undersøkte og 
fant ut at street klossene Hawk HPS måtte være bra. Bestilte 
og prøvde med forventning . Det var veldig mye bedre enn 
det var før og nærmet seg det jeg ønsket. Tvilen var 
gnagende enda. Men etter en stund bestillte jeg Hawk HP 
plus fra Corvette Store.

Det ble opplyst at de ville støve en del og mulig gi fra seg litt 
lyd squeeling ved bremsing i lave hastigheter. Men det var 
ikke noe problem for meg hvis sikkerheten med gode 
bremser var der.

De ble installert og innkjørt etter bruksanvisning. Wow, nå 
ble det virkelig gode bremser. Selv ved kalde bremser var 
det de kaller for ”initial bite” godt og bremsevirkningen ble 
bedre etter hvert. Bremsing i høye hastigheter var helt 
fantastisk mye bedre. Med denne bremsevirkningen er det 
viktig å ha god bremsevæske som tåler varme

Nå er jeg fornøyd, selv om jeg må vaske felgene oftere. Lyden 
ved bremsing i lave hastigheter er bare noe man blir vant 
med og den er ikke plagsom på min bil.

C4 bremser med single stempel calipere som i de tidligere modellene er ikke gode med tanke på at Corvette er 
en performance  bil.

TEKNISK ARTIKKEL AV: Jan-Erik Hammerstad
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Panvulk AS,  Aslakveien 20,  0753 Oslo,  Tlf.; 22514800,  E-post; post@panvulk.no
www.meguiars.no

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

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

PEOPLE WHO LOVE CARS LOVE MEGUIAR’S™
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