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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

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

+ mva! Løp og kjøp!

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

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

STORT DELELAGER OG 
SPESIALVERKSTED FOR 

CORVETTE!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 Drøbak  

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

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no
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Fra førersetet

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

Hei! Da var det tid for førersetet igjen, har i 
sommer tilbrakt mange timer/km  akkurat der 
i C3en.

Startet med Eriks 2010 ZR1 til Landstreffet, 
fly til Oslo og kjørte sammen med noen fra 
Øst for deretter og samle oss sammen med 
gutta fra sør i Lyngdal. Her hadde vi en trivelig 
lunsj før turen gikk videre mot Stavanger på 
skikkelige Corvette veier etter min smak.

Bare og takke avd. Rogaland for et veldig 
trivelig treff, har ennå ikke hørt noen klager 
fra noen.

Tok i år turen til Vesterås etter mange år
siden sist, fortsatt like crazy, allikevel uten
noen form for bråk. Turen gikk videre til
Gøteborg og ferge til Danmark for noen dager 
der, nydelig vær og vetta fikk kjørt mange mil 
på sand strendene.

Hot August Night ble neste langtur, ca 70 mil 
hver vei. For meg og Eileen har aldri dette
treffet vært bedre, fint vær gjorde sitt,

stemningen på torget fredagen, for ikke å
glemme en trivelig kveld utenfor Amcar-
senteret lørdag.

14 dager etter stod Skandinavisk for tur, igjen 
ble C3en pakket for langtur til søta bror. 
Dette ble også en kjempefin tur sammen med 
gjengen fra Øst og noen fra Midt Norge.

Turen hjem søndag endte med 93 mil i strekk, 
11,5 timer bak rattet med litt mat og fylling av 
bensin innimellom. Til dere med C3, det å få 
satt inn en 700R kasse med lock up (eller 
annen 4 trinns) gjør det til en helt annen bil 
på langtur, ikke minst med tanke på forbruk.

Siste tur med C3 ble Vestlandstreffet på Gol, 
kjerra gikk fortsatt som en drøm. En veldig 
trivelig helg med Øst og Vest samlet for å
avslutte en sesong med mye Corvettevær.

Etter 3 år med C3 nå i høst bestemte eg meg 
for at nå var det nok. Satte den på finn, dag nr 
2 var den solgt. 

C5 har vert tanken lenge, fant den riktige her 
hjemme til riktig pris. En 99 coupe, senket, litt 
custom, helt etter min stil. 

Min bedre halvdel trives også i C5, god plass 
både til beina og sikkert ikke minst bagasje- 
plassen ;)

Fikk på skilter før en uke var gått å tar de siste 
høstturene i «ny» vette.

Neste års Landstreff, arrangert av avd. Bergen 
blir på Pers Hotell Gol  (4) 5-7. Juni neste år, 
så sett av datoene og bli med.

Skandinavisk blir neste år i Danmark. Vil 
ønske dere alle en fin høst/vinter, pass på den 
kalde/våte asfalten. Husk også at Redaktøren 
sårt trenger noen ord og bilder fra dere om 
hun skal klare og sette sammen CJ. 

HC



Redaktørens spalte

Hei! Det ser ut som at mange har hatt en fin 
og travel corvettesommer, setter stor pris på 
at dere likevel har tatt dere tid til å sende inn 
noen ord og bilder fra treff og lignende dere 
har vært med på. 

Jeg beklager at denne journalen kommer ganske 
sent i forhold til planlagt. Det er ikke alltid like lett å 
ferdigstille et blad når mye innhold kommer sent, 
eller når det kommer mer eller mindre enn en ser 
for seg.
 
Neste Corvette Journalen kommer ut i
desember, og siden postgang går tregere mot 
jul er det viktig at bidrag sendes inn senest 
1.november. Send til post@alohadesignkontor.no.
 
Har du store filer anbefales deling via drop-
box, eller denne siden som er gratis og som 
ikke krever registrering eller innlogging: 
www.ge.tt

Ønsker alle en fin corvettehøst!

Tone

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

Hot August Night

Skandinavisk Corvette treff

Vestlandstreff



TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet
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I perioden 1/1-2014 til 31/7-2014 er det førstegangsregistrert hele 215 Chevrolet Corvette.

Alle bilene er Bruktimport og ca 125 av dem er veteranbiler. Det gir ca 90 biler på 1-15 unntaksparagrafen som 
AMCAR fikk jobbet frem for en del år siden. Det ligger minst 15 C6 her og ca 66 C5. Ingen C7 ennå, men det står 
i alle fall 1 uregistrert her tillands.  Skal bli spennende å se hva dette året gir i sluttsum. Følg med i Corvette 

Journalen i 2015. 

Bildene viser 3 av bilene som i år er blitt registrert.

FACTS OF TODAY



TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet
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CORVETTE TREFF 2014
22-24 August 2014 Tyløsand – Sverige

REDAKTØREN: Fra Skandinavisk Corvette treff kom det inn to reisebrev. Et fra Bjørn Knudsen og et fra Jon Grasto. 
Jeg velger å trykke begge to siden det er brukt tid på å bidra, og at tekstene ikke er for like.

DEL 1: Jon Grasto
Corvette Club Sweden, avdeling Vest stod i år som vertskap for den felles nordiske sammenkomst som kom i stand i Danmark 
i 2008. Invitasjonen kom muntlig under SCT 2013 i Sandefjord og våre svenske venner lovet et flott treff og fantastisk hotell. 
Spenning var stor til hvor mange som ønsket å melde seg på og når CCS åpnet for påmelding, ble de 200 rommene booket 
på få dager. Av disse var det ca 25 norske og ca 17 danske biler, deriblant trøndere, sunnmøringer og vestlendinger.

Etter litt frem og tilbake ble det bestemt at en gruppe skulle starte fredag morgen i Sarpsborg, for så å kjøre ned til Strømstad 
for felles start med vestfoldgjengen kl 10.00 . Etter hvert så kjørte vi 13 Corvetter i følge. De andre dro dagen før eller separat.  
En liten stopp i Mølndal syd for Gøteborg gjorde at vannlating og kaffe/bensin påfyll ble unnagjort. Her kom også Arild Sand 
i sin flotte C1. Vi tok en liten avstemning og fant ut at lunsj på Laxbutiken i Falkenberg var egnet. 

På vei nedover fikk vi både sol og styrtregn, så været var et spenningspunkt. Lunsjen var nydelig og underveis på de resterende 
5 milene ble det etter forslag fra Jon Grasto bestemt å stoppe på Svedinos Bil og Flygmuseum. Et populært innslag med 
mange spennede biler fra fordums tid. Fly samlingen var også imponerende. 

Vi fikk dessverre en telefon fra Bjørn Jørgensen, som fikk havari på sin Clutch-arm på C2n . Dette ble organisert og elegant 
fikset på fredagskvelden med hjelp fra våre svenske venner. Vi ankom Hotell Tyløsand i 15.00 tiden og ble møtt av nye C7 på 
display rundt om i hotellet og vi følte oss ovenpå umiddelbart. Dette så ut til å bli bra. Hotellet i selg selv var rett og slett 
fantastisk, helt på kanten av sandstranden med utsikt ut på havet vestover (Amerika :)). Etter innsjekk i vårt fantastiske rom, 
ble det tid til bilvask og mingling med likesinnede. Denne ettermiddagen gikk også med på å besiktige de bilene som var 
påmeldt til bedømming. Trivelig er det hvert år å treffe igjen våre skandinaviske venner. Kvelden bød på en fin grillmat-buffet, 
friske grønnsaker og annet. Kort sagt koset vi oss godt og nattens søvn i kongebra senger gjorde godt. 

En nydelig frokost satt godt på lørdagsmorgen og vi fikk etter hvert linet opp for en Cruising i Hallands vakre kystlandskap. 
Nydelig sol og litt pen vind gjorde at følte oss levende og det inntrykket ble ikke mindre når vi så rekken på 204 stk Chevrolet 
Corvette snirklet seg av gårde til lunsjstopp på LaxButiken Falkenberg. Her hadde vi dagens eneste regnskur, men den kom 
nå vi satt benket rundt bordene. Perfect timing. 

Etter lunsjen gikk ferden av gårde til Halmstads Norrekatts folkpark, midt i sentrum. En fantastisk oase som raskt ble fylt til 
randen med C1-C2-C3-C4-C5-C6 og C7. Et ti-talls nye C7 er spennende for oss i Norge, masse C5 og C6 er blitt et naturlig 
innslag. Dog gleder vi oss over de fantastisk fine C1 bilene som var tilstede, de 3 stk SplitWindows vi så. Kort sagt alt av 
Corvette på ett brett. Her fikk vi anledning til å spasere i byen flotte sentrum, med masse spennende butikker for damene. 

Klokken 1600 bar det tilbake til hotellet og trekking av loddsalget i Leifs Bar. I hvert fall en av gevinstene gikk til Norge, Ingunn 
Grasto har heretter ingen unnskylding til å ikke vaske bilen med Mequires produkter. Her ble det også fortatt premieutdeling 
og gledelig ble C1 vunnet av Arild Sand og C2 av Bjørn Jørgensen. De nyere bilene ble vunnet at svenske og danske delta-
gere. Ekstra hyggelig var at hotellbetjeningens favoritt ble Kjeld Aagaard sin blå C2 Roadster. Så bar det opp i storsalen, hvor 
det ble servert fantastisk 3 retters middag. I mellom slagene var det et band på scenen, som sang og tøyset med glans. Riktig 
bra og underholdene og et friskt innslag som fikk latteren løs hos oss alle. Etter dette var det ned 1 etasje og så  DJ Hebbe 
og Circus Markus. Etter en fin frokost på søndag morgen så hadde vi nordmennene dratt innen 12.00 . Hjemturen bød på sol 
og regn og vi kan bare fastslå at dette var nok det beste Scandinaviske treffet til nå.

Neste år er det våre danske venner som har invitert oss til Jylland og vi gleder oss allerede. 

Det er deilig å være norsk i Danmark... :)  Until then - ”Wrap Your Ass In Fiberglas”.

FOTO: Jon Grasto, Christian Fett og Bjørn Knudsen
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DEL 2: Bjørn Knudsen
Etter å ha hatt Corvette siden 2008 var det endelig tid og anledning til å delta i et stort Corvette treff. På forumet ble det 
opplyst at det var lurt å melde seg på tidlig da treffet fort ble fulltegnet.. Så ved åpningsfristen 18 mai kl 10.00 var vi klare på 
data’n og kl 10.10 var hotellrommet og påmeldingen i boks. Dette var heldig for oss da vi fikk et flott rom med egen tak-
terrasse og utsikt utover havet.

Ved avreisen 22 august var det via samme forum satt opp to møteplasser som en kunne møte opp på for felles avreise. Først 
Quality Resort Badeland, Sarpsborg eller på Statoil rett sør for Strømstad. Siden vi bor på Kråkerøy, Fredrikstad så satset vi 
på oppmøte på Statoil. Fredag morgen kjørte vi C5 opp til motorveien med retning Sverige. Etter en stund fikk vi et deilig syn 
i speilet. En rød Corvette med hvit cabriolet ledet an en flokk med Corvetter. De tok oss igjen, noen passerte oss og så var 
vi midt i flokken. Jippi vår første Corvette tur til Skandinavisk treff. Felles samling på Statoil, Strømstad hvor vi nok var en 
12-14 Corvetter som skulle ha felles avreise. Vi var C3, C4, C5 og C7. En flott gjeng med folk og biler. 

Det er noe eget å kjøre Corvette, og det å kjøre mange sammen skaper en egen stemning. Vi holdt tempoet oppe og hadde 
vår første stans på en bensinstasjon langt nede I Sverige. Der dukket det opp en rød og hvit C1 som fortjent nok ble en 
premievinner i sin klasse. Bilen ble kjørt på veien enda vi hadde masser av regnvær underveis. Imponerende. Vi ankom 
Tyløsand til et godt organisert treff. Vi fikk merke på frontruta, en stor S, som fortalte at vi under treffet skulle parkere på 
plassområde S. Smart og derved enkelt å finne plass. Kvelden gikk så med til å beundre Corvetter. De var der alle sammen 
skulle en tro. Over 260 biler fikk vi opplyst, og over 400 deltagere på treffet. 

Morgen etter (lørdag) var det felles cruising. Organisert med kjøring på de svenske småveiene langs kysten og opp til 
Laxebutikken Restaurant hvor de hadde reservert parkering til alle Corvette’ne. Felles lunsj for deretter kjøring ned til en 
park i Halmstad. Der stilte vi oss opp under trærne og var en levende Amcar utstilling med Corvetter. Topp vær, masser av 
folk og god stemning.

Om kvelden hadde vi en felles middag hvor en del av oss fra Østfold var samlet. Da skjedde miraklet... På veien nedover 
hadde jeg snakket med Magne som kjører C7, om bilen var like tøff å kjøre som den så ut, noe han bekreftet. Under middagen 
kom han bort til meg og sa at jeg like godt kunne få nøkkelen til C7’n med en gang så kunne jeg ta en tur med bilen i morgen-
tidlig. Jeg kjente jeg svevde opp av stolen. Der satt jeg med min C5 nøkkel i lomma og en C7 nøkkel i hånda. Jeg smilte fra 
øret til øret fikk jeg høre, og gledet meg som en unge. Pål som satt ved siden av meg var nok like forundret som meg. Vi 
avtalte derfor at Pål skulle være med på prøveturen søndag morgen. For å forstå hva jeg skulle ut og kjøre fikk jeg en grundig 
instruksjon av Magne på kvelden. Bare det å sitte i Corvetten hans, starte bilen og høre lyden, se på displayet var nesten ikke 
til å tro. 

Søndag morgen kl 0830 møttes Pål og jeg i restauranten for en rask frokost med minimalt med small talk. Her skulle vi kjøre C7.
Vi startet opp bilen og kjørte forsiktig avgårde. Noen fartsdumper og svinger så en liten rettstrekk med halvt pådrag på gassen 
gav oss begge fullt smil og ettertanke. Dette var fantastisk. Bare lyden og kjenne pådraget. Aldri opplevd maken. Etter en 
stund kom vi ut på motorveien, der ble det fra nesten stillestående tatt en rask akslerasjon opp til den svenske fartsgrensen. 
Det gikk fort. Veldig fort. Bilen var bare så fast og fin og ikke sank den ned bak under akslerasjon heller. En drømmebil av 
dimensjoner. Etter sakte og forsiktig kjøring tilbake til hotellet fikk Magne nøkkelen tilbake med et stort smil og takk. En 
utrolig tillitsfull kar, takk Magne.

Så var det opp på rommet pakke sakene og cruise hjemover. Vi kjørte sammen med Pål og frue samme kystrute tilbake til 
motorveien og så til Norge. En fantastisk helg hvor det for min del ble prøveturen med C7 Corvette’n til Magne som det naturlige 
høydepunkt. Før treffet hadde jeg sett en Corvette C7 tidligere (Magne sin) nå har jeg sett mange og de er herlige, uansett farge.
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Glade mennesker preger Scandinavisk Corvette Treff. Her har 
Jan fra Sunne og Christian og Tina fra Oslo funnet tonen

Utrolig flott syn foran hotellet , her er det de eldste som dominerer

Utsøkt 1963 SpltWindow tilhører Liv Carlsson fra Halmstad The Red Barons : Ingunn Grasto i 98 Convertible, Lars Wyller i 
01 Z06 og Erik Jensen i 00 Convertible

Bjørn Jørgensen mottar sin velfortjente premie I C2 klassen Festmiddagen på lørdag var en innertier. Her et knippe norske
deltagere, gjerne kalt Østfoldbenken

Hedin Bil A/B hadde 2 stk C7 på display i hotellets lobby… 
Aj, var jag svensk

2014 C7 i Exportutgave. Lekker i hvit farge
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Felles cruising Lørdagsmorgen Magne, Bjørn og Pål

Snitt snapp snute, så var det hele over

Arild og Tove Sand i sin fantastisk flotte C1



TEKST OG FOTO:Roar Selvnes, styremedl. CCN, sekretær/reportasjeans. avd. Midt-Norge

HOT AUGUST NIGHT 

7. til 10. august var det nok en gang klart for Hot 
August Night i Trondheim. Selv regnet jeg med å bli 
lite deltakende i arrangementet da jeg skulle ha natte-
vakter hele helga.  Etter hvert som treffet nærmet seg, 
og Yr meldte godt vær, økte lysten på deltakelse.

Torsdag kveld var det Ladies Cruising, og ryktene sier 
at det var god deltakelse. Mange damer stilte også i 
antrekk som stod i stil med bilen.  Det var også ekslusiv 
visning av filmen Børning for Amcarmedlemmer.

Fredag kveld var vi samlet på Trondheim Torv.  Da jeg 
ankom like etter kl. 1900, var Torvet helt fullt med biler.  
Jeg fikk allikevel lurt meg til en plass relativt sentralt.  

Lørdags formiddag var det merkebiltreff.  Solsiden er 
corvettenes faste plass. Været stod i stil med navnet 
på plassen. Det var over 75 biler innom, og det er ny 
verdensrekord under Hot August Night.  Mange skue-
lystne var og såg på våre biler, og det er jo ekstra 
morsomt. Det er også morsomt å treffe entusiaster 
langveis fra, som kommer tilbake år etter år.

Etter merkebiltreffet kjørte en del av oss til Dolly 
Dimples og spiste Pizza. Lørdags kveld er det tradisjo-
nelt Street Legal i en av byens gater.  Jeg var ikke til-
stede der, men med kjempebra vær, regner jeg med 
det var fullt av folk der. På tur til helgas andre natte-
vakt, svingte jeg innom Amcarhuset. Her var det ett 
nytt arrangement i Hot August sammenheng, Nostalgi 
Party. Partyet ble holdt utendørs, og Amcar hadde 
ordnet med skjenkebevilling for øl og vin. I følge 
Amcars representanter på stedet, hadde arrangementet 
vært en suksess. Mya folk og mange biler hadde vært 
innom i løpet av kvelden.  Livemusikken var også veldig 
bra.

Hot August Night avsluttes tradisjonelt med en gigantisk 
bilutstilling på City Syd.  Værgudene var fortsatt med 
oss, og hele parkeringsplassen på kjøpesenteret var 
stappfullt med biler. Gledelig å se at  det i Winners 
Circle befant seg en C1,  en C4, en C5 og en C6.  Om 
det ble noen premie på noen av corvettene vet jeg 
ikke.  Jeg måtte hjem å sove slik at jeg var nogenlunde 
forberedt på 3. og siste nattevakt for helgen.
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DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen



Opplevelseshotellet i Hallingdal
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God mat og godt selskap
Vi på Pers synes det er ekstra kjekt med våre venner i Corvette Club Norge. 

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

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

GRATIS parkering i hotellets avlåste garasje 

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

Alltid 1 barn GRATIS på Hotell og Lodge

Telefon 3202 3000 • www.pers.no

Vinn venneweekend på:
www.facebook.com/pershotell

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

Sett av 4-7. Juni 2015:

Neste år arrangeres Landstreff av CCN avd. Bergen.

Sted: Per̀ s hotell på Gol
Dato: 4-7. Juni 2015
Priser og aktiviteter: Ikke avklart
Følg med i Corvette Journalen og på corvettclubb.no for oppdateringer.
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TEKST OG FOTO: Ketil Kleppe

I STAVANGER 2014

Det å bli forespurt å skrive omtale av landstreffet i 
Stavanger er ingen enkel oppgave når en har sittet i 
komiteen for arrangementet. Men noen må gjøre 
det, så jeg sa ja da jeg ble forespurt. Jeg vil forsøke 
å vinkle denne reportasjen litt fra to vinkler, både 
det å arrangere et landstreff, men mest hva som fak-
tisk hendte denne helgen. 

Undertegnede deltok i sitt første landstreff i 1996 og 
treffene har utviklet seg både i innhold og omfang 
siden den gang. Det at treffet starter på torsdagen er 
en av endringene. Dette krever enda mer fra komiteen 
da en må ta høyde for både innsjekk, bespisning og 
aktiviteter for dem som kommer en dag før resten.

Quality Airport Hotel på Sola var valgt sted for årets 
landstreff. Det å finne et hotell er i seg selv en stor 
utfordring da en skal ha fasiliteter til så mange 

mennesker og ivareta behov for en god parkerings-
plass som kan avgrenses fra annen trafikk. Komiteen 
visste ikke på forhånd hvor mange påmeldte en kunne 
forvente, og med rekorder på godt over 100 biler 
andre år måtte vi forberede oss på dette. Historisk har 
ikke Stavangertreffene vært de mest besøkte. Hvorfor 
blir litt spekulasjon, men det er langt for enkelte å 
kjøre. Det var kun påmeldt 68 biler via registrering på 
nettsiden noe vi ikke var fornøyd med.

Noe av det som bekymrer alle foran et landstreff 
uansett om en er i komiteen, eller er deltaker er alltid 
været. Blir det sol? Og for de som er godt kjent med 
de klimatiske forholdene på Jæren så hender det 
faktisk at det regner litt her også! Og blåser. Torsdagen 
var likevel grei med oss. Skumle skyer på himmelen 
truet med regn, men vi fikk overtalt værgudene til å 
holde kranen stengt. Flere tilreisende rapporterte om 
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til dels mye regn på kjøreturen, noe vi så klart når den 
ene møkkete bilen etter den andre sjekket inn. Det var 
satt opp eget telt for innsjekking og det var god 
stemning blant de i komiteen som hadde ansvaret her. 
Det er alltid greit å slå av en liten prat med alle som 
ankommer. God informasjon er ofte nøkkelen til et 
vellykket treff og det starter alt med innsjekk. 

Gjestene fikk anvist egen vaskeplass, parkering og 
utdelt deltakerpose samt servert middag på kvelden 
med en påfølgende Corvette Quiz. De som valgte å 
ikke ta en tidlig kveld fikk da oppleve en sen ankomst 
fra Magne Andersen i sin Corvette C7. De færreste i 
klubben har sett siste generasjon Corvette og vi var 
svært glade når han meldte seg på treffet. Vi er svært 
glade for å få denne bilen til treffet for å gjøre linjen 
med generasjoner komplett. Bilen vakte mye oppsikt 
og vi må takke Magne spesielt som lot så mange prøve-
sitte og få se denne flotte bilen.

Fredag morgen, kikker ut vinduet, og SOL! Fantastisk! 
og en behagelig dagtemperatur på rundt 20 grader i 
tillegg satte gode ramme for denne dagen. På 
programmet sto det cruising. Hvor går da turen? Det er 
alltid spennende for gjester som ikke er kjent. Finner 
vi frem, klarer vi å holde sammen? Jeg har vært med 
på mange flotte, men også mislykkede cruisingèr. Litt 
av hensikten er å vise gjester stedet. Stavanger regionen 
og Jæren har en særdeles variert natur som få andre 
deler av landet kan måle seg med. Fra fjell og fjorder 
til åpne landskap med landets vakreste strender. Asle 
Møller ledet oss langs Jærens kyst og strender inn i 
landet gjennom jordbruksområder, opp på Høg Jæren 
med en enorm utsikt over et flatt landskap og kystlinje, 
videre kjørte vi opp til Vikeså hvor vi hadde pause med 
kjøp av Is. 

Deretter gikk turen til fjells med neste stopp i 
Gloppedalsura. Enkelt fortalt er det Europas største 
steinrøys med en unik historie om harde kamper mot 
Tyskerne under krigen. Corvettene utgjorde en flott 
kontrast mot de store steinmassene. Turen gikk videre 
ned til et sted som kalles Byrkjedalstunet. En restaurant 
i fjellet som også har lysstøperi. De er kjent for sin 
gode mat, og vi fikk servert kjøttkaker med ertestuing 
samt dessert. Alt var bestilt og maten ble servert kjapt. 

En flott tur hjem satte punktum på en flott kjøretur 
som vi tror fikk vist Jæren fra en god side. Asle kjørte 
utrolig jevnt og godt og sørget for at gruppen holdt 
samlet hele turen.

For mange deltakere er bedømming av bilen viktig. Det 
er kjekt å få annerkjennelse etter lang tids arbeid, eller 
en stor investering og mye gnikking i garasjen gjennom 
vinteren. Andre år har bedømming av bilen skjedd 
under utstilling lørdag, noe vi valgte å gjøre en vri på. 
En må da holde bilen ren og prikkfri en lang tid. De 
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la merke til var kommentarer fra tilskuere. Stavanger 
er en av de mest internasjonale byene i Stavanger 
grunnet oljevirksomheten, og det var ikke få amerikanere 
som skravlet om sine favoritter blant våre biler.

Turen tilbake til hotellet gikk via Flymuseet som ligger 
et steinkast fra hotellet. De åpnet for klubben samtidig 
med at vi fikk tatt gruppebilde av bilene på den store 
parkeringsplassen.

Når en skal arrangere et landstreff er det naturlig å se 
på andre arrangementer og forsøke å kopiere det 
gode, og forbedre det dårlige. Det er ingen lett jobb, 
men likevel en måte til å forbedre seg. Når det kom til 
gallamiddagen var vi bevisst på å redusere tiden ved 
bordet. Alle pauser ble benyttet til premieutdeling og 
annen info som skal meddeles under en såpass høy-
tidelig samling for klubben. Vi hadde fått lov å kjøre inn 
C7èn og lyssatt denne, noe som er litt ekstra kult 
under en slik anledning. Maten var god og middagen 
ble avviklet på relativt kort tid, noe som lot det bli mer 
tid til fest i ettertid. Vi hadde også denne kvelden fått 
live musikk med noen av Stavangers beste musikere, 
takket være Stein Egil Hana som selv er musiker og var 
i arrangementskomiteen.

Fotografering av vinnerbilene ble tatt søndag morgen 
ved siden av en Starfighter jagerfly som sto utstilt 
utenfor Flymuseet.

Samlet sett var vi i komiteen fornøyd med landstreffet 
og vi følte vi hadde fått i havn alt iht. programmet. 
Noen nøkkelord er god informasjon og effektivitet, alt 
fra deltakere kommer til de reiser. Og sist men ikke 
minst gode kollegaer i komiteen en kan stole på. Vi 
håper også at alle andre deltakere på treffet følte det 
var verdt turen og hadde det kjekt sammen i Stavanger.

som har vært i jury har også hatt det travelt med både 
bedømmingen og gjennomgang av resultater i etter-
kant og var normalt ikke ferdige før middagen var over 
på lørdag kveld. Dette ble endret i år og bedømmingen 
var satt til fredag fra 16.00 til 19.00. I tillegg var 
Rogaland Amcar Klubb engasjert som dommere.

Fredagskvelden ble avsluttet med en god middag på 
hotellet og live musikk. Stemningen ble raskt god 
utover kvelden.

Lørdagen våkner vi til sol igjen, godværet holdt seg! En 
skulle nesten tro komiteen hadde kalkulert med dette 
da vi skulle ha røde t-skjorter på med «Staff» på ryggen. 
Vi hadde ikke tenkt at været skulle bli av en slik art at 
de ikke kunne benyttes.

Utstilling er en av hovedaktivitetene på et landstreff. 
De fleste ønsker å få vist bilene til allmennheten slik at 
vi kan reklamere for klubben og hobbyen. Valget på 
sted for utstilling ble torget i Stavanger, en vågal 
avgjørelse for det ville blitt trangt om vi ble 100
påmeldte. Det er en flott plass midt i sentrum, nær vågen.

Kjøring inn til sentrum ble utført gjennom å fordele 
biler i grupper og plassere lokale personer i hver 
gruppe for å hindre at noen ikke fant frem. Puljer 
medførte også at det ikke ble kø, og alle som har eldre 
Corvetter kjenner følelsen av å stå med tomgangs-
kjøring i et varmt bysentrum og se temperaturmåler 
stige og stige.

Utstillingen ble en suksess. Litt skuffende var det at 
kun en avis valgte å skrive om treffet vårt. Alle de store 
mediehusene, både aviser og tv-stasjoner var varslet 
om inntoget av Corvetter til sentrum. Solen varmet, 
folk var entusiastiske, og noe av det som jeg personlig 



23
 



24

AV: Roar Selvnes, styremedlem CCN, sekretær/reportasjeans. avd. Midt-Norge
Tirsdag 10. Juni kom det en sms fra Håvard på Stjørdal. Der stod det: Lørdag 14 juni fyller Joar 540 år. Vi samles på 
Hellgrillen kl. 1800 for å kjøre i samlet flokk opp til gården. 

Jeg skjønte ikke helt tallet 540, så jeg måtte spørre. Joar ble 50 år. Hvorfor det stod 540, skulle jeg få rede på om lørdagen. 
Jeg sendte ut sms varsel til Trondheimsgjengen, men kun Svenn og jeg tok turen inn til Hellgrillen på lørdagskvelden. 7 biler 
fra Stjørdal var imidlertid møtt opp, og sammen kjørte vi opp til Joar i ett nydelig vær.

Joar hadde nok forventet ett eller annet fra sine mer eller mindre gode venner i corvettemiljøet, for han gikk ikke i sjokk da 
vi kom. Jeg tror imidlertid han syntes det var kult. Håvard og Sten hadde samlet inn bensinpenger i gave til Joar fra oss, samt 
at Joar fikk en bleiebukse hvor det stod ”te big block ræva”. Forklaringa på denne gaven var at Joar i løpet av vinteren hadde 
byttet motor i sin C3. Inn hadde det kommet en 540 kubikk big block motor.  Håvard mente at denne motoren ville gjøre Joar 
bløt i buksa når han kjørte. Derfor denne gaven.

Etter å ha minglet litt med jubilanten, kjørte vi ned til Stjørdal og kjøpte oss en kopp kaffe.  Håper du fikk en fin feiring Joar, 
og lykke til med de neste 50 år.

50-ÅRSFEIRING
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TUSEN TAKK for den gledelige overraskelsen og gaven vi fikk til vårt bryllup 28/6.

Hilsen Ingunn og Jon Grasto

Tusen takk

Sommeren 2014 kom vår datter Anna Elise til verden, og alt gikk greit. Da vi hadde kommet oss hjem fra sykehuset, hadde 
karene i Corvettegjengen her på Stjørdal fått nys til den "store nyheten". 

De organiserte i hemmelighet overraskelsesbesøkmed innkjøpt "grautgave". Hele 994 stk bleier i forskjellige størrelser, som var 
stroppet fast bak på bagasjebrettet på Corvettene. Det er litt av en opplevelse når det kommer Corvetter buldrende inn på 

gårdsplassen din og fyller den helt opp. Dette var virkelig artig og kommer til å huskes.
 

Tusen takk for oppmerksomheten, og takk for sesongen 2014.
 

Hilsen Rudi Svare
1969 Corvette Stingray

Tusen takk
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Medlemmene i avd VTB ble invitert (med kort var-
sel!) på en ettermiddags-cruising  fra Tønsberg i 
retning Sandefjord langs svingete veier (Rv303).

Tanken var å unytte det flotte været til å få litt vind i 
håret og føle kreftene og høre lyden fra våre flotte 
biler.  En viktig ting med slike cruisinger er å ta tid til å 
stoppe, prate og nyte is og kaffe.  

To biler fra Tønsberg ble forsterket med ytterligere to 
fra Sandefjord og Larvik og det ble bestemt å forsøke 
Kokeriet på brygga i Sandefjord i strålende vær. Mye 
folk og god stemning på brygga der! Og det ble god tid 
til softis (for noen 2 runder!) og kaffe i solskinnet.  

Sommerens aktiviteter ble diskutert, blant annet ble 
C7 på Landstreffet diskutert – oss som ikke har sett 
den ennå gleder oss VELDIG til å se den i levende live!

Da kvelden ennå var ung og bensintanken fremdeles 
halvfull, ble det besluttet å fortsette sørover mot 
Larvik og kjøre innom Kjerringvik og Ula – to typiske 
sommersteder langs kysten vår.  

Veien ned til Kjerringvik var smal og svingete – ypperlig 
egnet for våre biler.  Vi snudde helt nederst i Vika og 
det var kjentfolk som hilste oss i finværet – et medlem 
fra klubben med en C1 bodde der nede. 

Veien til Ula var også flott med mye svinger og bakke-
topper og vi tok en god stopp og nøt det fine været og 
Ula som feriested – flotte badestrender rett i nærheten 
ble vi fortalt!

Turen tilbake gikk igjen på 303 med taket nede – 
HERRRRRLIG!   Takk til dere som stilte opp på så kort 
varsel – jeg koste meg skikkelig!

TEKST OG FOTO: 
Arne Jonny Bjune, avd. VTB

MIDT-UKE 
CRUISING 
23. JULI 2014
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Turen for august ble lagt til Tønsberg og sørover mot 
Helgeroa. 

På tross av mye vær, usikre varsler fra YR om regnbanker 
på vei nordover og en times utsettelse på hele turen, 
fikk 8 biler og 11 personer en flott tur i delvis overskyet 
til flott solskinnsvær. Bilene kom fra Drammen,
Tønsberg, Langesund og Kragerø – en stor takk til dere 
som deltok. Fra Sem gikk turen langs gamle E-18 til 
SHELL-stasjonen på Fokserød  for å plukke opp 
medlemmer fra Sandefjord.  Derfra gikk turen via nye 
E-18 til Esso på Elveveien utenfor Larvik hvor
Langesundsdeltagerne slo følge.  E-18 fra Kragerø gikk 
tregt så vi hadde en liten stopp utenfor Farrisbadet i 
påvente av hans ankomst til cruisingen.

Turen via Stavern til Nevlunghavn er en idyllisk perle 
av en tur som trygt kan anbefales.  Tidvis smal og svingete  
vekslende med bred og fin vei. Nedkjøringen til havna 
i Nevlunghavn var smal og omkranset av gamle, flotte 
hus – virkelig en flott plass. Dessverre var det ikke 
parkeringsplasser til 8 biler der, så vi snudde og 
fortsatte videre.

Nedkjøringen til Helgeroa var også idyllisk og plassen 
nede ved båthavna var flott med butikker, pensjonat, 
kafeer og restaurant Kristinus Bergman lå strategisk til 
helt nede ved rundkjøringen. De hadde en bra meny 
med noe for enhver smak og god kaffe!

Det er like morsomt hver gang jeg deltar på cruising å 
se hvor stor oppmerksomhet våre biler får fra personer 
i alle alderstrinn når vi kommer kjørende og når vi 
parkerer.  Jeg tror det er minst en ny kommende eier 
blant de som ser bilene våre!

Ha en fortsatt god sommer og høst med håp om 
fortsatt mange fine kjøreopplevelser.

TEKST OG FOTO: 
Arne Jonny Bjune, avd. VTB

AVD.VTB 
CRUISING 
10. AUGUST 2014
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TEKST: Harald Halvorsen 
FOTO: Harald Halvorsen, Terje Sørheim, Jan Erik Aasebø og Ketill Lea

To østfoldinger og to bergensere på tur. Målet var 
Corvettes at Carlisle som ingen hadde vært på før. 
Dessuten var det 20-årsjubileum på (NCM) corvette 
museet med åpning av ny racetrack ved siden av. 

Harald Halvorsen og Terje Sørheim fra Østfold dro fra 
Gardemoen via Newark sammen med Jan Erik Aasebø 
og Ketil Lea fra Bergen. Etter en hyggelig flytur og 
påfølgende lunsj på flyplassen skiltes våre veier.
Bergenserne dro til Orlando i Florida og derfra videre 
til Daytona hvor de skulle plukke opp en corvette. Vi 
skulle møtes igjen i Carlisle. Vi fra Østfold tok en liten 
flytur på 44 minutter fra New York til Boston. Der ble 
vi hentet av Mike O’Leary fra New England Corvette i 
en svær pickup og vi ble kjørt til hotellet for å sjekke 
inn. Terje og Harald fikk 2 kortarmete skjorter hver 
med logo fra firmaet hans på og en caps hver. Det var 
jo ikke spesielt, men han hadde gjort seg umaken verdt 

å få brodert navnet vårt på brystet og det norske og 
amerikanske flagget på armen. Dette gjorde at skjortene 
ble meget personlige og både Terje og jeg satte meget 
pris på at vi ble så godt tatt i mot.

Etter innsjekking ble vi hentet av Mike og hans kone, 
Carey, og de tok oss med til en italiensk restaurant i 
nærheten og vi ble spandert på et utmerket måltid. 
Som seg hør og bør ble kvelden rundet av med en 
stooor R&C! (rom&cola)

Etter frokost ble vi hentet av Mike på hotellet og tatt 
med til jobben hans hvor vårt kjøretøy for de neste 14 
dagene ble tatt i nærmere øyesyn. En nydelig rød C7 
coupe med Z51 option og 3LT interiør, profesjonelt 
klargjort utvendig som innvendig og med fersk olje i 
panna, sto og ventet på oss. (Dette gleder vi oss til!)
Ferden gikk så mot Carlisle og turen ble 6 timer i mot-
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TEKST: Harald Halvorsen 
FOTO: Harald Halvorsen, Terje Sørheim, Jan Erik Aasebø og Ketill Lea

setning til de 10 timene vi ble forespeilet. Vel fremme 
ble hotellet tatt i øyesyn og R&C ble blandet. Ut på 
natten kom to slitne bergensere opp fra Daytona, men 
de hadde nå fått en nydelig gul C7 å kose seg med på 
turen.

Etter frokost dro 4 forventningsfulle gutter på deres 
første Corvettes at Carlisle treff. Circa 5000 corvetter 
samlet på Carlisle Fairground var litt av et syn. Det var 
masse inntrykk å ta inn over oss, men høydepunktet 
var nok presentasjonen av den nye C7 - Z06’en. Den 
ble vist frem både som coupe og convertible og man 
kunne få den med både manuelt gir eller en ny 8 trinns 
automat. Jan Erik og Terje var nesten umulig å rive 
vekk fra Z06’n og begge to pratet og drømte om å 
skaffe seg en slik om ikke så langt inn i fremtiden!

Atter en dag og vi satte igjen kursen for Corvette treffet 
og igjen kom vi i prat med masse hyggelige mennesker 
som viste ekte interesse for oss ”crazy Norwegians 
coming to Carlisle”. Vi var heldige som kom i kontakt 
med ingienørteamet fra Bowling Green som viste frem 
de nye bilene fra Bowling Green og Eric Rosetti fortalte 
at prisene på de nye bilene ble var fastsatt til at coupe 
modellen starter på 78.000 dolllar , mens convertible 
starter på 83.000. De regnet med at en fullblods Z06 
med alle options kunne kjøpes for i underkant av
100.000 dollar her i Statene. Billigere enn det de fleste 
vi hadde snakket med trodde at prisen ble. 

Vi fikk også hilse på Curt som designet 427 Anniversary 
modellen fra 2013. Fredagens Burn out competition 
ble vunnet av en fyr fra Orlando Florida som greide å 
sette fyr på bilen, men dekkene holdt. Masse røyk og 
gummilukt greide alle å få til.

Vi traff også Yngve og Anita fra Østfold som vi spiste 
lunsj og middag sammen med på kvelden. Terje
Kristiansen fra Stavanger kom på kvelden et døgn 
forsinket til hotellet og han fikk en oppdatering av oss 
før vi datt slitne i seng.

Lørdag er vår siste dag på treffet for neste dag går 
ferden mot Bowling Green. En fantastisk dag ble 
avsluttet med corvette parade til sentrum av Carlisle 
med masse tilskuere langs veien, middag og tilbake på 
hotellet startet festlighetene. Hotellet var jo fullt av 
corvette entusiaster og når de hørte vi var fra Norge så 
ble vi spandert på i øst og vest. Moonshine og annet 
Devil greier gikk ned på høykant. Vi kunne jo ikke være 
uhøflige så det ble en sen kveld.

Søndag morgen var formen imidlertid fin og vi var ferdig 
pakket og sjekket ut kl. 8.45 og ferden gikk sydvestover 
mot Bowling Green. Det var en lang kjøretur, 11 timer, 
med nødvendige og unødvendige stopp. Vel fremme 
på Staybridge Suites ble morgendagen planlagt. Det 
var denne dagen vi hadde planlagt å reise til Graceland, 
men det var helt umulig å få tak i billetter. Istedenfor 
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dro vi til Art, tvers overfor museet, og så på bilene 
hans, vasket våre biler der og spiste lunsj med etter-
følgende shopping på The National Corvette Museum. 
Etterpå kjørte vi rundt på småveiene i nabolaget mens 
temperaturen steg. Solen skinte og når tempen 
passerte 100 F., så ble det bassenget isteden. Kvelden 
kom fort og en stor steik og noen øl gjorde at øyelokka 
ble tunge – altfor tidlig.

Vi dro tidlig til NCM og stilte oss opp for VIP tur på 
fabrikken og museet 08.45. Vi ble tatt i mot av Charlie 
Farley som var vår guide for dagen. Først ble vi fraktet 
med buss til fabrikken og vi fire norske fikk en 
uforglemmelig opplevelse. Omvisningen tok bortimot 
2,5 time og vi fikk en detaljert og omfattende og ikke 
minst lærerik gjennomgang av hvordan C7 corvetten 
blir produsert. Vi fikk se den nye Z06 inne på fabrikken. 
Charlie greide også etter mye om og men å få overlevert 
en vimpel til fabrikken som nå er utstilt sammen med 
masse andre merker etc fra besøkende ”corvette clubs 
from all over the world”. 

Etterpå ble det lunsj på cafe’en på museet og så omvisning 
på museet. Charlie tok oss rundt og viste oss alt som 
var av interesse for oss kunnskapstørste nordmenn. I 
klargjøringsrommet på museet var det aktivitet når vi 
var der. Dekaler ble påsatt observert av stramme 
”troopers”. The State Police i Kentucky hadde fått låne 
3 corvetter, med decaler og blålys, som skulle brukes 
til å lede caravanene fra statsgrensen og inn til Bowling 
Green. Et artig syn for oss norske som ikke er vant til 
sånt hjemme hos Ola potit. Alt i alt så var dette ferdig 
kl. 15.15. Etter en rask dusj på rommet gikk ferden til 
Nashville. Vi hadde billetter til Grand Old Opry hvor vi 
så en country konsert av varierende kvalitet, menTerje’s 
rockefot sto i hvert fall ikke stille. Kvelden ble avsluttet 
med samling på rom 243 hvor oppsummering av dagen 
ble gjennomført, diverse hjerneceller ble ødelagt, og 
dagens opplevelser ble loggført.

Dagen etter spiste vår guide Charlie (Farlig) frokost 
med oss på hotellet. Vi fikk en spesiell kontakt med 
ham og det var en god hjelp for oss slik at vi kunne 
unngå de verste køene og gjøre de rette tingene til rett 
tid for det var masse folk overalt under jubileet. Av 
gårde til NCM igjen for å registrere oss og se på at 
caravans fra hele USA ankom NCM med politi eskorte.  
7700 var forhåndspåmeldt til NCM’s 20 års jubileum 
og mange av de nesten 5000 corvettene så vi mens vi 
satt i våre stoler ved innkjøringen til museet i skyggen 
under et tre og en kald (lett)øl i handa. Vi hadde med 
en vimpel fra Corvette Club of Norway. Vår guide fra 
dagen før, Charlie (Dangerous) sørget for at vi fikk vi 
overlevert den til direktøren Wendell Strode og den 
står nå på kontoret hans sammen med den belgiske og 
den finske vimpelen. Charlie hadde også fått lurt unna 
et par T-skjorter som bare var ment for ansatte på 
museet. Jan Erik og Terje ble stolte ”nyansatte” på 
NCM.



31
Torsdag var vår siste hele dag i Bowling Green og vi 
dro tidlig til den nybygde racetrack’en i umiddelbar 
nærhet til NCM. Meningen var at vi skulle få oss en tur 
på banen, men det var kø så det holdt (4 timer) så vi 
droppet det. Vi nøyde oss med å se et par racing 
preppa corvetter kjøre noen runder på full bane. Etter 
en tur på museet så gikk heller ferden til Nashville hvor 
vi besøkte et annet museum, nemlig Johnny Cash 
museet, og de mest berømte barene Tootsie’s og 
Legends Corner med live music. Middag på Hard Rock 
Cafe ble en passelig avslutning på kvelden. Tilbake på 
hotellet ble kofferten pakket -- for neste etappe sto 
for tur tidlig fredag morgen.

Neste dag gikk turen nordover gjennom Louisville, 
Muhammed Ali’s fødested, til Indianapolis hvor vi var 
på dragracing. Gardermoen ble forsvinnende lite i 
sammenlikning med dette. Top Fuel fikk vi ikke sett 
kjøre, bare tatt bilene nærmere i øyesyn i depot. Det 
var jo masse annet kult å se, men etter 4 timer i varmen 
gikk ferden videre i klimakontrollert miljø opp til 
Chicago.

På morgenen etter frokost dro Harald og Terje til 
Corvette Central. En katastrofal bomtur på 3 timer 
tur/retur. Stengt på grunn av Labour Day!!! Latskapen 
lenge leve sier vi. De må vel for faen ”arbe” når vi kommer 
på besøk! Det skal vi påpeke i mail til dem siden 
åpningstidene står helt klart på nettet. Vel tilbake og 
etter 2-3 stive R&C så tok Terje og Harald den samme 
sightseeing bussen som Ketil og Jan Erik tok tidligere 
på dagen. Siden ingenting er eldre enn 200 år i denne 
byen er historien begrenset til høye bygninger og parker. 
En staselig middag på Hard Rock Cafe i Chicago, hvor 
Jan Erik stappet ned en full rack med ribbe, avsluttet 
en dag som kunne vært bedre.

Dagen etter skiltes våre veier siden vi skulle levere 
bilene på forskjellig sted. Terje og Harald dro mot 
Niagara Falls og var fremme etter mange skrå blikk fra 
masse politi på veien, men vi greide å unngå å bli stoppet.     
Ketil og Jan Erik dro på nedover mot Atlanta, var 
innom Bowling Green, men havna i traffic jam og fikk 
dårlig tid til å rekke Nascar i Atlanta. Da skjedde det 
som kan skje,--- de ble ”pulled over” av sheriffen og 
Ketil skulle nok hatt noe vi alle skulle hatt, nemlig en 
”speeding ticket”, men han slapp unna med en ”warning”. 
Trooper’n sa at det var nok nesten umulig å holde 
fartsgrensa med den bilen og gutta sa seg selvfølgelig 
enig i det!!! Harald og Terje fikk med seg lysene og 
fyrverkeriet i ”bekkefaret” mens Ketil og Jan Erik ble 
eskortert ut av staten av sheriffen før de kunne dra på 
litt igjen. Det ble sent før de kom frem.

Mens Ketil og Jan Erik kjørte lange etapper mot 
Florida, dro Harald og Terje østover og nordover mot 
Burlington i Vermont hvor Terje hadde slekt. Stowe 
Mountain Lodge var standsmessig innkvartering for 
kresne nordmenn. Her er det en mengde skitrekk opp 



32

til alpinbakkene og det er ”many ski enthusiasts” her 
på vinteren. Terje besøkte slekta denne kvelden mens 
Harald slappet av på hotellet.

Neste dag ble det tid til ytterligere et besøk hos Reidar 
og hans kone Malfrid som bød på frokost og etter bil-
vask ble det servert lunsj. Reidar er et eksempel på 
hva som kan skje når mulighetene og tilfeldighetene 
byr seg. Etter data utdannelse tidlig på 60 tallet, fikk 
han tilbud om jobb i IBM, og ble etter hvert en av de 
som utviklet datamaskinen som satte landingsfartøyet 
til Apollo 11 på månen. Han fortalte at den hadde en 
datakraft på 2 MB og var 1,5 x 1 meter stor og 0,3 meter 
tykk. I dag får man plass til den samme datakraften på 
et sandkorn. De samme datamaskinene kunne brukes 
til mange ulike formål, men det var NASA og The 
”Goverment” (CIA og FBI) som de ble produsert for. 
Spennende!!!

Harald og Terje startet siste etappe til Boston, men ble 
ganske snart ”pulled over” i Jerico av en med blålys 
som hadde et stort markeringsbehov. Terje hadde 
akkurat stoppet for et full stopp skilt og kjørte pent 
videre (helt sant) opp en slakk bakke. På toppen og i 
mot oss kom brumlebassen og satte på blålysene sine. 
Vi stoppet og han kom bort og sa at hadde målt oss til 
52 miles i 35 sona så vi hadde kjørt altfor fort mente 

han. ”No way” tenkte jeg at vi kunne greid å få 85 km/t 
på så kort tid og nesten på tomgang. Han ba om fører-
kort og registrering. Han fikk det. ”What is this---I can’t 
read this. You need an international driver lisence to 
drive in the USA!!!”, brølte han. ”I can’t drive a car in 
Norway with my american lisence!!”, fortsatte han. ”Oh 
yes you can” sa Terje ”this is an international licence”, 
men det hørte han ikke på. ”Do you have another form 
of ID??” Terje hentet passet sitt i bagasjerommet og så 
fortsatte spetakkelet. ”What is this---I can’t read this—”. 
Terje sa - This is my passport – it is in Norwegian. Vi så 
på hverandre og lurte på om mannen var helt tett. Han 
slengte førerkortet fra seg i bilen, tok med seg passet 
og bilpapirene og sa ”I’ll be right back”. Etter ti minutter 
på telefon og radio kom gromgutten tilbake. Han stilte 
seg opp 10 cm fra ansiktet til Terje og sa -”You listen to 
me-take this papers and drive at 35 miles out of MY 
town. This is not your privat racetrack you know and 
I’m gonna follow you all the way to the city limit—do we 
have an understanding???”  Svaret ble selvfølgelig Yes 
Sir! - ingen vits å argumentere med en bevæpnet 
”mentally challenged person”. HVA??? Ikke en warning 
en gang etter all den dritten! Han fulgte etter oss et 
godt stykke og så gikk ferden som vanlig igjen mot 
Boston mens Harald sang: ”Terje got pulled over in 
Jerico, Jerico—Jerico”. Dette var den ene gangen som 
vi ble stoppet-denne gangen var det feil--riktig nok 
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burde vi alle vært ”pulled over” mange ganger, men 
ikke denne gangen nei. Vel fremme i Boston ble det 
heller en bedre middag og noen R&C.

Harald og Terje fikk overlevert bilen til utleier utenfor 
hotellet og etter besiktigelse var alt i orden. Før han 
kjørte oss til flyplassen hadde han noe å vise oss. Han 
tok frem en utskrift hvor han fortalte at vi hadde vært 
over 100 miles/t 22 ganger og at motoren hadde vært 
over 5500 omdreininger 5 ganger!!? Han hadde selv-
følgelig tracking på bilen og en app gjorde det mulig å 
se ikke bare hvor bilen var, men også hastighet (over/

under 100 miles) og rpm over/under 5500. Han sa at 
det var tydelig at vi hadde hatt det jæ… moro!!!

Ketil og Jan Erik traff vi igjen på Newark – de kom fra 
Florida med fly og vi fikk timet det så bra at vi gikk sammen 
gjennom sikkerhetskontrollen før siste etappe hjem til 
Norge. 

Vel hjemme takket vi hverandre for en fantastisk tur 
med mange flotte opplevelser og det var litt trist at det 
var over, men mange flotte ”connections” var opprettet 
som vi vet å utnytte for fremtiden. 
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NYE BILER I KLUBBEN
TEKST OG FOTO: Jon Grasto

Ingunn og Jon Grasto i Sarpsborg har kjøpt en 98 C5 
Convertible fra Palm Beach Garden i Florida. Torch 
Red 70U med Ligth Oak innredning og interiør. Masse 
utstyr inklusive attraktive F45 Selective damping 
suspension. 2 tidligere voksne eiere.  Bilen er skaffet 
til veie av Øystein Fredriksen på Corvette Store of 
Orlando og ble registrert på norske skilter i juli og har 
blitt Ingunns finværs bil :)

Morten Slettemyr fra Skjeberg har kjøpt en 2001 C5 
Convertible fra Jacksonville Florida. HeadUp display 
og masse utstyr gjør denne 28U Navy blue med Ligth 
Oak interiør og topp til en lekker makker ved siden av 
Mortens 68 C2 Convertible. Bilen vil bli innregistrert 
neste år. Bilen er skaffet til veie av Corvette Store of 
Orlando . Bildet viser bilen i USA før forsendelse.

Gudmund Bolsgaard fra Sarpsborg har kjøpt en 2005 
C6 Coupe her i Norge. Denne er i 71U Daytona Sunset 
Orange med sort interiør og 1SB  optionpakke. 
Gudmund fikk tollet og innregistrert bilen samme dag 
som avreise til Landstreffet i Stavanger. Begynner å bli 
fullt i Corvette Garasjen til Gudmund, som har 65 Fueli 
Coupe og 67 Roadster fra før. Bildet viser Gudmund og 
tidligere eier ved overlevering på Hellerud i Oslo.

Roger Petterson i Drøbak har importert og registrert 
en fantastisk 1986 C4 convertible med utrolige 1309 
miles. Du leste riktig 2106 kilometer siden ny… Bør 
vel ikke si mer om tilstanden på bilen. Nydelig 74U 
Dark Red Metalic, Grey Leather interior and White 
top. Gratulerer!
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PAUL MCCARTNEYs CORVETTE
Tipset av Bent Ove Amundsen. FOTO hentet fra: Dailymail

Den gamle rock’n roller Sir Paul Mccartney har 
selvsagt en C5 i California. Paul sees ofte i sin blå 
Corvette convertible som han har hatt siden 2005.

Vil du bidra til variert innhold i corvette journalen, men liker ikke å skrive langt? Send gjerne et 
bilde eller to og noen få setninger til Titt og Lytt. Corvette-sladder og småsaker.



Klubbeffekter

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

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

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

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

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. John Møller i Sandefjord, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post: 
john.moller@sandefjordbredband.net, men kan også kontaktes på mob. 467 96 518, hvis dette er et problem. Du kan også bruke 
våre nettsider, og bestillingsskjema der, og sende din ordre direkte. Effektene vil også være tilgjengelig gjennom bestilling i din 

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



Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100.-

Kjeledress m/klubblogo
Sort. Str: 50, 52 og 54
Pris: 500.-

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

Stol
Sort 
Pris: 250,-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Paraply
Sort 
Pris: 165,-

Ryggsekk
Sort og grå
Pris: 195,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 75,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 225.-

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette Journalen selges. Send en forespørsel på mail om hva vi har 
på lager.

Pris per enkeltblad: 25,-
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NEON SKILT CORVETTE C5 SELGES
Kan skaffe til flere modeller.
Str 16 x 14".

Selges for kr 1790.-

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

Medlemsannonser

DELER TIL C3 SELGES:
UNDER HALV PRIS!

68-75: Corvette: Decklid weatherstrip 200,-
68-82: Right hand kick panel, plastic  200,-
69-76: Sunvisor support pin set 100,-
70-71: 4speed no air Shift Console Plate assembly 1.000,-
73-82: Body Mount kit komplett  600,-

Porto kommer i tillegg ved sending.

Christian Fett            920 60 677              chrfett@gmail.com

Har du også noe Corvetterelatert som du ønsker å selge, kjøpe, bytte eller gi bort? Send e-post med informasjon og evt. bilder 
til redaktøren på post@alohadesignkontor.no

FOR 

SALE



FRAKT AV BILER OG GODS FRA USA

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

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

Fort Lauderdale FL 33311

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

Har du funnet bil på E-bay? Deler du skulle ha sendt hjem? Vi tar i mot biler, MC’er, ATV’er, møbler, 
deler og gods på vårt lager i Ft. Lauderdale, Florida. Du kan benytte vår adresse når du bestiller varer på 

internettbutikker eller på eBay. Vi samler opp varene og sender dette med container eller på ro-ro båt til svært 
konkurransedyktige priser. Vi formidler også innenlandsfrakt i USA, og vi kan lagre bilen for deg. 

UKENTLIGE CONTAINER-AVGANGER! Someone you can trust!

 for betingelser og komplette priser, eller du kan også ringe eller sende oss en E-mail for opplysninger du måtte ønske. 

AMCAR Forsikring

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

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

Den beste veteranbilforsikringen - uansett hvor bilen kommer fra!

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

Forsikringen krever medlemskap i AMCAR og tilstandsrapport før forsikring innvilges.

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

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

Kr. 500,- for biler 1964 - 1984.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no



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

KLUBBMEDLEMER

AUTORISERT	MELLOMAKSEL	-	VERKSTED

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

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

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

mail@powertrain.no
www.powertrain.no
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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

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

Inntil 100% Finansiering



dekkpartner.no www.dekkpartner.no
DekkPartner 

Dekkspertise!
Du er ikke i tvil! ”Personen som eier den der, må jobbe hos DekkPartner!”
Og ja, våre ansatte er over middels interessert i dekk. Vi tilbyr et 
bredt sortiment fra markedets ledende leverandører, tilpasset din 
bil og kjørestil. Vi hjelper deg med dekkskifte og ser til at dekkene 
følger krav til dato, mønsterdybde og lufttrykk. Med 250 verksteder 
i Norge, Sverige og Finland, er vi Nordens største fagkjede på 
dekk og felg. Vi dekker det meste!



LOGO

DESIGN

ILLUSTRASJON

FOTO

WEB

FASADE

REKLAME
Det største trykkeriet i Midt-Norge

Moderne og omfattende maskinpark med skiftordninger 

gjør oss svært leveringsdyktig

Stort digitaltrykkeri med storformat plotter, 

høyvolum kopi- og printutstyr i sort/hvitt og farge

På vår digitale rullmaskinen trykker vi tosidig 

fullfarge - opptil 11 meters lengde

Trykkpartner AS

Lade Al lé 71, 7041 Trondheim

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

firmapost@trykkpartner.no

www.trykkpartner.no
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DESIGNK ONTOR

LOGO

DESIGN

ILLUSTRASJON

FOTO

WEB

FASADE

REKLAME
Aloha jobber i hovedsak med visuelle identitetsprogrammer

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

Aloha/Tone gjør layout i Corvette Journalen.

Ta kontakt med Tone for pristilbud eller andre spørsmål:

post@alohadesignkontor. no

w w w. a lohadesignkontor. no



«Jeg kjøpte denne bilen på ebay i 2012. Hadde 
bare sett noen bilder på nettet men tok sjansen. 
Fikk den sendt fra Nebraska til Norge og hentet 
den på Drammen Bilhavn. Var rimelig spent på 
hvordan den så ut, men bilen viste seg å være i 
topp stand.  
Trengte bare en skikkelig vask og en runde med 
kvalitetsprodukter fra Meguiars før den var klar  
for første treff.»

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