
TUR TIL BUD
RIVER MEET
JULEBORD, ØSTLANDET

4

w w w. c o r v e t t e c l u b . n o

2014

MEDLEMSBLAD FOR CORVET TE CLUB NORWAY



Corvette Journalen
Corvette Club Norway
Nr.4 2014  -  post@corvetteclub.no

Neste CJ kommer i Mars 2015  •  ISSN 1891-4934

REDAKTØR OG DESIGN: Aloha Designkontor AS
Tone Harbakk    995 73 386 / post@alohadesignkontor.no

FOTO FORSIDE:  Asbjørn Heggedal sin C3 (Ja HC har også eid 
denne, for de som kjenner igjen pansermotivet :))

BLADETS ADRESSE:
Corvette Journalen v/Odd Steinar Nilsen
Flåtestadvn. 91, 1415 Oppegård

STYRET: (Det vil bli endringer etter valg på Årsmøtet)
Harry Harbakk   President 992 24 332
Odd Steinar Nilsen Medlemskontakt + 91 1  16  174
 adresseendringer +
 økonomiansvarlig
Roar Selvnes Sekretær  934 05 517
John Møller  Materialforvalter  467 96 518
Jan Erik Aasebø Annonse og 932 80 500 
 sponsoransvarlig + 
 mediekontakt
Harald Halvorsen  Kontaktleder mot 981 03 060
 lokalavdelingene og    
 Arrangements-
 koordinator
Terje Sørheim Vara  977 19 600

KONTAKTPERSONER I CCN LOKALAVDELINGER:
(Det blir kanskje endringer på nyåret)
Midt-Norge: Svenn Hepsø  908 97 419
Bergen: Tom Gullachsen 962 36 922
Haugalandet: Tor Åge Aune 930 15 506
Stavanger: Terje Kristiansen 9 11 13 454
V./T./B.: Erik Jensen 901 45 605 
Østlandet: Erik Strømnes 976 79 919 
Mjøsregionen: Trond Morten Blystad  951 35 065
Sørlandet: Odd Johannesson 915 20 996

MEDLEMSKONTIGENT:
Hovedmedlem: kr. 450.- 
Familiemedlem: kr. 1 00.- 
Bankkonto: 6210.05.08112

ANNONSEPRISER (kan bli endret på nyåret)
CJ, ALLE SIDER I FARGER:
1/4 side:  kr.   600,-
1/3 side:  kr.   750,-
1/2 side:  kr.   900,-
Helside:   kr. 1 600,- (ved 4 innrykk) spør om 
  pristilbud dersom færre innrykk ønskes.
Bakside:  kr. 2000,- (ved 4 innrykk) spør om 
  pristilbud dersom færre innrykk ønskes.
CCN WEBSIDE:
Nettmodul kr. 2 500,- per år (kan bli endret)

Priser gjelder ferdig materiell. De som trenger hjelp med  
annonselayout tar kontakt på post@alohadesignkontor.no
Medlemsannonser er gratis. Annet på forespørsel.

FRIST FOR ANNONSER OG ANNET MATERIELL: 01.02.2015 

in
n
h
old

04

05

06

08

10

14

15

16

20

22

24

26

FRA FØRERSETET

REDAKTØRENS SPALTE + VIKTIG INFO

ÅRSMØTE CCN, innkalling

LANDSTREFF 2015, invitasjon og info

BUD

HAUGALAND: STEMNINGSRAPPORT

JULEBORD AVD. ØSTLANDET

RIVER MEET

MEDLEMSBILER

KLUBBEFFEKTER

MEDLEMSANNONSER

NYE MEDLEMMER



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

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

+ mva! Løp og kjøp!

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

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

STORT DELELAGER OG 
SPESIALVERKSTED FOR 

CORVETTE!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 Drøbak  

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

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no

         facebook.com/carsas



Fra førersetet

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

Hei! Tiden er kommet for å si takk for min tid 
i førersetet for CCN.

Vil med dette takke alle medlemmer, styrer, 
og ikke minst avdelingsledere og dere andre 
som har tatt del i en av de 8 avd.

Ingenting skjer om ikke noen får ting til å skje, 
håper alle fortsetter det gode arbeidet. Ikke 
alltid like lett å holde koken, viktig at vi drar 
inn nye krefter innimellom.

Nye medlemmer er en viktig ressurs, de har 
pågangsmot og vil få til ting.

Når Årsmøtet holdes 7. Februar har eg vert 
medlem i 10 år, 5 av de som leder. 5 lærerike 
år, blitt kjent med utrolig mange kjekke og 
trivelige mennesker.

Ser nå frem til litt mindre trykk på skuldrene, 
det har vert 5 hektiske år. Har prøvd etter 
beste evne å representere klubben.

Det har blitt mange «veldig mange» turer til 
Østlandet på styremøter, årsmøter osv.

Mine Corvetter har rullet utallige tusen km 
land og strand på alle mulige arrangemang/
treff. En stor takk også til min bedre halvdel 

Eileen som har gjort dette mulig. Aldri nei når 
hc har spurt om vi skal dra hit eller dit.

I 2015 feirer Amcar 40 år, de legger ut på 
Norgesturne som så smått starter på Hønefoss 
2. Juli. 9. Juli skal Amcar nå Nordkapp platået.
Se i Amcar-bladet og deres nettsider utover 
vinter/vår.

Har meldt oss på denne turen, blir med fra 
Lillestrøm 4. Juli til Verdal 19. Juli, trolig med 
noen dager i Trondheim før turen går kyst-
veien til Vestlandet igjen. Håper at mange av 
dere vil slutte opp om dette langs veien og 
ikke minst på Road showene i det ganske 
Land.

Årsmøtet blir i år 7. Februar, sted Bergen. (Se 
info i dette blad). Håper mange tar turen, ville 
satt stor pris på å se mange av dere når eg 
trer av.

Da gjenstår det og ønske den som blir ny 
President og hans styre lykke til fra Februar.

Takk igjen for alle minner dere alle har gitt 
meg, men har tenkt å samle mange flere i 
mange år med dere alle enda :)

Vil også ønske alle en god jul og et godt nytt 
Corvetteår!

HC



Redaktørens spalte VIKTIG INFO OM GIRO/MEDL.KORT

Hei! Julen nærmer seg med stormskritt.
Postgangen tar litt lenger tid da, men håper alle 
får bladet i postkassen før jul eller i romjulen.

Ikke så mange har fått tid til å bidra med  
innhold denne gangen, det er forståelig før 
jul. Tusen takk til dere som tok dere tid! 
Setter stor pris på det. Dette er et blad av 
medlemmer for medlemmer, så uten hjelp fra 
dere går det dårlig :)
 
Som vanlig følger kalender med som en liten 
julegave. Det vil komme mange flere eventer, 
og mer informasjon om de som allerede er 
nevt, så det er lurt om alle følger litt med på 
forum og nettside også: www.corvetteclub.no.
Takk for fine bildebidrag til kalenderen! I 
tillegg til de innsendte brukte jeg noen jeg 
hadde fått i andre anledninger, håper det går 
greit :) 

På bildet ser dere meg på Pers Hotell. Et
sjarmerende og fint hotell med kjempegod 
mat og service! Så det lyder bra for de som 
tar turen på Vestlandstreff og/eller Landstreff.
 
Neste Corvette Journalen kommer ut i mars, 
fint om dere vil sende små eller store bidrag 
innen 1. februar til post@alohadesignkontor.no.

Ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

Tone

Nå nærmer julen seg, og vi sitter her med ett 
rykende ferskt Corvette Journal som vi kan 
kose oss med og en kalender som blir fin å 
bruke ut over året (2015).  

Men i år, så er det en ting som er blitt 
forandret:
I år kommer ikke medlemskort/-giro som
vedlegg til bladet.  Dette vil bli sendt ut i en 
egen forsendelse første uke i januar.  

Er det noen som av ulike årsaker ikke ønsker 
å være medlem lenger, så er det fint om 
beskjed om dette blir gitt til medlemskontakt. 

Tekst på medlemsgiro er også endret for å 
gjenspeile dette.

Vil samtidig komme med ett lite nyttårsønske, 
er det noen endringer på adressen, er det 
veldig fint om beskjed om dette blir gitt til 
medlemskontakt.  

Vil samtidig ønske dere alle en fin jul og godt 
nytt Corvette år. Håper dere alle får stor 
glede av vår felles hobby (Corvette) også i 
2015. 

Mvh Odd Steinar Nilsen

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

911 16 174
o -ste i -n@onl ine.no
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ÅRSMØTE I CCN
Lørdag 7. februar 2015 

Radisson Blu, Hotel Norge, Bergen

Da er det igjen klart for Corvette Club Norway`s årsmøte og årsfest. Styret har i år 
valgt å legge årsmøtet til Bergen. Styret i CCN håper så mange som mulig kan komme. 
Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og det er nettopp her du har mulighet til å 
komme med forslag til klubbens videre drift.

AGENDA FOR ÅRSMØTET:
1 Godkjennelse av innkalling                                                                                                                  
2 Valg av referent                                                                                                                                      
3 Styrets beretning for 2014, med regnskap og balanse                                                                   
4 Budsjett for 2015                                                                                                                                   
5 Valg av styre, revisor og valgkomite                                                                                                   
6 Kontingent                                                                                                                                              
7 Innkommende saker

Innkommende saker kan sendes til klubbens sekretær, eller øvrige styremedlemmer pr. mail innen 10.01.15. 
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Regnskap for 2014 vil være ferdig innen 26.01.15.  Hvis noen ønsker å få regnskapet tilsendt før årsmøtet, ta kontakt 
med klubbens sekretær pr.mail.                   

Ønsker du, eller vet du av noen som kan tenke seg ett ledig verv i CCN`s hovedstyre, ta kontakt med valgkomiteen.

PROGRAM:
Kl. 14 Oppstart årsmøte 
Kl. ca. 17 Årsmøte slutt
Kl. 19.30 Middag
 

PÅMELDING TIL ÅRSMØTET:

Alt. 1 
Jeg skal kun delta på årsmøtet (Gratis)

Alt. 2 
Jeg skal delta på årsmøtet samt middagen.
Pris 3 retters middag kr. 555,- pr. pers.

Alt. 3 
Full pakke med overnatting.
Pris enkeltrom med middag kr. 1550-, per pers.
Pris dobbeltrom med middag kr. 1155,- per pers.

CCN ønsker på grunn av størrelse på rom vi skal leie, ha oversikt over medlemmer som kun skal være med på 
årsmøtet. Derfor må dere også i år gi meg tilbakemelding på om dere kommer på selve årsmøtet. Påmelding til 
alle alternativ er pr mail til sekretær i CCN, selvnes@online.no. innen 07.01.15. Skal du ha med din bedre halvdel, 
og skal overnatte, må du også skrive hans/hennes navn på påmeldingen.

Det blir ingen forhåndsbetaling. Det vil si at de påmeldte selv betaler evt. middag og overnatting ved avreise.                                                                                                                                         
                           

Velkommen skal du være!

Hilsen styret



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.

Årets begivenhet i 2015:

LANDSTREFF PÅ GOL
4-7. juni  2015 arrangerer avd. Bergen Landstreff  
på Per̀ s hotell, Gol

PROGRAM:
•Vinn en Corvette  •Baneaktivitet  •Cruising  
•Konsert  •Utstilling og bedømming  •Grillparty  
•Festmiddag  •Pianobar med live musikk 

INKLUDERER:
•Full pensjon  •Tropicana

PÅMELDING, PRISER OG NÆRMERE INFORMASJON:
Se mer info på våre nettsider fra 1. februar 2015:   
corvettebergen.com/landstreff2015 

Velkommen alle Corvette venner 
til en fantastisk helg med Corvette i fokus. 

Et treff  på tvers av generasjoner! 

Mvh Corvette Club, Bergen
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landstreff 4-7. juni 2015

GOL  -  NORGE



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.

0
9

landstreff 4-7. juni 2015

GOL  -  NORGE

VINN EN 
CORVETTE!*
*Dette er et illustrasjonsfoto, 
  det er en overraskelse 
   hvilken Corvette som gjemmer            
   seg under duken.



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

BUD

Denne artikkelen handler ikke om de 10 bud, da 
jeg regner med at leserne kan disse fra før.  Nei, 
artikkelen handler om en tur til stedet Bud. Bud 
ligger i havgapet på nordvestlandet en liten 
times kjøring fra Molde.

Bjørn Inge er medlem av  CCN, men valgte for ett 
par år siden å bytte ut corvetten med en 55 Bel 
Air.  I vinter sendte han ut en invitasjon om å ta en 
helg på Bud camping helga 20.-22. Juni. Etter at 
påmeldingsfristen var gått ut, var vi totalt 11 biler 
påmeldt. 

Fredag 20. juni våknet vi til oppholdsvær, men ikke 
så veldig mange gradene. Oppmøte var Statoil på 
Klett. Vi hadde fått en etteranmeldt. (Espen meldte 
seg på avreisedagen!!!), så totalt kjørte det 7 biler 
fra Klett noen minutter etter kl. 12.00. Vi plukket 
opp 2 biler på Orkanger, mens 2 biler hadde
avreise kl. 14.00.

Når man skal på tur med corvettene er det ikke 
kjappeste veg som gjelder. Det er heller å få sett 
mest mulig, og selvfølgelig å bli sett.  Første stopp 
ble på Orkanger.  Deretter ble det en kort pitstopp 
på Kyrksæterøra. Ferden gikk deretter gjennom 
bl.a Aure og Tusna. Ferge fra Tusna til Kristiansund.

Her møtte vi Alf og Inger.  Ståle og Reidar med 
fruer hadde startet noe senere fra Trondheim, 
men tok oss igjen i Kristiansund. Med Alf som 
kjentmann kjørte vi siste etappe til Bud.
Campingplassen lå helt nedi fjæresteinene, og 
hyttene var av høg standard.

Været var kjempebra, og ved servicebygget på 
campingplassen var det en flott utegrill med benker 
og bord ved siden av.  Her ble det  i løpet av kvelden 
grillet  bortimot en halv gris, samt noe leder Svenn 
sa var bever. Litt god drikke ble også fortært.

Lørdag opprant med noe skiftende vær.  Bjørn 
Inge hadde gjort avtale med Molde Stuket om å 

Oppsamling på Orkanger

Vi har ankommet 
Kristiansund og møter Inger 
og Alf

Utsikt fra campingen på Bud

10



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

Atlanterhavsveien

11
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møtes på kaia i Molde i dag.  Det kom det ikke så 
mange lokale biler ned på kaia, og jeg regner med 
at det veldig skiftende været var en grunn til 
dette.  Vi brukte opp noen timer i Molde før vi 
igjen satte kursen mot Bud. Kveldens middag ble 
inntatt på en lokal sjøbod, og festen fortsatte på 
en annen. 

Hjemreisen på søndag ble en bløt seanse. Vi 
møtte til dels kraftig regn, men corvettene er jo 
bygd av plastikk, og bør derfor tåle vann. Reidar 
fikk imidlertid problemer, men tross dette kom vi 
alle velberget hjem. 

Takk til dere alle for en trivelig tur.

CCN banneret må være med på turSjefen griller noe han kalte bever???

Grillaften fredags kveldTurens maskott

Representanter fra Molde stuket
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Reidar fikk problemer med bilen på hjemveien. Heldigvis kom han seg hjem for egen maskin.
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TEKST OG FOTO: 
Tor Åge Aune, leder avd. Haugaland

STEMNINGSRAPPORT
FRA AVDELING HAUGALAND

Siden vi har forholdsvis stor geografisk spredning 
i vår lokal avd ,arrangerer vi medlemskvelder på 
3-4 forskjellige steder. Disse fremgår på klubb- 
kalenderen.

16. okt møttes vi på Kaffibaren i Kopervik/Karmøy. 
Denne kafeen / puben ligger veggivegg med Pizza-
bakeren. De to samarbeider,så vi får bestilt pizza 
inn til Kaffibaren :-)

Praten går livlig om planer for sesongen, turer, 
bestilling av deler fra USA, avgifter og mye mer. 
Denne kvelden kom også en nyervervet Corvette 
eier. Inge Braathen, som vi ønsker velkommen i 
klubben. Han er blitt eier av en svart 1998 C5 cab. 
Selger : Paul Stol.

Inge fikk god hjelp av Geir Helge Simonsen til å 
konvertere bilen til Europa modell. Så bar det 
avsted til Statens Vegvesen for registrering. Inge 
vil delta på treff og utstillinger lokalt og utenbys 
når det passer med offshorejobben.

Vi skriver oktober på kalenderen,det var bart og 
fint på veien,så han kom standsmessig i Corvetten.

21. Nov var det duket for medlemskveld i Aune's 
bar. Dette er ei "hagestue" bygd i villmark kledning 
og stein. Brukes til festlige anledninger og har 
meget lokal og begrenset skjenkebevilling :)))

5. Des møttes vi på Egon resturant i Haugesund på 
julemiddag. Som vanlig god stemning og god mat. 
Oskar Lilleaas fortalte ivrig om Nashcar race i USA 
og roadracing på Chang International Circuit 
banen i Thailand. Her er nok noe for enhver :-)

Vi ser frem til 2015 sesongen. God jul og godt nytt 
år til alle Corvette venner!

Tor Åge
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TEKST OG FOTO: 
Tor Åge Aune, leder avd. Haugaland

TEKST OG FOTO: 
Jon Grasto

JULEBORD
AVDELING ØSTLANDET

Torsdag 11/12 hadde Østlandsavdelingen trommet sammen til  julebord på Marche Kro utenfor Moss. 

15 mennesker stilte til bords og det ble noen riktig trivelige timer rundt bordet. Masse Corvette prat og 
nyskjerighet om hvem som har kjøpt hva og hva som er blitt gjort med biler vi kjenner. Følg med i 

Corvette Journalen utover.  

En flott kveld med nydelig mat og dere som ikke dukket opp i år har en ny mulighet neste år.

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

Kvål 14. september 2014

På Kvål, ei relativt lita bygd noen mil sør for 
Trondheim, er det ett eksepsjonelt godt Amcar 
miljø.  

Beboerne langs en vei har kalt gata for Amcargata, 
og her er nok andelen amcar i hver husstand, over 
landsgjennomsnittet.

For 4 år siden bestemte beboerne i Amcargata 
seg for å ordne sitt eget treff en søndag i september.  
Ca 30 biler stilte, og det var stort sett biler fra 
nærmiljøet. Året etter bad gjengen amcarinteres-
serte fra andre siden av elva til treff. Antall biler 
økte betraktelig.

I fjor la de ut en melding på sosiale medier en 
fredag i september, og bad amcareiere komme til 
deres treffplass like ved den kjente lakseelven 
Gaulas bredd, påfølgende søndag.  Over 120 biler 
møtte opp, og selv om arrangørene hadde kjøpt 
inn både mat og drikke for salg, hadde de ikke 
forventet så stort oppmøte.

I år var dagen søndag 14. september. Størstedelen 
av parkeringsplassen er en kornåker. Selv en villa-
gris som meg forstår at man er relativt avhengig av 
oppholdsvær for å arrangere ett slikt treff.  Jeg 
har i løpet av sommeren 2014 blitt overbevist om 
at det finnes en gud, for søndag 14. september 

Dette møtte oss på tur mot treffstedet
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TEKST OG FOTO: Roar Selvnes, styremedl. CCN, sekretær/reportasjeans. avd. Midt-Norge

Hva i alle dager gjør Corvetten der

Runes nykjøpte C6 Z06
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opprant med riktignok overskyet vær, men  innen 
jeg kom til treffet, skinte solen fra skyfri himmel.

Alt var mer profesjonelt i år. Merkingen til treff-
plassen startet med ett stort banner like før 
avkjøringa på E 6. Deretter var det godt skiltet 
helt frem. Ved innkjøringen fikk man ”start-
nummer”, og hver bil ble fotografert. Man ble 
loset frem til parkeringen av personer med gul 
vest merket Amcargata. 

Mat- og drikkesalget gled også upåklagelig. Det 
var leid inn proft lydanlegg, og lokale, men vist nok 
verdensberømte musikere underholdt i flere 
omganger. 

Ulike spesielle biler ble av speakeren ropt frem, 
og eier ble intervjuet om bilen. Det var også flere 
konkurranser, hvor en var å tippe hvor lenge en 
mercedesmotor som gikk på full gass  ville gå når 
var tappet for olje og kjøleveske. Fasiten ble litt 
over 56 sekunder.

Biler ble også bedømt, og av 10 premier gikk 3 til 
corvetter.  Edgard Forset vant som vanlig med sin 
Rolling Stones pyntede bil og campingvogn, 
Peoples Choice.  En fantastisk 58 C1, og jeg med 
min 2004 C5 vant hver vår klasse. Uten at jeg  
regnet alle corvetter på treffet, vil jeg tro det var 
over 20 biler. Fra 120 amcars på treffet i fjor, ble 
det satt ny rekord i år med drøyt 200 biler.  

Jeg beundrer folk som på eget initiativ setter i 
gang ett slikt prosjekt. Vel blåst til arrangørene.  

Vi sees neste år.

Roar

Ingen kom

2 av arrangørene

Levende musikk som stod i stil 
til treffet



En nydelig resturert 58 C1
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Medlemsbiler

ARNFINN UTGÅRD
Hei!

Sender noen bilder av min -73 mod. Convertible 
som nå er ytterligere oppgradert. 

Har montert Shark Bar veltebøyler og Sparco  
stoler. Videre er bilen tidligere betydelig 
restaurert + oppgraderinger av det meste i under-
stell m.m.m. og med ny kraftig 383 cu.in. - 460 HP 
motor +++  

Gode originale hjul og seter m.m. er tatt vare på. 

Har dessverre altfor liten tid til å bruke den - så 
vurderer salg til våren (?)

Mvh
Arnfinn Utgård
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Amerikanske Bildeler AS
VI TILBYR NÅ ALLE MEDLEMMER I CORVETTE CLUB NORWAY 

20% RABATT PÅ ALLE CORVETTEDELER.

www.amerikanskebildeler.no

69 19 50 40
Iddeveien 33, 1769 Halden

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen



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. 
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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: 10,- NY PRIS!
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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

VURDERER SALG AV KONEBILEN
1998 Convertible med alt utstyr inkl. justerbart understell.

Gått ca 55000 miles, Totalt gjennomgått og byttet det som trengtes. 
Perfekte setetrekk og dørsider. Nytt kalesjetrekk og AC-pumpe 
samt nye dekk. STRØKEN

Seriøse kan ringe for en gunstig pris. Vinterlagring medfølger.

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

Medlemsannonser

FOR 
SALE
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SALGSBROSJYRER til CORVETTE SELGES

Har følgende årsmodeller på lager: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 88, 91, 96, 
samt alle årganger av C5 og C6

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

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

DELER TIL C2 SELGES:
UNDER HALV PRIS!

63-66: Owners manual bag 25,-
63-65: Wix luftfilter 327 w/o F.I. 75,-
64-67: 350/365HP crank case vent tube 250,-
66-67: 327 Air cleaner vent tube 135,-

Samt jeg har masse Parking brake deler til C2 liggende
Porto kommer i tillegg ved sending.

Christian Fett            920 60 677              chrfett@gmail.com

Har du også noe Corvette-
relatert 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

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

FOR SALE
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Nye medlemmer

LEIV HAALAND
Hei!

Jeg skriver en liten orientering om min nye Corvette.

1986 modell, kjørt 500 miles. 1.gang registret i 
California i mai 1986.

Jeg kjøpte den av en person i Stavanger før han 
hadde registrert den. Jeg kjenner lite til forhistorien. 
Angivelig er det en samler som har kjøpt 2 på en 
gang og har lagret denne. Den har vært på 
utstillinger, fått en 3.premie. Den ble angivelig 
kjørt på biltralle da.

Jeg har ikke noe interiørbilde av den, men det er 
svart skinn med sportssenter som der er ca. 10 
reguleringsmuligheter på.

Der er et fantastisk musikkanlegg, angivelig noe av 
det beste på den tid. De 2 smårommene bak setet 
er erstattet med høyttalere. Det fulgte med en 
demokassett for musikkanlegget. Den var ikke åpnet.

Jeg hadde tenkt å lagre den neste år og registrere 
den i 2016 som veteran. Angivelig er ikke toll-
avgiften så høg om jeg registrerer den i 2015 så jeg  
får se til våren. De tekniske spesifikasjonene  
kjenner dere. Dere vet vel også at det året den 
kom ut var de pace-cars  så polariteten og 
omdømmet var stort.

Jeg har alltid likt kabriolet. Til 50-årsdagen fikk 
kona en MGB 1964 modell.  Ho er 73 nå og har 
bilen fortsatt. I 1995 kjøpte jeg en Jaguar E-type 
1969 som jeg har fortsatt. Begge har kostet meg 
dyrt for de var overhode ikke i den stand jeg ble 
forespeilet og jeg er ingen mekanikker. Jeg håper 
og antar at jeg skal slippe de store utgiftene på 
Corvetten.

Jeg hadde en Harley Davidson, HDSTH (Softail 
herritage) i en 10-årsperiode fra 1995. Jeg er også 
medlem av Rogaland MG-center og Jaguarklubben.
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TRYGVE VANGSNES
Hei!

Sender et bilde av min C2. 1992 – Stingray – 327 – 300 Hk.



RUNAR VALÅMO
Hei 
 
I dag eier jeg en 99mod C5 frc med pro-charger kompressor sammen med en kamerat som vi i hovedsak 
har brukt på bane.  Jeg planlegger nå å importere meg en 06-07mod C6 Z06 fra USA. Jobber med å få 
ferdig garage prosjektet først så blir det Z06. 



SUNE EGGEN
Hei Sender et par bilder av vogna jeg kjøpte for en måned siden. Den har blitt kjøpt som et lett objekt 
og såvidt kjørbar. Påkostet, rustfri ramme, men en god del gjenstår i elektrisk. Som bildet viser er den 
med manuell, og det skal være en 383CI motor i den, den meget hissig og går skremmende godt. Jeg har 
bladd opp en liste over deler fra zip-corvette på ca. $2.500,- (tanstangservo, diverse forstillingsdeler, 
bremsekraftforsterker convertion kit, deler, noe pyntedeler etc.) Jeg har tro på at dette skal bli bra, og 
gleder med til å komme igang. Har ambisjon om få frem en grei/tøff bruksbil til rekreasjon. Har lært mye 
(men enda ikke nok) om Corvette, håper å få glede av klubbmedlemskap gjennom nett og på treff etc.
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UDO A.D.OLSEN
Bilen er en 1978 mod Indy 500 Pace Car, som etter sigende kom fra Texas til Norge i 2008. Jeg kjøpte 
bilen helt i slutten på august i år, og hentet den i Åheims traktene rett nord om Stadt, og kjørte den hjem 
til Mongstad. 

Bilen har det meste nytt hva gjelder slitedeler, slik som bremser, dempere og eksosanlegg. En del nye 
vacuum slanger og bremseslanger, samt nye dekk er det også. Bilen er kun gått knappe 50000 Km, og 
er meget godt holdt, men vi ser at den ikke har stått til utstilling i glassbur. Bilen er i helt original stand, 
noe jeg har tenkt å følge opp. Blir ikke noe tuning av motor etc. eller omlakkering her i gården.
 
Hvorfor jeg kjøpte bilen, er jeg litt mer usikker på, men vi var noen karer på jobb som begynte å snakke 
om Amcar, hvor han ene er eier av en Cuda, og da ballet det på seg. 

Har tidligere vært eier av en tøff sort Dodge Van, men det er lenge siden. Har også alltid hatt lyst på 
Trans Am, -76 mod (Smokey and the Bandit bil), men aldri blitt noe av. Så litt på disse, etter at gløden 
begynte å blusse opp igjen etter all praten på jobb, men synets disse var både dyr og ikke så veldig  
tiltalende hva gjaldt standarden. Begynte da å kikke litt på Corvette, og ble  forbauset over hvor mange 
det var til salgs, og hvor overkommelig prisen egentlig var. 

Corvette har alltid vært en stilig bil i mine øyne men også dyr, etter hva jeg husker. Problemet var bare 
at «sjefen hjemme» ikke var så giret på Amcar, men hun mente at hvis jeg absolutt ville ha så kunne jeg 
bare «løpe å kjøpe». Men, det var selvfølgelig et men. Jeg måtte få opp en 17 meter lang mur, og når den 
var oppe kunne jeg handle «ny» bil. Nå har hun fått mur, og bil, for bilen har jeg sagt at kunne jo være 
både bursdagsgave og julegave til henne, da dette gavestyret alltid er like vanskelig for oss gubber. 

Så slik endte den historien, alle hjemme er happy, tre gutter, kone og meg selv gliser hver gang vi åpner 
garasje døren og ser gliset som står der inne, selv om konemor kanskje er mest happy for den nye muren 
og blomsterbedet hun fikk :)
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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

MILJØMERKET

241     Trykkeri    
 823

45 23 22 00freuchenimport.nofreuchenimport.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™

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

Panvulk_Corvette Journalen_A4_helside.indd   1 18-03-13   00:46

B-Economique
Returadr
Odd Steinar Nilsen 
Flåtestadvn. 91, 1415 Oppegård


