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Ørjan

Hjemme hos Bent & Christin Wåge

USA selger seg ut av GM

CCN ÅRSMØTE

Klubbeff ekter

Medlemsannonser

Sponsorsiden som går på rundgang mellom 
de ulike lokalavdelingen utgår denne gangen. 
Rekkefølgen er den samme som oppramsing av 
lokalavdeling kontaktinfo. Siden Midt-Norge og 
Bergen er ferdig i denne runden, er 
Haugalandet nestemann ut til CJ nr 4. Frist for 
innsending av logoer og info til Tone er 1. feb. 
Ta kontakt med Jan Erik Aasebø for nærmere 
informasjon. 

Midt-Norge
Bergen
HAUGALANDET
Stavanger
V./T./B
Østlandet
Mjøsregionen
Sørlandet
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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:
#45117 replica ratt 15 tommer (1956-62) nå kr 2.645,- + mva (veil kr 5.299,- + mva)
#43642 advanced street & slalom suspension system (1963-77), nå kr 4.900,- + 

mva (veil kr 11.099,- + mva)
#43843 front end suspension rebuild kit, major, with polyurethane bushings 

(1963-82), nå kr 1.200,- + mva (veil kr 2.799,- + mva)
#43844 front end suspension rebuild kit, major, with rubber bushings (1963-82), 

nå kr 1.000,- + mva (veil kr 2.149,- + mva)

ØVRIGE SUPERTILBUD:
*Nybygd, bremset 483 hk/522ftlb/721nm 496 cid (stroket 454 cid) BBC V8 

motor (m/alu topper og alu innsug) kr 45.000,- + mva
*Ny 6-trinns Tremek manuell gearkasse med hydraulisk clutch, clutchkåpe, 

shifter og pedalsett, kr 24.000,- + mva
*NY GM LS3 hotcam 480hk V8 motor, inkl ECU, gasspedal, ledningsnett, 

glassfi ber motordeksler, reimhjulsett (serpentine), vannpumpe, servopumpe og 
dynamo, kr 60.000,- + mva

#127122 Dart topper (SHP special high performance, 64cc, 180cc) til Chevy 327, 
350, 400, nå kr 2.325,- + mva pr stk (veil kr 4.650,- + mva pr stk)

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

#5051 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, motorlakk, headerslakk, blyerstatter, oktanbooster, WD40 og div. 

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

Komplett elektrisk ledningsnett til 1965 C2: Dash wiring harness, forward
light wiring harness, engine wiring harness og rear body/lights wiring harness.

Veil pris kr 9.710,- + mva, nå kr 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 
∫  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

Hei!

Vil starte med å takke Arne Jonny, med sin bedre 
halvdel og resten av arrangørkomiteen for et 
svært bra arrangert Skandinavisk Corvette treff i 
høst. En helg der alle smilte og koste seg i godt 
vær, godt arrangert cruising, veldig mange gode 
tilbakemeldinger fra deltager hele helgen og ikke 
minst i ettertid.

Som eg nevnte forrige gang, fikk eg låne Erik 
Berge sin ZR1 2010 denne helgen til Sandefjord. 
Skal prøve og beskrive litt av opplevelsen denne 
bilen ga meg:

Den er egentlig snill som et lam, men når man gir 
den litt næring og den får jobbe litt trykk er 
lammet borte. Dreiemomentet som er med 
nesten helt fra bunnen er bare sykt, her kjenner 
man seteryggen tydelig for hvert nye gir man 
legger inn. Har aldri vert tilhenger av elektronikk 
som skal forhindre hjulspinn og diverse. Dette ble 
skrudd av på tørr vei etter kort tid, liker og kjenne 
hva som bor i en sånn bil. 

Et godt råd på våt vei er, koble ikke ut antispinn 
helt… Det betyr ikke så mye hvilket gir man kjører 
på, hjulspinn slår baken ut hardt og brutalt ved litt 
påtrykk.Leverte Vetta søndag etter å ha tatt turen 
via Kongsberg på vei tilbake til Oslo. Min kom-
mentar til Erik var en stor takk, samt at en sånn bil 
hører hjemme på Vestlandsveier  :) 

Allerede onsdag samme uke ringer Erik, sier han 
ikke kan komme til Gol på Vestlandstreffet 
kommende helg pga en nakke/skulder som 
trenger pleie. Erik fortsetter med at om eg gidder 
kan eg hente Vetta igjen slik at den er med på 
Gol, det hele ender med fly til Gardermoen 
torsdag kveld, tilbake i Bergen fredag morgen når 
andre drar på jobb…

Litt søvn før baggen pakkes om for tur til Gol 
sammen med Bergensgjengen. Ja den blir kåret til 
Norges raskeste Corvette på Klanten flystripe, 
Erik fikk enda en pokal på hyllen. Her får eg prøvd 
litt mer hva som finnes i bilen på en trygg 



Redaktørens spalte

Hei!

Tiden flyr når en har det gøy hetes det. Plutselig 
er vi i årsskiftet. Har ikke bakt 7 (ingen faktisk) 
sorter og heller ikke tatt noen storvask, men 
heldivis blir det jul likevel.

Neste Corvette Journal kommer i mars. Håper 
dere vil bidra med noe smått eller stort til bladet, 
frisren er 1.februar. På kalenderen finner dere 
mange aktiviterer å se fram til i det nye året, men 
følg også med i CJ, på CCNs nettside og forum 
samt AMCARs nettsidefor oppdateringer, datoer 
og flere eventer. Håper alle får en fin jul og et 
godt nytt år!

Tone

PRESIDENT HARRY 

REDAKTØR/DESIGNER TONE 

992 24 332                                                                                      
harr yharbakk@hotmai l .com

995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

flystripe, 110 på første og  170 på andre gir, så vidt 
inn med tredje før man bremser til null på et 
blunk, de keramiske bremsene funker like godt 
som motoren :) Kan nevne at hc og Eileen ble 
booket inn på et nyrestaurert rom på PERS, dette 
rommet er preget av Corvette. Skal du overnatte 
på PERS er rom 101 verdt et besøk, takk til Per 
som har gitt Corvetten et eget rom. Etter endt 
helg på Gol ble ZR1 med tilbake til Bergen for to 
nye uker, med Rudskogen Motor Festival som en 
fin avslutning i ZR1. Kan føye til at C3 med 350-
400 hk er labre greier etter denne opplevelsen.

Nevner også at Skandinavisk arrangeres i Sverige  
August 2014, de feirer 40 årsjubileum neste år.

Håper å se mange av dere i Stavanger på Lands-
treffet i Juni. Avslutter med å takke dere for et 
fint Corvetteår. Ønsker alle en god jul og et godt 
nyttår!

HC

Skogsfrisk

GOD 

JUL!
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SKANDINAVISK CORVETTE TREFF 2014

TEKST: Tone Harbakk
FOTO: www.tylosand.se   Ω  pamela.se  Ω  Harry Harbakk

Club Corvette Sweden hilser og ønsker å invitere til Skandinavisk Corvette Treff 2014. Treffet blir holdt  
22. - 24.august på Hotell Tylösand i Halmstad.

 
Hotellet ligger på den svenske vestkysten ca fire mil sør for Falkenberg, stedet der Skandinavisk Corvette Treff var i 2010.

Svenskene håper at så mange som mulig vil ta turen til nabolandet for en hyggelig Corvettehelg på sensommeren.
 

CCS vil gjøre alt som står i deres makt for å gjøre dette til et minnerikt og fint treff.

CCS ønsker å takke CCNs medlemmer og styre for et fint Skandinavisk Corvette Treff i 2013

Mer informasjon om treffet, priser og påmelding kommer i neste CJ og på nettsiden/forum.

CCSs nettside: www.clubcorvette.se

Hotellets nettside: www.tylosand.se

HALMSTAD, SVERIGE
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NASJONAL MOTORDAG 2013

TEKST & FOTO: Morten Bergflødt

Dagen startet med noen regndråper. Jeg tenkte at min båt og bil har mye samme materialer så Corvetten 
tåler nok litt vann, men været snudde seg til det bedre og solen tittet frem over Youngstorget. 

I løpet av kort tid ble plassen fylt opp med kjøretøy av alle merker og årganger, den eldste var en Rover uten at 
jeg vet årgangen på den. Motorsykler og mopeder av eldre årgang vakte oppsikt med både lyd og utseende. Vi 
var 3 fra Corvette Club Norge som stilte med biler. CCN fikk plass foran Amcar Norge sin bil og tilhenger så det 

kan kalles en hedersplass for oss.
 

Det var bussturer rundt i Oslo med en veteranbuss som vi i CCN hadde gleden av å reise med sammen og vi 
hadde en artig liten runde i Oslo sentrum. Mange mennesker var innom "vår" stand å tittet og pratet, Corvetter 

har nok en særstilling hos bilfolket i Oslo. Vi hadde en strålende kveld på plassen og ser frem til neste års 
markering. Det var en glede og ære å kunne representere CCN på en slik dag og vi storkoste oss.

Morten

OSLO



0
9

    C
O

R
V

E
T

T
E JO

U
R

N
A

LE
N

 4 - 20
13



10
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 4 - 20

13



11
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 4 - 20

13



12
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 4 - 20

13

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

I siste styremøte før ferien ble det derfor bestemt at neste 
møte skulle avholdes på Værøy helga 20.-22. september. 
CCN har normalt 4 ordinære styremøter i året. Ved å reise 
til Værøy, slo vi sammen møte 3 og 4, slik at den totale utgiften 
for CCN på posten styremøter ikke skulle stige.

Terje fortalte at han nok ville dra opp på torsdagen, og hvis 
noen ville være med da, så var vi hjertelig velkommen. Alle 
ville det! 

For å komme seg til Værøy på folkevis, har man 2 muligheter.  
Enten med ferge, som tar mange timer, eller med helikopter 
som tar drøye 20 minutter. Helikopteret går 2 ganger om 
dagen, morgen og ettermiddag. Vi valgte selvfølgelig 
helikopter. Terje reiste opp til Bodø onsdagen og hadde 
planer om å ta morgenflyet ut. Dette skar seg selvfølgelig, 
tekniske problemer!

Da resten av styret kom til Bodø utpå ettermiddagen, fant vi 
Terje litt betuttet på flyplassen. Han var nok redd for at 
turen ut til Værøy skulle skjære seg i dag. Det gjorde den 
ikke, og i 19 tiden var hele styret samlet i Terjes oppussede 
hus på Værøy. 

Terje laga en kjempegod pizza, og denne ble fortært med 
dertil egnet drikke. Kvelden ble brukt til sosialt samvær.

Fredagen ble stor grad brukt til styrearbeid. I 15 tiden måtte 
vi imidlertid ha en pause. På den nedlagte flyplassen på 
Værøy, er det blitt etablert en sjokoladefabrikk. Terje hadde 
kontakt med innehaver, og vi var hjertelig velkommen dit. 
Utsalget hadde for ikke lenge siden vært med i Klaus 
Sonstads TV program, Klaus på kanten, som noen av leserne 
kanskje så. Her selges det ikke akkurat sjokolade det er
naturlig å gi til 5 åringen til lørdagsgodt. Kvinnelige og mannlige 
kjønnsorgan, samt kvinnebryster i forskjellige størrelser er 
det som produseres.  Selv en gammel gris som meg ble litt 
brydd da jeg skulle betale for varene til damen bak disken.

På tur tilbake til Terjes hus var vi også innom en meget 
gammel kirke.  Presidenten følte seg veldig hjemme på taler-
stolen i kirka. Terje mente også at det fantes en Corvette på 
øya. Den måtte vi selvfølgelig besøke. Lars Arne Kristensen 
ble tatt på senga da hele styret i CCN troppet opp på

trappa hans. Han måtte ta en pause i oppussinga av huset, 
og vise oss bilen. Lars Arne var ikke veldig stolt av å vise oss 
en temmelig nedstøvet C3. Garasjen ble brukt som lager for 
materialer, og det bar Corvetten preg av. 
Han ble overlevert ett nummer av Corvette Journalen og 
vår folder, og han fikk streng beskjed om å melde seg inn i 
CCN.

Fredagskveld hadde Terje bestilt bord på den lokale puben.  
Her fikk vi servert røkt hvalkjøtt til forrett, boknafisk til 
hovedrett, og sjokolademuse til dessert.  Ett herlig måltid. Vi 
var alene som gjester lenge, men utpå senkvelden kom
Værøyværingene ut. Vi ble til stengetid.

Lørdags formiddag hadde Terje booket en sjark som skulle 
ta oss ut på havet. Planen var selvfølgelig at vi skulle dra 
båten full av skrei, slik at vi kunne ha det til middag. Det 
endte ikke slik gitt. Vi fikk ikke ett eneste napp, og i stedet 
for at havet skulle gi oss mat, ble det heller omvendt. Noen 
av styremedlemmene gav mat til havet!

Etter lunsj kjørt vi opp på ett av øyas høyest punkt, Heia. 
Her ligger en døgnbemannet NATO radarstasjon. Det er vei 
helt opp, men denne er stengt med bom. Terje hadde 
imidlertid fått åpnet denne slik at vi fikk kjørt opp. Her
hadde vi en fantastisk utsikt over øya, og hadde det vært 
klarvær hadde vi nok sett nesten til England.

På grunn av det dårlige fisket tidligere på dagen, måtte vi ha 
kjøpt mat til middag denne dagen også. Vi stekte vår egen 
mat på en såkalt racklett. Sosialt samvær i huset på kvelden.

Søndagen var det igjen tid for styrearbeid. Etter at dette var 
gjort unna, gikk de fleste seg en tur på øya i strålende vær 
med Terje som kjentmann. Eldstemann var sliten etter turen, 
og han mente den var veldig lang. Terje sa at den var 6-7 
kilometer.

Etter middagen, kjørte Terje oss andre ned til flyplassen.  
Han skulle være til dagen etter for å rydde etter oss. På 
vegne av styret vil jeg takke Terje for at han tok sjansen på 
å ta oss med til hans fritidshus på Værøy. Vi fikk gjort veldig 
mye styrearbeid, samtidig som vi hadde det utrolig flott 
sosialt.

CCN`s varamedlem i styret Terje Sørheim, har en bit av livsrota si planta på Værøy i Lofoten.  Siden han kom inn i 
styret har han ymtet frempå om at styret burde ta en tur dit.

STYREMØTE PÅ VÆRØY 



13
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 4 - 20

13

Vill natur
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Pizzabakern

Resultatet Presidenten holder andakt

Kirkebesøk Det handles sjokolade



Sjokolade

 Styret i arbeid
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Lars Arne og Harry Værøy sentrum

Øyas bensinstasjon Værøy sett fra Heia

Fisketur Gutta på tur



Transportmiddelet vårt
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Forumsprisen ble delt ut i NJ da Jack kom og besøkte oss på hotellet.

Den eneste norske Corvetten som kjørte hele turen fra NJ til San F, 
men Henning Kjennsli hadde sin C3 med på hele turen. Parkert på planet på ene Rescue bilen.

Henning Kjensli.



Henning Kjensli. To mustanger.

Testtur gjennom Manhatten natt til søndag.



Starstrucked? Eileen & Justin Timberlake.

Tv 2 på Manhatten og intervjuer biler som ble litt varme i rushet mandag morgen  1.Juli.

Batman på besøk i NY.



Batman på besøk i NY. Minste bil på turen, 10,5 hk Messerschmitt. Brukte nesten 1000,- kr i bensin NY- San F.

Presidentens Rescue bil og henger på tvers av USA.
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Corvetten i den skjønneste orden, nr. 2 venter på ny motor ved neste 
destinasjon. nr. 3 fikk ny topp-pakning utenfor hotellet ved neste stopp.

Fellesbilde forran hangaren der bombene som ble sluppet over Hiroshima ble lastet opp.

Boneville Saltflat, nylig regnet 
og lite kjørbart da vi var der.
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Boneville Saltflat, nylig regnet 
og lite kjørbart da vi var der.

General Manager hos GM i Sacramento kjøpte Corvetten for 10 000 Dollar. 
Ble budt 75 000 Dollar før restaureringa startet.

Danske nr. 2 som var med på turen.
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www. landstref f2014 .no

Avdeling Rogaland har laget egen webside for arrangementet Landstreff 2014. Websiden blir jevnlig 
oppdatert så vi vil oppfordre til å følge med på den. Nærmere informasjon vil også komme i neste 

Corvette Journalen i mars.
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Rogaland har for 3. gang blitt tildelt æren av å arrangere 
landstreff for klubben. Som normalt blir dette avholdt første 
helgen i juni. Rogalandsavdelingen har tidligere arrangert 
treff i 2001 og 2005. Vi er en aktiv avdeling i vår region og vi 
ser frem til å arrangere landstreff på ny.

Treffet finner sted på Quality Airport Hotel Sola som ligger 
15 km utenfor Stavanger. CCN`s årlige landstreff har vokst i 
takt med klubben de siste årene, og det stilles stadig større 
krav til hotellets fasiliteter noe vi føler at valgt hotell dekker 
på en utmerket måte. Hotellet er stort og tilbyr trygg 
parkering for våre biler sammen med sentral beliggenhet 
nær Stavanger sentrum.

Vi håper flest mulig har anledning til å ta turen til Stavanger 
for å treffe likesinnede entusiaster i kjekke omgivelser. Vi i 
arrangementskomiteen skal gjøre vårt ytterste for at dere 
skal få en minneverdig helg. Det blir mye aktiviteter og god 
mat og underholdning. Denne gangen er det etablert en 
engen dedikert nettside for treffet under adressen 
www.landstreff2014.no som fortløpende blir oppdatert 
med alt en behøver å vite om landstreffet. Siden vil bli hypping 
oppdatert både før og under treffet med bilder og informasjon.

Vi er så heldige at denne helgen samfaller med pinsen. D.v.s. 
at påfølgende mandag er fridag. Dette gir mulighet for å 
utvide opplevelsen med å få en dag i Stavanger utenfor 
treffet. For de som ønsker å bli igjen i Stavangerområdet så 
er det gjort avtale med hotellet om muligheter for overnatting 
til mandag 9. juni. Stavangerområdet byr på mange 
spennende severdigheter og opplevelser.

Vi er en komite bestående av 9 erfarne Corvette-eiere som 
skal sørge for at dere skal få en god opplevelse. Vi vil sørge 
for at treff-programmet blir spennende og interessant for 
treffdeltakerene. Vedr. bedømming av bilene så får vi hjelp av 
Rogaland AmCar Club som stiller med dommerpanel. Det blir 
også en rullende bedømming, dvs at bilene blir kjørt frem til 
dommerne som er lokalisert på en fast plass. Merk også at 
dette blir på fredagen.

MERK! det kan komme korrigeringer til programmet 

TORSDAG
Kl 14.00  Innsjekk
Kl 20.00 Middag med quiz

FREDAG
Kl 10.00  Formiddags-aktiviteter (sightseeing, cruising etc.)
Kl 12.00  Lunch
Kl 15.00  Ettermiddags-aktiviteter (vask og klargjøring av  
                  biler)
Kl 16.00  Bedømmning (16.00 - 19.00)
Kl 19.30  Orientering om treffet
Kl 20.00   Middag med underholdning

LØRDAG
Kl 10.00  Crusing til Stavanger. Oppstilling ved torget
Kl 12.00   Lunch
Kl 15.00   Flymuseet med fotografering og besøk
Kl 20.00  Gallamiddag med premieutdeling

SØNDAG
Kl 10.00  Fotografering av vinnerbiler
Kl 12.00  Avreise

ROGALAND ARRANGERER 
LANDSTREFF

FORELØPIG 
PROGRAM

Stavanger er det tredje største byområdet i landet med 235 
238 innbyggere (per 1. april 2013). Stavanger er en by og 
kommune på Nord-Jæren i Rogaland. Kommunen grenser i 
nord til Randaberg og Rennesøy, i sør til Sandnes og i vest til 
Sola. Kommunen har fjerde flest innbyggere[1] og størst
befolkningstetthet av alle norske kommuner. Stavanger er
administrasjonssenteret i Rogaland fylke. Stavangerregionen 
består av 13 omkringliggende kommuner ifølge storby-
meldingen fra 2002. Regionen har over 70% av innbyggerne 
i Rogaland og rett under 25% av innbyggerne på Vestlandet.
Under finner du webadresse til ekstrerne sider om Stavanger.
www.regionstavanger.com

INFORMASJON OM 
STAVANGER



Velkommen t i l  Stavanger ! Hi lsen CCN avd.  Rogaland



Velkommen t i l  Stavanger ! Hi lsen CCN avd.  Rogaland
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Medlemsbil

Tarjei Aslak Basso Mittet - 74
Hei! Den svarte C3 er min, det er en 1974 modell. Jeg kjøpte den som 18åring, og brukte den i mitt eget bryllup nå i sommer 5 år senere. C4 er 
min stefar Kåre Mittet sin 1984 modell. Foto: Ingvald Kaldhussæter.
 
Mvh Tarjei Aslak Basso Mittet



29
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 4 - 20

13



30
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 4 - 20

13

Medlemsbil

Brit Antonsen - 82
Hei! Her er et bilde fra landstreffet i Haugesund i 2011. Stolt eier Brit Antonsen med den da nyinnkjøpte 82 mod. C3. Foto: Rolf Antonsen.

Mvh Rolf Antonsen
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Medlemsbil

Medlemsbil

Arne Kristian Sørnes -07
Hei! Her er et bilde min 2007 Z06 ved Atlanterhavsveien sist sommer.

Mvh Arne Kristian Sørnes

Arnt-Jarle Johansen -72
Hei! Her er et bilde min 1972 modell.

Mvh Arnt-Jarle Johansen
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ØRJAN

TEKST: Stig E. Nilsen

Ørjan har alltid vært glad i biler. Var ikke gammel før Corvette ble favoritten.

Fikk en veldig fin opplevelse på Solstrand Fjordhotel i 2007. Corvetteklubben hadde landstreff og Ørjan fikk 
oppleve bilene og ikke minst folkene denne helgen. Fikk være med på cruising m.m "Pappa, Corvette skal jeg ha" 

var vel de ordene som ble sagt etter den helgen :)

Høsten etter tok han faren med til Oslo og kjøpte drømmebilen. Hadde fått en del penger utbetalt fra en barne-
kasko etter skadene som oppstod under operasjon av hjernesvulsten i 12 års alderen. Mistet mesteparten av 

synet, så noe sertifikat kunne han aldri få, men ingen kunne hindre ham i å kjøpe en bil :)

Faren var ikke så vanskelig å be om å være privatsjåfør. Vi har vært på landstreffet på Gol og no senest i Lindesnes.
Det har blitt en stor glede for både far og sønn. Turen fra Bergen til Lindesnes ilag med 6 "harrygutter" blir nok 

en opplevelse Ørjan aldri kommer til å glemme. Smilet ble bredere og bredere for hver "pit stop".

Far og mor setter utrolig pris på den måten Ørjan er blitt tatt imot på av Corvette klubben i Bergen.
Stor takk :)
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TEKST & FOTO: Hentet fra www.corvetterogaland.no

Vårt første hjemmebesøk var hos Bent & Christin. Bent er så heldig å ha en kone som er minst like entusiastisk 
som han selv, og slipper kanskje å be sin bedre halvdel like fint som mange andre når det gjelder investeringer til 
både bil og garasje. Det bærer denne garasjen bærer preg av. Det er en svært gjennomført garasje med fokus på 
detaljer.
 
Garasjen ble ferdigstillt vår/sommer 2008. En av utfordringene til Bent var en stein på ca. 3t som lå nøyaktig der 
løftebukken skulle plasseres. Uten mulighet for å sprenge måtte en bore og bruke trollkraft. Det tok lang tid og i 
perioder var Bent på tanker om å droppe hele løftebukken.
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NOEN FAKTA:

STØRRELSE: 55 m2
HØYDE UNDER TAKET: 4.80 m på det høyeste
BELYSNING: 12 doble armaturer
GULV: Fliser, gjennomfargede
ANNET: Løftebukk





Garasjen er lys og fin. Det er god plass og høyt under taket.
Innredning er gjennomført med stativer for dekk, flott arbeids-
benk, tavler osv. Det er mye dekor på vegger. Dette er en trivelig 
plass å være!
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KILDER: www.finansnyhetene.com  Ω  www.stocklink.no  Ω  www.gm.com  Ω  www.chevrolet.com

Solgt de siste aksjene i bilprodusenten, gir et tap på 10 milliarder dollar for amerikanske skattebetalere.
 
Washington (NTB-AFP-Reuters): Det amerikanske finansdepartementet har solgt de siste aksjene de hadde i 
General Motors etter at bilprodusenten ble reddet fra konkurs for fem år siden.

Salget innebærer et tap på 10 milliarder dollar for amerikanske skattebetalere etter at finansdepartementet 
brukte 49,5 milliarder for å redde bedriften.

Men finansdepartementet gjør det klart at redningsoperasjonen var verdt det fordi den berget amerikansk 
bilindustri, 1,5 millioner arbeidsplasser og pensjonene til utallige pensjonister.
Redningsoperasjonen midt under finanskrisen i 2008 var svært omstridt, men finansminister Jack Lew understreket 
mandag at den bidro til å stabilisere bilindustrien og hindre en ny depresjon.
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GM ble stiftet i 1908. 

GM var den ledende bilprodusenten i 77 år. Toyota tok over tronen i 2008.

GM har 212 000 + ansatte fordelt på seks kontinenter.

Finansdepartementet tapte også rundt 1 milliard dollar på redningsoperasjonen for Chrysler, men i dag er alle de 
tre store bilprodusentene GM, Ford og Chrysler solide og lønnsomme bedrifter. (©NTB)
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TEKST: Styret

Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Nye medlemmer

Ulf Østigard -00
Hei! Sender et bilde av min nyinnkjøpte Corvette C5 2000 modell.

Mvh Ulf Østigard

Ole Bernt Kjelaas -85
Hei! Import på vent til veteran ;) 2015. Skal få ett strøk lakk,da den er litt solbrent i hekken, å forhåpentligvis ett sett 
blanke ZR1 sko etterhvert.

Mvh Ole Bernt Kjelaas
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Da er det igjen klart for Corvette Club Norway`s årsmøte og årsfest. 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.

INNKALLING TIL CCN`S ÅRSMØTE 15. februar 2014

AGENDA FOR ÅRSMØTET:
1 Godkjennelse av innkalling

2 Valg av referent
3 Styrets beretning for 2013, med regnskap og balanse

4 Budsjett for 2014
5 Valg av styre, revisor og valgkomite

6 Kontigent
7 Innkommende saker

Innkommende saker kan sendes til klubbens sekretær, eller øvrige styremedlemmer pr. mail innen 08.01.14. Regnskap for 2013 
vil være ferdig innen 26.01.14. Hvis noen ønsker å se på dette 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 FOR ÅRSMØTET:
Kl. 14.00: Oppstart årsmøte

Kl. ca. 15.30: Kaffepause 
Kl. ca. 17.00: 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. 450,- pr. pers.

Alt. 3: Full pakke med overnatting. Pris enkeltrom med middag kr. 1530-, per pers. Pris dobbeltrom med middag kr. 1090,- per pers.

Da CCN betaler pr. person for matservering på årsmøtet, må dere også i år gi tilbakemelding på om dere kommer på selve 
årsmøtet. Påmelding til alle alternativ er pr mail til sekretær i CCN, Roar Selvnes, til adresse selvnes@online.no. innen 15.01.14

Skal du ha med din bedre halvdel, 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!

TEKST: Styret

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

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

Fo
to
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AMCAR Forsikring

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

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

Den beste veteranbilforsikringen - uansett hvor bilen kommer fra!

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

Forsikringen krever medlemskap i AMCAR og tilstandsrapport før forsikring innvilges.

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

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

Kr. 500,- for biler 1964 - 1983.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no



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

Dette er noe av det vi kan hjelpe deg med:

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

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

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



FRAKT AV BILER OG GODS FRA USA
Har du funnet bil på E-bay? Deler du skulle ha sendt hjem? Vi tar i mot biler, MC’er, ATV’er, møbler, deler og gods på vårt lager i Ft. Lauderdale, Florida. Du 

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

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

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

Fort Lauderdale FL 33311

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

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

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

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

KLUBBMEDLEMER

AUTORISERT	MELLOMAKSEL	-	VERKSTED

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

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

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

mail@powertrain.no
www.powertrain.no

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

KLUBBMEDLEMER

AUTORISERT	MELLOMAKSEL	-	VERKSTED

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

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

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

mail@powertrain.no
www.powertrain.no

NY ADRESSE: SHIP-A-LONG
Ship-A-Long A/S har flyttet mottakssentralen til Ft. Lauderdale og har ny 

adresse for varelevering der.



48
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 4 - 20

13

Klubbeffekter

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

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

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

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

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. John Møller i Sandefjord, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post: 
john.moller@sandefjordbredband.no, 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: 400.-

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
Hvit 
Pris: 195,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 50,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 225.-

NY! NY!



Medlemsannonser

LUFTFILTERE SELGES
Jeg har følgende luftfiltere på lager som selges ut: 
1963-65 Corvette 327, 71-74 350/454 exc HP, 75-81 350 pr. stk: kr. 150,- 
har også luftfilter til 85-89 og 97-99: kr. 300,- pr. stk. samt 90-96 

Selges for kr. 400,-
Porto kommer i tillegg med mindre du bor i Oslo og omegn.

Christian Fett            920 60 677              chrfett@gmail.com

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
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LOGO

DESIGN

ILLUSTRASJON

FOTO

WEB

FASADE

REKLAME

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



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@alohadesign kontor. no

w w w. a lohadesign kontor. 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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