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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

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

+ mva! Løp og kjøp!

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

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

STORT DELELAGER OG 
SPESIALVERKSTED FOR 

CORVETTE!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 Drøbak  

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

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no

         facebook.com/carsas



Fra førersetet

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

Hei! Pluttselig var sesongen i full gang igjen :) 
De fleste har fått kjerra på hjul igjen for nye 
eventyr, hc testet det meste på Gol på isen. 

Så det funker også i varmegrader, tok vetta på 
løftebukk en torsdag kveld tidlig i Mai, fredag 
kveld var 700R4 kassa på plass. Dette mulig 
med god service fra Power train på Kokstad 
som fikk mellom akslel levert kl 09 og ferdig 
kl 13.

Da vi har rabatter hos de er dette et godt valg 
ved kjøp av kryss til drivlinja, noen bytter 
oftere en andre ;)

Kjørte til Oslo for vårmønstring på Ekeberg 
for test av det hele, her traff man mange 
kjente og mange nye fjes.

Rally Ruth bakte kake til oss, dette en deal for 
at hc skulle kjøre 100 mil for 4 timer på sletta.
Fikk også hilst på Colin Young fra Australia, 
han er President for en av Corvette klubbene 
der "nede" skjønt vi var ikke helt enige om 
hvem som er down under.

Colin kom på toget til Bergen fredagen etter, 
her ble han til søndag. Han fikk se Bergen i sol 
og fin temperatur, en utrolig koselig og jord-
nær kar.

Vil også få takke Kjeld og Lars Som tok med 
seg Colin på eventyr Østpå.

Vi var på garasjebesøk på Askøy, samt besøk 
hos Amcar Askøy som tok i mot oss med kaffe 
og kaker.

Når dette leses er noen på Landstreff, ikke 
veldig mange påmeldt i år. Mange spør om 
hvorfor, har ikke svar, men tror mange faktorer 
spiller inn, for trøndere er det for langt, så 
også fra øst. Flere har nok også Skandinavisk 
i August på planen.

Neste år blir Landstreffet på Gol. 
Arrangør blir Corvette Bergen, grunnen til 
Gol som sted er pga enormt lang bestillings- 
tid for og få ønsket hotell i Bergensområdet.
Er rimelig sikker på at 2015 vil gi langt over 
100 biler igjen, ikke minst pga beliggenhet, 
som er innenfor rekkevidde for de fleste.

Vil da bare ønske dere alle en fin sommer, vi 
sees nok et sted.

Power Meet i Vesterås, Hot August og 
Skandinavisk er noen av de treffene hc har 
planlagt så langt.
 
 
HC



Redaktørens spalte

Hei! Eg tror og håper at det blir en vellykket 
landstreffhelg for dere som er på plass i 
Stavanger, husk å ta bilder til CJ :)

Tusen takk til dere som har bidratt med stoff til 
dette bladet. Neste gang blir det kanskje du?
Smått og stort mottas med takk! F.eks. bilder og 
noen ord fra medlemsmøter og treff, arbeid med 
Corvetten i garasjen, reiseartikler, nye medlemmer 
og medlemsbiler.

Neste Corvette Journalen kommer ut i
September, så bidrag må sendes inn senest 
1.august. Send til post@alohadesignkontor.no. 
Bilder tatt med kamera foretrekkes, men har 
en kun mobilbilder kan det gå greit å bruke 
de i liten størrelse. Har du store tunge filer 
anbefales deling via dropbox, eller denne 
siden som er gratis og som ikke krever 
registrering eller innlogging: www.ge.tt

På side 30 finner du del 2 av Christian Fett 
sin reiseartikkel. Eg vil ønske alle god sommer 
med mange fine corvetteturer i inn- og utland!

Tone

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

God sommer!



TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

Magne Andersen  ¦  C7 2014

CORVETTER

MED  NY C7!

Where does it end...in heaven or hell ?

Corvette har fått ny renesanse ser det ut som. Nye endrede bruksfradrag har gjort avgiftene på C5 og de eldste C6 rimeligere. 
Dette ser ut til å ha utløst et oppdemmet begjær for Americas Sports Car no 1. I de 4 første månedene av 2014 har det blitt 
registrert 4 stk C6, 19 stk C5 og 1 stk C4 som ikke er veteranbil. Vi ser også 65 stk veteran-Corvetter, hvorav minst 39stk er 

C4. Når kommer den første C7 ??? :)

C7 Stingray Coupe, med Z51 package = større hjul 20´, større bremser, race eksos, tørr sump, kjølt gear/diff, spoiler bak, kjølte 
GT stoler, m/ memory, 

+ track package = mer justeringer på gear, dempere, bremser, org. race stripes, Magnetic Body control, senket 2`

Den er også utstyrt med det störste utstyrspakken: 3LT  = auto mat (m-pad), ryggekamera, GPS navi., skinn/mocka i 2 farget 
(+ dasjbord), mörke vinduer, bagage skydd-innsyn.

Premium Boose sound, night wiew, head up display, key less go, 2 pice roof pack. (bilens farge + genomsiktig) +++

Corvette Club Rogaland sier via sin nettside at de har håpet på besøk av C7 på landstreffet, men ikke forventet det. Fra Sverige 
kommer Magne Andersen med sin 2014 C7 Z51 Corvette. Dette er gode nyheter da de færreste av klubbens medlemmer har 
sett en C7 på annet en bilder. C7 er som kjent siste generasjon Corvette som ble lansert i år med svært gode tilbakemeldinger 

fra pressen. 

Vi håper det kommer flere C7èr på norske veier de kommende årene!

0
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TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

Magne Andersen  ¦  C7 2014
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TEKST: Rune Ydstebø, CCN avd. Rogaland  ¦  FOTO: www.racefoto.se

CORVETTE 

Året startet bra i sum for to ivrige corvette race “gutter” 
fra vestlandet på Vålerbanen i åpningsløpet 10 mai 2014.

LITT BAKGRUNN OM BILENE:
Begge gikk til innkjøp av Callaway Corvette i 2013, Christian 
kjøpte sin hardt skadd fra Tyskland der den levde livet i GT 
Open. Rune kjøpte sin fra Japan, der den konkurrerte i
GT300 klassen.

Fjordåret ble så som så, begge slet med tekn. utfordringer 
og brutte løp, men Christian dro iland en respektabel 2 plass 
i GT2 klassen, Rune måtte nøye seg med 4 plass sammen-
lagt.

Vinteren ble bilene plukket fra hverandre og motor, gear, 
diff og alt annet som mekanisk kan medføre brudd ble sett 
over og ev. byttet ut.

Christian besluttet seg for å gå opp en klasse, øke effekten 
litt og derved kunne kjøre inntil 100 kg lettere i GT! enn GT2.
Rune valgte annen løsning og ble i GT2, reduserte motor fra 
7 liter til 6.2 liter og fikk derved en vektreduksjon på 50 kg i 
GT2, nå skulle det vise seg å være en skivebom av dimensjoner.

RAC/NBF tok en telefon uken før første løp og ga beskjed 
om at min bil ikke lengre fikk kjøre GT2, den skulle opp i GT1.
Åpningsløpet er derved kjørt i GT1, men med 80-90 hk og 
100 Nm mindre så skal det mye til for å konkurrere i den 
klassen helt i tet, men siste ord er ikke sagt og “jury” er ute 
og vurderer saken på nytt.

GT1 er “samleklassen” av det råeste innen GT biler, og rør-
chassi, DTM og prototype biler som ikke klasser inn noe 
annet sted. Agila på 960 kg og 700 Hk, Ultima 1000 kg med 
650 Hk, Jaguar Star8, Audi DTM 2010 modell, Ferrari 458 
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TEKST: Rune Ydstebø, CCN avd. Rogaland  ¦  FOTO: www.racefoto.se

Challenge og våre biler som er tidligere gatebiler, Corvette 
Z06 og bygget om til løpsbil av Callaway Competition 
Germany.

Christian fikk en god start på sesongen, ingen tekn problem 
i hverken warm up, Qualifying og påfølgende 3 løp. Alt gikk 
på skinner, dvs. siste løp bommet han litt og valgte intermedie 
dekk og tapte nok noen plasser på det.

For min del ble det "business as usual”, starter med en ABS 
hjulsensor som feilet, som igjen medførte ABS failure og 
major lockup av begge framhjulene, spesielt høyre foran... 
resultat… to nye slicks = boss... :-( Qualifisering gikk derved på 
brukte fjorårs dekk som egentlig var brukt opp, og lånte 
Hankook dekk av Christian, stor tabbe…. satt ok foran, men 
fikk aldri grep bak. 

4. plass i kvalifiseringen var likevel akseptabelt, kun 22
hundredeler bak Fiat til Gisla Valen, det var ikke planlagt :-)

1. LØP
starter på nye (siste) nye Michelin framdekk og brukte 
Michelin bakdekk, nå fikk jeg varme i dekkene før start og 
beholdt posisjon inn i første sving, rødflagg etter 5 svinger. 
det viste seg at bak oss var det en kjempesmell med 5 
involverte biler, og alle bel sluset inn i PIT. lang opprydnings-
tid, og ved omstart fikk jeg ikke varme i dekkene, og litt over 
ivrig Rune og en litt forsiktig Joachim Ottersen foran meg, 
medførte at min Corvette snuste i hekken på Jaguaren, og 
hans 50 cm diffuser skar seg inn og rev av oljekjøler til 
Powersteering, alt av luftkanaler til bremser og radiator… :-0
Det gikk ikke utover noen av oss plasseringsmessig og alle 
kom gjennom første svingene uten mer “uhell”, men ved 
passering av tribunen på runde to, så går jeg på gass, fra 
sving 6 til 7 og går litt av for å passe farten inni sving 7, wtf... 
bilen aksellerere fortsatt.

Først tror jeg det er noen bak som “pusher” meg, fra racebil 
te drifting, først ut til høyre, så kontra tilbake til venstre, så 
mot høyre igjen... Ved siste rotasjon så har min trege knott 
oppfattet at gassen har hengt seg opp, og trør inn clutch, 
motor hamrer mot turtallsperra mens jeg leter febrilsk etter 
hovedtenningsknappen.

Sklir av banen på ett av de bedre stedene på Våler, null 
dramatikk og ingen harde stopp, men mine siste nye 
Michelin fremdekk er ødelagt etter å ha blitt dratt sideveis 

over curbsen, kanalskjørtet fikk litt og diffuser bak så litt tufs 
ut, men alt i alt gikk det bra.

I ettertid ser vi at det er hell i uhell, hadde jeg kjørt videre 
ville oljekjøler hamret hull i radiator og jeg kunne pakket 
sammen.

2. LØP
Vi får lappet sammen og er klar til andre løp, været holder 
seg, og jeg må starte i 11 startspor…. og kun 12 runder å 
avansere på. Starten er kanon, husker faktisk ikke hvor 
mange jeg tar i første svingene eller når jeg passerer de 
andre, har mer enn nok med kjøringen. (sier litt om kapasiteten 
på gammal CPU) 

Etter noen runder er jeg i hekken på vår venn med Jaguar 
star8 bilen, Joachim Ottersen. Vi har intens fighting, han har 
mer power og drar fra på slettene, jeg bremser senere og 
har mer fart i svingene, så vi er hekk til snut resten av løpet.
Ved inngang til siste høyre før målgang ser vi en Fiat som 
står snurret på tvers, den har nesen ut mot sandfellen 
ytterst og en åpning bak hvor vi kan passere. Joachim styrer 
inn, jeg ser Fiat Ferrari 458 beveger seg bakover, drar ut til 
venstre og får en åpning foran Fiat Ferrari og smetter gjen-
nom. Joachim krasjer selvsagt i Fiat Ferrari 458, og det blir 
en del skader på begge, men kun kosmetisk.

ENDELIG så smilte fru Fortuna min vei, opp fra 11. plass til 2. 
plass og kompis Christian på første plass, kunne ikke blitt ett 
bedre løp  (vel kanskje omvent Corvette rekkefølge da :-)
Til historien hører det at det var Chistian som snurret Gisle 
Valen i siste sving, og det var en stund amper stemning i 
leiren. Fiat leverte protest, men etter at Jury ser video 
innenfra Christians bil så trekker Fiat protesten og man er 
enig om race incident. Videon viser en Gisle som før siste 
sving passerer en bil til høyre, hiver bilen ut til venstre og 
der ser Christian sitt snitt til å stikke nesen inn. To spor på 
en bane er to spor, nå skulle Gisle respektert dette også 
skulle de to bilene hatt to seperate spor gjennom svingen, 
Gisle har en tendens til å tro at så ikke er tilfelle, og her 
krangles en del… og selv om ulike dommere har forsøkt å 
forklare oss begge at man skal respektere to kjørespor så 
glemmes dette i kampens hete ?

3. LØP
Nå regner det, WET race… de som kjenner meg vet at jeg 
hater og misliker dårlig/kaldt vær ufattelig mye, men når det 
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kommer til kjøring på vått så viser det seg at den kombina-
sjonen fungere bra, må være grævlig god bil :-)

Løpsrekkefølgen er snudd, de 6 beste får omvendt rekke-
følge og jeg starter i 5 startspor, en plass foran Christian dvs. 
han er på siden. Foran har jeg Fiat og når starten går så 
henger jeg på han gjennom de to -tre første svingene, vi 
kommer nokså lett forbi en Porsche, og ved inngang til sving 
4, samme sving som Christian og Gisle braket sammen, så 
gjør Gisle den samme manøveren, ut til venstre, henter 
høyde og forventer at det bare er å dra inn mot Apex og 
driter i at der ligger da jeg. Unngår kollisjon ved å bremse 
maksimalt, og masse eder og galle er å høre på videon. Pga. 
oppbremsing og snur bilen, så får jeg en bedre utgangsvinkel 
enn Gisle og aksellerer bedre første metrene, han er ytterst 
ute til vesntre og jeg hiver meg på høyresiden av ham. Gisle 
svarer med å trekke bilen over til høyre og presser meg 
elngre og lengre ut mot baneslutt, ikke ulovlig, men agressivt 
og litt representativt for kjøringen de to Fiat utviste i 2013. 
Jeg holder flatt, og videon viser at ved bremsepunktet er jeg 
meter foran og Gisle drar av litt og jeg skyter forbi, Utvendig 
speil jsuteres automatisk ved at Fiats speil river mitt bak-
over, men ingen skader heldigvis. Jeg klarer å få bilen til å 
sitte gjennom shikanen og deretter er det bare å si bye bye 
Ferrari, Corvetten er med sine begrensed hjelpemidler på 
steinaldernivå sammenlignet med en ny Fiat, men det hjelper 
fint lite nå… :-)   

Jeg passerer fort en Ginetta, og en runde senere er 
Joachims jaguar ett lett offer på vått. Neste bil er en 
Porsche RSR, en FIA GT2 bil, samme bil som slåss mot våre 
Corvette vennner i USA, Pratt&Miller teamet til Corvette. i 
Utgangspunktet en mye råere bil. Den går styggfort på 
slettene, ikke værst i svingene, men mest imponerende er 
hvordan den skyter ut av svingene. Tolmodighet Tolmodighet, 
hører Tor Einar Jensen stemme i hue, det er ikke min sterke 
side, men nå ligger jeg bare og lurer i hekken hans, runde 
etter runde, finner ut hvor jeg må prøve meg og 4 runder 
senere så setter jeg inn støtet. Henter ekstra fart ut av doble 
nordre sving, kommer så og si helt opp i hekken ved utgangen, 
Porschen skyter som vanlig ifra, men eg har nå løpefart bak-
fra og ved bremsepunktet er jeg kun 3 meter bak ham. Hiver 
bilen ut på hans venstre side, venter til han bremser, teller 
til 1003 eller var det 1/10 1003 :-) uansett, akkurat nok til å 
skli helt opp på siden og litt foran, klarer å holde sporet mitt 
gjennom svingen, og deretter drar jeg fra uten store problemer. 

Siste rundene så slakker jeg av på tempo, vil ikke risikere å 
pushe grenser og kjøre av for egen maskin. Det å slakke av 
er ikke akkurat smart, rytmen forsvinner og flere gearshift 
blir “messy”, en gang går den ikke i gear opp målstrekket og 
følte nok litt panikk, da ingen gear ville inn :-0.

Komfortabel seier, litt synd med Christian som ender på 
femte plass... men, men, han har to første plasser og en 
femte plass, jeg sitter igjen med ett brutt løp, en andre plass 
og en første plass. KJEMPEFORNØYD, takk til Corvette 
som har laget sannsynligvis en av verdens beste sportsbil 
chassi.

Må legge til at flere sponsorer bidrar til at jeg kan gjøre 
dette, Contesto, Norges ledende innen content managment 
er hovedsponsor, men Hognestad kjøreskole bidrar og ikke 

minst vil jeg rette en STOR takk til Erik Berge som i flere år 
har sponset meg. Han satser vel på å få litt valuta for pengene 
når vi kjører fra Porscher og Fiat (Ferarri)  :-)  ikke sant Erik ?

Litt synd at vårt løp på Rudskogen kollidere med årstreffet 
på Sola, skulle gjerne vært der og vist frem bilen.



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!
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TEKST: Erik Jensen, leder CCN avd. VTB ¦ FOTO: Erik Jensen og Christian Fett

Bjørn Thomas er en entusiastisk storsamler av biler og gjen-
stander fra 50, 60 og syttitallet, og her er det store kvantum 
av det meste.  Hans største evne er vel mest å kjøpe ting, og 
ikke nødvendigvis å selge eller restaurere. Derfor har hans 
samling stadig øket i omfang, og lagringstettheten er ganske 
stor. Vi kan nevne over 70 kjøretøyer av ymse slag, nærmer 
100 jukebokser, og flipperspill, møbler, båter og uttallige 
gjenstander fra midten av forrige århundre. Mange av kjente 
vel igjen mange av tingene fra barn og ungdomstid, som 
vekket gode minner tilbake for flere av oss.

Bjørn Thomas er en ”skikkelig kremmer”, og startet tidlig sin 
karriere med å bygge opp eget firma, hvor han blant annet 

solgte brukte blader og magasiner. Etter hvert ble firma 
solgt, men samler interessen døde ikke av den grunn. Han 
har i hele sitt liv jaktet gode kjøp, men selger sjelden tingene 
videre. Derfor ble snart behovet kritisk for større lokaliteter 
til hans samlinger. Han kjøpte derfor opp GM forhandlerens 
lokaliteter nær Kongsberg sentrum, som innholdt både stor 
inne og utearealer, samt en tidsriktig bensinstasjon på 
kjøpet. Over tid har alle lokaler blitt sprengfylt av biler og 
gjenstander, så nå må man åle seg gjennom lokalene for å 
bese det hele. For flere av oss ble det litt problematisk at 
den store skare av sjeldne og spesielle biler ble stående, og 
ikke var ute og i drift. Det var vel en og annen som ”klødde” 
etter å pusse og fin restaurere enkelte av klenodiene, og få 

I vår avdeling tar vi sikte på minst en aktivitet hver måned, i treff sesongen blir det gjerne noen flere selvsagt. Da 
prøver vi å få til egne CCN stander på Amcar- treff og lokal biltreff og cruisinger som vi tror fenger flere av våre 
medlemmer. Vår april aktivitet i år ble lagt til etter påsken, for at vi skulle få flest mulig med på denne. Cruising og 

reisemålet denne gang var:

VTB AVDELINGENS AKTIVITETER

Bjørn Thomas Høens samlinger i Kongsberg 25. april

Larviksgjengen samlet og  klar til avreise til Kongsberg.
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Parkeringen foran anlegget til Bjørn Thomas Høens ble ganske full av Corvetter denne søndagen.

En lydhør samling lytter til Bjørn Thomas som forteller om sin samling på utsiden.



Forsamlingen inntar hallen med klenodier på rekke og rad i første etasjen.
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dem i bruk. Dette er ikke det viktigste for Bjørn Thomas, 
som mest samler for kanskje senere salg eller til andre 
formålstjenelig virksomheter. Vår største oppmerksomhet 
var naturlig nok størst mot bilsamlingen, som besto hoved-
saklig av amerikanske biler fra femti og sekstitallet. Den 
største var naturligvis brannbilen som i sin tid ble kjøpt fra 
en samling på Sørlandet. Alt utstyr var inntakt på denne, og 
til tross for sin gamle alder var spruteevnen fra vannuttak 
fortsatt på over 50 meter. Politibilen(Chevrolet imp.) var fra 
midten av sekstitallet, sykebil fra sen femtitall og likbilen(som 
de fleste gikk fort forbi), var en ”LANG” Caddilac fra midten 
av femtitallet. Man kunne også finne en meget stor og lang 
klassisk amerikansk(alum,) Campingvogn i samlingen. Vi fant 
kun en Corvette i samlingen, som var fra rundt 1960. Ellers 
var det flere Thunderbirds fra 50 og 60 tallet, samt flere 
Caddilac`er i forskjellige årsklasser og utførelser. Det var 
også en del europeiske biler i samlingen, og kanskje den 
mest spesielle/sjeldne var en tidlig 356 Porsche.

Den bilen som kanskje vekket mye oppmerksomhet og som 
ble presentert godt av Bjørn Thomas, var hans Mercedes 
Pullmann. Den er hvis nok er laget i kun 248 eksemplarer 
med og de fleste eksemplarene etter spesialbestilt, bilen 
ble kun produsert over noen år på seksti og syttitallet. Hans 
eksemplar har tidligere tilhørt SJAHEN av Persia, men ble 
mest brukt av hans fru Farah Diba (Keiserinnen). Bilen 
hadde naturlig stor og god plass med bar og andre bekvem-
ligheter for passasjerene, og hadde en totalvekt på godt 
over 3 tonn. Bilhornet hadde nesten samme lyd som 
”Danske båten”, så om ikke utseende vekket oppmerksom-
heten vekket hvertfall lyden det. Bilen hadde ikke elektriske 

vinduer og takluke, da dette skulle være helt lydløst. Dette 
ble derfor lagt opp hydraulisk, med pumper og slanger, og 
gikk meget kraftig og lydløst i bruk. Mercedes Pullmann ble 
stort sett bestilt av statsledere og prominente personer 
rundt om i verden. Mange ble levert til sterkt tvilsomme 
statsleder i diktaturer, og som Bjørn Thomas sa hadde flere 
av passasjerene i baksetene på disse biler mange liv på sam-
vittigheten. Bilen er mest sannsynlig eneste i sitt slag i 
Norge, men det fins vel kanskje en mindre utgave eller to av 
slike Mercher enn denne typen her. Jeg vet at bl.a. gamle 
sirkusdirektør Arnardo i sin tid kjørte en slik.

Samlingen innholdt også to spesielle eldre båter, en gammel 
amerikansk vannjet racer fra 50 tallet, og en RIVA racer som 
er en meget eksklusiv ettertraktet sak. Gamle scootere og 
motorsykler var også å se, samt en ”GOD GAMMEL” femti-
talls bar med tidsriktig innhold og utstyr. Mange av oss 
besøkende fikk også styrt behovet for å teste de oppsatte 
flipperspill og jukebokser, da samtlige var inntakt og klar for 
bruk. Bensinstasjonen på utsiden ble også besett og besøkt, 
og denne hadde de vanlige to pumpene på utsiden med 
skråtak over, og tidsriktig varer og utstyr på innsiden.  Noen 
av oss husker vel fortsatt at slike var vanlig i å se i Norge på 
50 tallet. På utearealene hadde også Bjørn Thomas plassert 
ett par klenodier av senere interesse, nemlig pølsebod og 
fruktkiosk fra sekstitallet, som snart ikke er å se/oppdrive 
lenger. Det er jo stadig ting som forsvinner og som senere vil 
ha sin verdi på grunn av det ikke verdsettes i dag. Dette tar 
Bjørn Thomas vare på og ser verdien i for senere bruk og 
framvisning. Kort sagt hadde vi en artig og minnerik dag på 
Kongsberg, med Bjørn Thomas Høen som ivrig og kunn-



Bjørn Thomas og hans veteran brannbil.

Eneste Corvetten i samlingen var denne. Flipper spill feberen våknet til liv igjen med dette store utvalget.

Gammel nostalgisk bar med innholdet på plass. Klassiske Cola automater var det flere av, dette var noe av utvalget
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Ekskl. Mercedes Pullman  som har tilhørt Sjahen av Persia (tilhører nå samler`n på Kongsberg).

Bjørn Steinar Lien og hans 58 fant sin naturlig plass foran bensinstasjonen.
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skapsrik foredragsholder om sine ting og hans livserfaringer 
rundt tingene.

Vi takker Bjørn Thomas og alle de fremmøtte personer for 
oppmøte. og hele 34. stk. Corvetter + en Oldsmobile(Ståle 

så stort på det?)som fant veien til parkeringen på utsiden 
hos Høen. Vi hadde også besøk fra Østlandsavdelingen med 
ett par biler, og flere hadde egentlig meldt sin ankomst. Det 
er bare hyggelig om det er interesse og lyst på deltagelse fra 
andre CCN medlemmer på våre aktiviteter.
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Colin Young  Corvette Australias president, med Corvette bladet og reportasje om hans bil.

Vi hadde også celebert besøk fra Australia på Kongsberg, 
nemlig Corvette presidenten fra Corvette Club(Down 
Under) fra Australia Colin Young. Colin fikk reiseskyss med 
Kjell Aagaard i hans 65 cab, og sammen med Christian Fett 
og Bjørn Steinar Lien i hans flotte 58 fikk Colin en minnerik 
tur til Kongsberg.  Colin Young er på besøk hos sin sønn som 
bor og er gift i Oslo. Han blir i Norge til slutten av juni, og 
kommer sikkert på besøk til Norge senere også. Colin er en 
meget hyggelig og blid Corvette entusiast som søkte kontakt 
med Corvette venner under sitt besøk i Oslo. Jeg og flere 
andre i klubben tok kontakt med ham, og vi inviterte ham 
naturlig nok til Kongsberg og senere til Vårmønstringen på 
Ekeberg i mai. Han har vært engasjert i Corvette miljø i 
Australia gjennom mange år, og er i dag eier av 2 Corvetter. 
Hans store lidenskap er racing og motorer, og han har vært 

ekspert på oppbygging av spesielt race motorer både for 
seg selv og for firmaer og team. Hans ene Corvette er en 69 
Custom bygget cab ,med skikkelig oppbygget motor og er 
bl.a. omtalt og skrevet reportasje om i Australske Corvette 
magasiner. 

Hans andre Corvette er en 88 modell Coupe. Colin fortalte 
at nyere modeller av Corvetter er umulig å oppdrive, da det 
er forlangt at disse skal være utstyrt med høyre ratt. Eldre 
modeller lar seg lettere og lovlig ombygges, eller gies dis-
pensasjon på, mens nyere må være bygget originalt(som det 
gjøres lite av). Colin har trives i Norge og setter utrolig pris 
på de personer som har tatt han med i det norske Corvette 
miljøet. Colin sammen med Bjørn Thomas Høen fikk utdelt 
CCN klubbeffekter i gave, under treffet på Kongsberg.

Besøk fra Australia



Colin Young ble naturlig beæret med CCN klubbeffekter, film og blader under besøket, og vi fikk takketale fra Colin.

Colin sjekker motor hos Kjell på vei til Kongsberg.
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Tradisjonen med fellestur til Vårmønstringen på Ekeberg i mai, er alltid vært godt innarbeidet og populær i vår avdeling. 
Denne gang var det litt glissent fra Telemark og Vestfold, men vi ble etter hvert en LAAAANG rekke fra Kjeldstad v/ Lier og 
inn til Oslo. Vi prøver å ha faste oppmøte steder i alle våre tre fylker og at vi samles underveis. Vi håper selvsagt at flere av 
medlemmene i vår region ser utbytte og glede av å delta på felles arrangementene, og det er alltid trivelig med ”nye” fjes og 
biler på våre aktiviteter. MØT opp neste gang, hvis dere har sjanse.

Ekeberg og CCN standen var vel også i år den største merkebil standen på treffet. Jeg vet ikke sikkert antall Corvetter i år 
men vil tro det nærmet seg rundt 140 stk. totalt på hele plassen. Det var som ved tidligere år alle generasjoner Corvette på 
plass, unntatt C 7 da naturligvis (når kommer den første til Norge???). Jeg tror nok at hele reisefølge fra VTB koste seg
sammen med andre CCN medlemmer på Ekeberg denne dagen, og dette blir liksom en ny start på en ny Corvette sesong 
og gjensyn med Corvette folket igjen. Hjemreisen gikk som vanlig i spredt orden, da dette har vist seg mest praktisk å 
gjennomføre.

Takker alle for denne dagen på Ekeberg.

VTB avdelingen fellestur til Vårmønstringen på 
Ekeberg 4. mai

Vestfoldgjengen samles på Grelland før avreise mot Kjellstad og møte med Buskerud gjengen.

Bilene samlet og  linet opp, før siste etappe med info om cruisingen inntil Ekebergsletta.
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Da det fram til nå ikke har lykkes oss i styret i avdelingen å få en person til å vedlikeholde og oppdatere vår nettside, har vi 
foreløpig lagt den ned. Vi håper selvsagt at det er en person eller flere som kunne tenke seg å ta jobben nå eller i framtiden, 
er du interessert eller vet om noen gi beskjed til en av oss i lokalstyret. Vi vil derfor framover kun bruke forumet og vår mail 
liste for utsendelser om aktiviteter, får du ikke e-post fra avd. kan det skylles feil e-post adr.(gi oss derfor beskjed så den kan 
rettes). Aktivitetene som er planlagt framover skal være sendt alle i vår avd., men har du ikke fått dem gi meg beskjed på 
erijen2@online.no , så skal jeg oversende dem på mail.

Mvh Erik og styret i VTB

NETTSIDENE til VTB avdelingen

Corvette folket igjen samlet på Ekeberg, med Telemarks flotte C 2 liga i forgrunn, representert med Åsmund  Jøntvedt` 63 cab, Helge 
Gunnulfsen`s 67 big bl. cab (nå med hard top på) og Frode Rydlands 67 big bl. coupe på plass.
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AV: Colin Young, President i Corvette Down Under Club

On arriving in Norway one of the first things I did was contact the Norwegian Corvette Club. I soon received a couple of 
E-mails from Erik Jensen and shortly thereafter a call from kjeld Aagaard and Lars Wyller informing me that Kjeld was 
going to pick me up from my son's house in Blakstad Hargeby and take me to meet some of the club members. If first 
impressions count for anything then the Norwegians are the most generous hosts I have ever met.

Kjell picked me up  and treated me to dinner before going for a cruise around Oslo. (FANTASTIC) and he also collected me 
for the run to Kongsberg in his mid year. What a beautiful car and Kjell is not afraid to use its power, think maybe he has 
contacts in the police force.

Lars came and collected me to go to the American Day at Ekeberg where I saw one of the finest gatherings of collectible 
cars anywhere. The Corvette contingent was very impressive and I did not think they would ever stop arriving. My son (a 
Mustang fan, I think he must be a little less than A4) was equally impressed, and having brought my only grandson, ensured 
that there will be at least one more Corvette fan in the future.

Lars treated me to a couple of quick acceleration runs in his Z06 and thus made me feel a little less home sick for my ’68 
roadster. If anyone is interested, I have put a web link to our site the Corvettes Down Under Car Club. If the link does not 
take you to my file you only need to click on the members button and then click on the Phoenix Project. That will open a 
photo journal on my resto.

I went to Bergen to meet up with Harry again and he had organized some other Corvette guys and a couple of American Car 
Club people to show me around. I had a fabulous time in Bergen and even managed to arrange some sunny weather. It was 
the best I could do on short notice and we would have had a little higher temperature except that the bloody Australians 
beat me to it. (just joking but we did have really good weather for my stay). 

Jan Erik showed us around his car collection and also his new garage. The garage is going to be pretty special, and, I would 
love to have it back home. As every Corvette owner knows, you can never have enough garage space. He also has a couple 
of super nice cars that would be more at home up in Australia with warm sunny days and year round use.

 ARTICLE
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Harry and I had several discussions concerning who is up 
and who is down. I think the conclusion that Australia is the 
country on top is verified by the enclosed photos, one of 
which clearly shows Harry down under. 

On the subject of Harry, you guys have one of the nicest 
people I have ever had the good fortune to meet and he is 
a credit to your club, as are Kjeld Aagaard and Lars Wyller. 
As I told these guys, it would be an honour to have them 
visit us in the land up over. I don’t know if I would be as 
gracious a host, but I can promise plenty of Corvette activities 
and sunshine. 

For those of you who do not know, I live in Brisbane, the 
capital city of Queensland, the sunshine state. We are one 
hours drive north of the Goldcoast and one hours drive 
south of the Sunshine Coast, so there is a lot of really nice 
beaches within easy driving.

So what are my views on Norway and its Corvette and  
muscle car people? I have decided that Norway is the 
second best country on earth, but if we could tow it a little 
further north for some sunshine, it would be hard to decide 
between our two countries. The Norwegian people are 
fantastic and after one gets through the Norwegian 
shyness, they are very much like us Aussies. We both enjoy 
a beer, we both like to laugh at adversity and don,t take 
ourselves too seriously.

I short, Norway and its people are “a bloody good lot.”
I hope I get the chance to come back here again and would 
love to see some of you guys up in Brisbane.

Cheers from the land up over

Colin Young (president)
Corvettes Down Under Car Club.

www.corvettesdownunder.com.au/xmembers/
ProjectPhoenix/ProjectPhoenix.htm

HARRY DOWN UNDER

WHICH WAY IS UP?
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AV: Roar Selvnes, styremedlem CCN, sekretær/reportasjeans. avd. Midt-Norge

Etter innspill fra ett medlem ville CCN Midt Norge i år prøve å dra i gang en vårmønstring for corvetteklubben. Styret 
bestemte at lørdag 10. Mai var aktuell dag, og vi ønsket å møtes på Solsiden i Trondheim.

Undertegnede fikk i oppdrag å klarere stedet med City Manager og grunneier.  Jeg startet søknadsprosessen i mars, og fikk 
den skriftlige godkjenningen kl. 0830 dagen vi skulle treffes.  Undertegnede har en del læringspunkter på blokka, slik at vi 
ved neste korsveg skal ha godkjenningen på plass noe før. Helgene i mai er jo belemret med konfirmasjoner. Jeg hadde også 
ett onkelbarn som skulle i kirken kl. 1100, samtidig med oppstart av Vårmønstringen.  Min bedre halvdel hadde ikke noe stort 
ønske om kirkeoppmøte, og dermed ble det åpning for å være med på en del av mønstringen.

Totalt oppmøte ble 20 biler. Det synes jeg er en god motivasjon for å prøve igjen neste år.  Da vil både godkjenning og 
innvitasjon være på plass tidligere.

VÅRMØNSTRING CCN MIDT NORGE
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FOTO: Runar Næss, avd. Mjøsregionen og Animal Zoolution

Tangen Dyrepark (tidl. Amadeusparken) er nylig overtatt av Corvette-entusiast og 20-årig CCN-medlem, Runar  
Næss (57).

Runar har kjørt sin 1978 Corvette regelmessig siden den ble kjøpt i 1991, og har hatt flere C3 i tillegg gjennom årene. Han har 
også en 1990 C4 cab. hos sin bror Elliot Næss i California, til bruk under årlige besøk i USA. Siden Amerikanske baner ikke 
tillater cab uten veltebur, låner Runar en C6 Z06 av en god venn til kjøring på ulike baner i California & Nevada. "Jeg har vært 
tre ganger på Spring Mt. Racing skole i Nevada, så rundetidene går stadig nedover" sier Runar.

Lidenskap for fart & spenning gjør at Runar ofte er å se på Rudskogen og Vålerbanen. Hans trofaste Silver Anniversary har 
SBC på 383 cid som gir 450 HK og 475 Lbs/ft, etterfulgt av 5-gir Tremec TKO girkasse. Tannstang, coilover, Wilwood bremser, 
17" hjul og vekt på 1450 KG gjør at du skal ha en frisk C5 for å henge på denne sølvgrå "gubben".

Runar har vært å se på Norsk TV flere ganger, da typisk med ulver - som er hans spesialitet. Han har med sin kompetanse på 
rovdyr også vært konsulent for dyreparker i Europa & USA i 20 år. Da den tidligere Amadeusparken på Tangen (E6 syd for 
Hamar) skulle nedlegges, gikk Runar inn som eier for å redde 200 dyr som tilhører parken. Alternativet ville vært avlivninger, 
siden alle dyreparker er fulle og ingen dyreparks dyr kan havne hos privatpersoner. "Jeg var heldig å få gode råd av Frode 
Alhaug, som jeg kjenner gjennom baneracing", sier Runar. Alhaug er ikke bare en strålende racefører, men også en meritert 
forretningskonsulent. «Vår felles Corvette-interesse gjorde at vi raskt ble venner og kunne snakke racing og forretning om 
hverandre. Frode er utrolig positiv og hjelpsom», sier Runar. 

Både Frode Alhaug og Runar Næss ønsker alle Corvette-eiere hjertelig velkommen til Tangen Dyrepark for prat om dyr eller 
Corvette racing, helt fram til 30. september i år. Se også: www.tangendyrepark.no

CORVETTE-ENTUSIAST TAR OVER DYREPARK
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Runar Næss på Willow Springs, California, med lånt C6 Z06.



C6 på Spring Mt. Racing School i Nevada.

1978 Silver Anniversary gate/race bil, hjemme.
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Corvette 1978 Vålerbanen. 29
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TEKST OG FOTO: Christian Fett

PENNSYLVANIA 

Fra San Francisco skulle United Airlines bringe oss videre til 
Buffalo via Chicago. Flyplassen i S.F. ble imidlertid stengt for 
avganger og ankomster i over en halv time da Air Force 1 
med President Barrack Obama skulle lande. I tillegg var det 
uvær i Chicago, så det ble forsinkelser.

Vi kom ikke lenger enn til Chicago den dagen.  Og United 
ville ikke innrømme noen feil, så hotellrom måtte vi betale 
for selv. Tilfeldigvis kom Finn i prat med en mann utenfor 
terminalen som sto og ventet på shuttle buss. Han var manager 
på Sheraton hotellet ved flyplassen og vi fikk hver vår suite 
til under $ 70.00 pr stk. Virkelig hyggelig å treffe slike mennesker.

Neste morgen rakk vi ikke frokost da vi skulle med første fly 
til Buffalo hvor vi leide bil (koreansk SUV med 4-hjulstrekk) 
og kjørte til Erie.  Der besøkte vi Bob Ore som restaurerer 
biler.  Han har stort sett alt av verktøy og utstyr som trengs 
for å restaurere bil.  Det eneste han ikke hadde var salmaker.  
Ellers hadde han motorverksted, oppretting, lakkboks, 
krom- og forniklingsbad,  dekkskift osv.  Veldig trivelig kar, 
både denne Bob og hans kone Patty, som også jobbet i 
bedriften.  Og det finnes ikke en amerikansk bil som han 
ikke kan restaurere.  Bob har en god venn, Walt, som samler 
på biler.  Og Bob ordnet med at vi dagen etter fikk møte 
Walt, som førte an og tok oss rundt, for han hadde ikke bare 
ett lager, men tre lagerbygninger med biler. 

I det første lagerbygget spaserer vi rett inn på 2 stk. ’59 
Cadillac Eldorado convertibles, og lokalet byr videre på mye 
forskjellig, bl.a. Amphicar 7 70  som den ble kalt for den 
kunne gjøre 7 miles i timen i vannet og 70 miles på lande-
veien, og jeg ramser opp noen til: ’32 modell Bergholt – kun 
denne som ble produsert!  For å nevne noen fler: 35 Auburn 
Speedster, 37 Cord, 2001 Diablo, Nissan GTR (fabrikkny), 
femtitalls Jaguar XK osv. osv. Sikkert en 10 – 15 biler til. Og 
jeg legger merke til at alle biler han har er i tipp topp stand 
og finish. Den bilen i dette lokalet som jeg falt mest for var 
en Nash Metropolitan, men ikke en helt «normal» sådan.

Originale Nash Metropolitan ble solgt mellom 1954 og 1962 
fortrinnsvis i USA og Canada.  Den betraktes som en 
økonomi- og subcompact bil (småbil).  Bilen ble introdusert 
samtidig med at Nash og Hudson slo seg sammen og dannet 
American Motors Corporation (AMC) og ble også solgt 
under Rambler navnet.  Bilen var tiltenkt amerikanske familier 
som en bil nr. 2.  Bilen ble designet av William Flajole, en 
uavhengig bildesigner som benyttet Fiat 500 chassis og 
drivverk, mens selve bilen ble stylet av Pinin Farina.  Motor 
ble valgt fra BMC – en 1,2 liters firesylindret A-40 motor.   
Standard utstyr var blinklys, interiørlampe, elektriske vindus-
pussere og 2 solskjermer. Tilleggsutstyr var radio, varme-
app., og hvite dekksider. I 1956 så skiftet American Motors ut 
42hk motoren med en 1,5 liter Austin B-serie motor på 52hk 
og bilen skulle kun bruke 40 m.p.g. (0,58 l/mil).  Og endelig i 
1959 fikk den en Austin A-55 motor på 55hk.  Det ble solgt til 
sammen nesten 95000 biler i dens produksjonstid.

Nash Metropolitan.

OBS! Corvette motor.

Sjekk de dekkene!



TEKST OG FOTO: Christian Fett

Corvette logo i centerkonsollen.

Camaro Copo levert fra Chevrolet.
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Men tilbake til Walt,s 56/57 modell, som  ikke er som andre 
Metropolitanere.  Kallenavnet til Walt’s bil er «MetVette», og 
den er uten tvil spesiell.  Motoren er en LT-1 med 700R4 
girkasse på ny stål ramme.  Karosseriet er forlenget 12 cm for 
å dekke ramma og exhaust systemet.  Innerskjermene og 
torpedo veggen er fjernet, det er custom lagde skinnseter 
og senter konsoll og mange andre spesielle detaljer.

Etter en drøy time i det første lagerbygget gikk turen videre 
til lagerbygg 2, hvor det i underetasjen var et par hot rods og 
en samling med Mopar biler og en meget spesiell Camaro 
bygget av Chevrolet for racing.  Chevrolet laget 69 Camaro 
Copo til konkurranse på stripa.  Her sto racing bil nr. 54.

Foreløpig var det ingen Corvetter å se, men så ble vi geleidet 
opp I annen etasje I bygget.  Voila!  Der var en flott samling 
av Corvetter – rundt 15 stykker til sammen – en ny ZR1, en litt 
eldre Z06, 54 mod., 53 Corvette Nomad replica, 66 og 67 
BB, 60 F.I. med big brakes, flere 50 og 60 tallere hvorav en 
Bloomington Gold bil, og så en meget spesiell 56 Corvette; 
modifisert, eller som amerikanerne kaller det «hybridisert», 
og Walt fikk dette gjort, men ikke for seg selv, men for sin 
kone Deidre.  Bilen er en original 56 som Walt først fant på 
Vestkysten i 2003, og leverte den først til Car Creations  i 
Templeton California. Opprinnelig hjuloppheng og drivverk 
ble skiftet ut med C4 (84-96) Corvettedeler som LS-1 motor, 
6trinns manuell kasse og 4,10:1 positraction differential.  I 
tillegg fikk LS-1 motoren en hvassere RPO Z06 kam og 
polerte topper.  Deretter leverte eksos spesialisten Steve 
Watt rustfrie lange headers og det ble installert en HD 
aluminiums radiator fra Be Cool Radiators i Michigan med 
termostat styrt elektrisk vifte.  Annet tilbehør inkluderer en 
rustfri bensintank  fra Rock Valley, skinn interiør fra Al 
Knoch, ekstra instrumenter fra VDO, et mindre ratt, skjult 
stereo anlegg fra Custom Autosound og air condition fra 
Vintage Air.  Hjulene var ZR1 hjul 8,5 x17’ foran med 
Goodyear Eagle CS-C P255/45-17 og 11x17’ bak med P315/35-17.  
Litt modifisering av skjermene krevdes, men det var så fint 
gjort at det kunne ikke ses med det blotte øyet.

Med en vekt på snaue 1200kg og en motor på 450hk så vil 
denne bilen med Deidre bak rattet vise rumpa til de fleste 
andre på veien.  Og hvilken flott bil dette er!

Men er vi ferdige med Walt’s biler nå? Nei, nå går turen 
videre noen kilometer til så er vi i lagerbygning 3.  Her ser vi 
en gedigen samling av forskjellige 30 talls årganger av 
Graham Paige biler, hvor bl.a. en 1940 Graham Paige 
Hollywood convertible med registreringsskiltet «Only 1».  
Eneste som ble laget.

I tillegg har han en 34 modell Graham Paige sedan som har 
et forlenget motorrom på 10-20cm for å få plass til en Dodge 
Viper V-10  motor.   En nydelig Hot Rod med sort skinninteriør 
med røde Viper slanger i skinn innfelt i dørtrekkene som 
dørhåndtak og i taktrekket.  Også en Dodge Viper og 2 nye 
Ford Mustang Shelby GT500 med 650hk har han anskaffet.  
Den ene står dekket i plast ubrukt og den andre skal brukes.  
Han har jo kjøpt seg en nedlagt flystripe hvor han kan teste 
bilene sine.

Wow, bilene hans tar jo aldri slutt, men nå takker vi for oss 
og tenker på å dra tilbake til hotellet, «men»  sier han, «har 

Bygg nr 54 av 69.

Eneste i verden.



56 Corvette Special, foto lånt av eier.

Glimt av motor og bremser.

33



dere ikke lyst på å bli med hjem til meg og se på bilene i 
garasjen?»

Selvfølgelig blir vi med, og hvilken storslått garasje!  Dette 
var prikken over i’en.  Han åpner døren og vi står bare og 
måper.  Dagen før vi kom hadde han vært og handlet en ny 
McLaren, og der sto det 2 stk Ford GT40, Viper, Mercedes 
SLR McLaren, og mange utrolig fine og dyre klassiske biler.
Nå har jeg ramset opp så mange biler at jeg lar noen bilder 
av garasjen hans tale for seg selv.  Maken til privat bilsamling 
har ikke jeg sett før. I annen etasje i garasjen var en egen 
kinosal hvor du kunne sitte enten i bakparten  av en Viper 
hvor bagasjerommet var video arkiv, eller i  en bakpart av en 
65 Corvette.

Christian Fett

Duesenberg.

Auburn 12 1933, noe så vakkert!



Bilde av garasjen tatt for noen år siden, foto lånt av eier.

 Halve garasjen sett fra balkongen.
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AV: Roar Selvnes, styremedlem CCN, sekretær/reportasjeans. avd. Midt-Norge

Siste torsdag i mars avholdt CCN Midt Norge sitt medlemsmøte i Diplomisgarasjen. Det var kjempebra oppmøte med rundt 
20 medlemmer til stede. Mere unikt var det at cirka 10 personer kjørte corvette til møte. Dette er ganske unormalt for 
Trøndelag i Mars.

Siste torsdag i april bestemte Trondheimsgjengen å besøke våre frender i nord fylket. Sms og mail gikk ut, og med 2 biler fra 
Orkdal ble vi totalt 9 biler som kjørte. Været var nydelig, og cab og takluker var tatt av. Vi kjørte selvfølgelig gamle E 6 nord-
over. Litt av vitsen med cruising er jo å se og bli sett. Stjørdalingene hadde mobilisert både corvetter og andre amcars, så de 
slo oss nok i antall. Corvetteeiere er jo rause personer, så vi blir jo bare glad for at andre amcareiere ønsker å være med oss. 
Avdelingens første C6 deltok også. Jørund fra Orkanger hadde kjøpt en nydelig Europamodell 2005 cupe, som sikkert flere 
har sett på finn.no i vinter.

MEDLEMSMØTE CCN MIDT NORGE MARS OG APRIL

Service på kaffemaskinen. Jo flere kokker...
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AV: Roar Selvnes, styremedlem CCN, sekretær/reportasjeans. avd. Midt-Norge

Søndag 25. Mai arrangerte ACCT sin sedvanlige Vårmønstring på City Syd. Knapt 300 biler, hvorav ca 25 corvetter, var innom 
gjerdet i løpet av dagen.  Dette var brukbart med tanke på at mange av CCN Midt Norges medlemmer var på Motormessan 
i Østersund denne helgen.

Av C`er manglet kun C2 og C7.  Det har kommet en del nye C5 og C6 til Trøndelag i løpet av vinteren. Selv fikk jeg bedømt 
bilen, uten at de ble noe pokal. Bildene viser at dommerene går på med dødsforakt.

Lars Inge Dahl vant imidlertid sin klasse med sin relativt nykjøpte -82 Colector Edition. Enkelte kom også med bil som ikke 
skinte som den skulle. Han fikk låne seg mirakelspray og klut.

Roar

VÅRMØNSTRING AMCAR TRONDHEIM
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AV: Jan Erik Aasebø, styremedlem CCN, medlem avd. Bergen

Hallo alle lesere av Corvette journalen her er ett utdrag fra 
Corvette turen til USA og The 60 Anniversary of the 
corvette. Undertegnede og familie  måtte tyvstarte da vi 
reiseklar så det holdt og ville til mulighetenes  og bilens 
hjemland  og dro fra Bergen om kvelden 20 juni til London, 
overnattet der før vi dro til Orlando fredag morgen den 21 
og etter ankomst Orlando hentet vi ut leiebilen og kjørte til 
Augustin Beach hvor Ketil Sveistrup bor. Her var det noen 
dager med avslapping og soling på stranden og ved bassenget 
før vi den 24 om ettermiddagen satte kursen for Nashville. 
På veien stoppet vi i Savannah Georgia en koselig og liten by 
som er verdt ett besøk om du kjører den veien , etter noen 
timer med spasering  langs bryggekanten mot eleven og 
gjennom byens sentrum  spiste vi lunsj dro videre til Metter 
Georgia hvor vi tok inn på Days inn hotell for natten. 
 
Etter frokost la vi veien mot Nashville, på veien besøkte vi 
Horse Town butikk som fører alt en cowboy trenger og alle 
kjøpte seg skikkelige cowboyhatter, så tidlig på ettermiddag 
ankom vi Nashville. Etter innsjekk dro vi på byen, besøkte 
noen av byens mange utesteder med live musikk veldig bra, 
 
Onsdag 26. juni 2013 er vi klar for å ta imot våre venner som 
kommer til Nashville for å oppleve Bowling Green Easembely, 
Corvette muset og 60 års markeringen, vi drar til flyplassen 
og venter. Gruppen fra Norge er noe spredt utover når det 
gjelder ankomst noen kommer tidlig formiddag og andre 
sendt ettermiddag men alle drar spente til Bowling Green 
etter hvert som de ankommer. Noen er bortom muset og 
sjekker ut og der står det allerede noen av de nye c7 ene, 
det pirrer litt i huden ved synet av det nye vidunderet og vi 
gleder oss til treffstart neste dag. I kveldingen samles vi til 
en sein felles middag på ett spisested like ved hotellet, stille 
og rolig helt til det lokale bandet setter i gang og spille da er 
det livat i lokalet og for en trøtt gjeng fra Norge er det da 
godt å finne sengen.
 
Torsdag drar vi til Corvette muset og treffet der, mange 
Corvetter samlet de fleste i c5 og c6 utgaver men også de 
eldre klassene c1 til c4 er der om ikke så mange. Blant 
Corvettene finner vi også et par c7 som er kommet kjøpere 
i hende og allerede er i bruk – inne på muset står også ett 
utvalg c7 utstilt som kan prøvesittes og besiktiges nærmere. 
Det er kø for å få prøvesitte bilene og ta bilder, flere fra 
ledelsen ved fabrikken er tilstede og forteller og svarer på 
spørsmål om bilene. En knalltøff bil ingen tvil om det og en 
standard c7 skal være stivere og ha bedre kjøreegenskaper 
enn en c6 zo6 sies det, sikkert bare tull ( har jo en z06 i 
garasjen). Personlig synes jeg den mangler litt på det som 
skal til for at jeg skal være helt i ekstase – kunne godt hatt 
noen feitere dekk og felger vært litt breddet over bakskjer-
mene  - tenker det kommer med neste steg av c7, en Z07 
eller hva?

Kanskje får vi vite litt mer fredag da vi får være med en av 
sjefene på fabrikken som skal fortelle oss litt om bilen. Tror 

CORVETTE TUR 
26.06.13 – 07.07.13
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AV: Jan Erik Aasebø, styremedlem CCN, medlem avd. Bergen

nok alle i gruppen var fornøyd med første dagen og gjett hva 
samtalene gikk om ved middagen.  
 
Andre dag på muset og Corvette treffet, folket hadde litt 
mer roen i dag og det var lettere å komme til å prøvesitte og 
studere c7 på nært hold, et par nye begivenheter ble avslørt 
i løpet av dagen blant annet ble det opplyst at det skulle 
produseres 500 stk c7 nummererte stingray -utgaver med 
sort stripe over bilen de to første fikk vi se da de ble avduket 
i muset fredagen, en av disse var med automat og det ville 
bli den eneste av disse 500 med automat one of one – 
bilene ville bli fordelt mellom de største forhandlerne av 
corvette og kan ikke forhånds- bestilles av noen så hvem 
som får kjøpe dem hvites ikke.
 
Vi ble også tatt med en runde i musets baklokaler av Roc 
Linkov som jobber på muset med tittelen Motorsports Park 
Prosject Manager han har kjørt race tidligere og vert kjøre-
lærer for flere racedrivere og andre heldige som har fått 
være med i hans C6 Z06, han jobber nå med racetrakket 
som hadde sitt første spadetak i dag fredag 26 juni 2013 og 
som vil ligge like ved muset her vil det bli mulig å få kjøre 
med egen bil sammen med instruktør eller også med skole-
bil  og instruktør – dette må vel prøves når banen er oppe og 
går om noen år.

Bilene det skal kjøres med er selvsagt Corvette. Vel tilbake 
til runden i musets baklokaler her var det en del Corvetter 
som var på vei tilbake til eierne, noen som det for tiden ikke 
var plass til inne i utstillingen, noen som var gitt til muset og 
på vei inn til utstilling – noen av bilene har sin spesielle  
historie som for eksempel den første zr1 i c6 utgave, det er 
egentlig en ombygd z06 i Daytona Orange og er den eneste 
zr1 i denne fargen, bilen var også banerekordholder inntil 
nydelig på ett av de mest kjente racetrack.   
 
Roc har som sagt selv en 2006 zo6 og to andre Corvetter 
som brukes på racebaner, hanes zo6 er hardt kjørt og etter 
hvert som ting har gått i stykker har den vært tatt tilbake til 
fabrikken og utbedret og brukt som grunnlag for å forsterke 
og utbedre det som har gått i stykker på biler som produseres. 

De fleste som driver med banekjøring foretrekker zo6 foran 
zr1 fordi de foretrekker denne type oppbygning av motor etc. 
 
Undertegnede spurte om det ville komme en z06 utgave av 
c7 og når, det kommer men navn og dato er ikke sikkert – 
men Detroit auto show 2014 er en mulig dato om alt er klart 
– bilen skal komme som 2015 modell og vil ha motor som 
tilsvarer oppbygningen i z06 en ha godt over 600hp. 
Supercharged er ikke ett alternativ slik som det er i zr1 i dag. 
Nå i dag har jo de første bildene av bilen vært publisert.
Det vil også si at de zr1 som er produsert nok kommer til å 
bli samlerbiler i årene som kommer. 

Gutta tar en pause på museet. Er ikke bare bare å ha ferie.  
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Vi ble alle ønsket tilbake til Bowling Green til neste års 20 
Anniversary for muset og det er ventet rundt 5000 Corvette 
eller mer til treffet, som blir siste helgen i august – dette kan 
passe fint sammen med Woodward crusingen som er helgen 
før – planlegging av tur er begynt og dette bør alle Corvette 
entusiaster i Norge oppleve en gang, er dere klar eller?
 
Etter treffet dro vi til Nashville og felles middag på Wild 
Horse som er ett av de største spillehusene i Nashville, her 
var det fult med opptil et par timer ventetid for bord, godt 
vi har Kjetil med som ordner opp for oss så vi hadde alle mat 
i løpet av en liten time – god mat Contry music og linedanse 
på gulvet som sikkert har plass til en 100 talls personer (det 
var fullt)

Lørdag var det opp til hver og en å utforske Nashville s 
musikk - barer og muser var sevl i music hal of fame der alle 
contry legender er vist her stod også en av Elvis biler en 
cadilac med tv telefon og deler av bilen er belagt med 24 
karat gull samt ett gullbelagt piano – noen tok også turen til 
Graceland for å få med seg Elvis berømte hjem – det var en 
opplevelse for dem som gjorde det. Selvsagt var det også 
carshow i byen dette var på en lokal racetrack og deltakerene 
kunne ta en burnaout på banen kjøre halvestrekket og 
komme inn igjen på utstillingsområdet – det var mange som 
gjorde dette og lå igjen dekk så det holdt. Live band på tref-
fet også – selv om det ikke var så veldig stort treff.
 
Dukket det opp en Corvette til salgs på veien, var det bare 
til å vrenge over midtrabatten og sjekke ut hva dette var for 
noe. Kunne jo alltids hende at det hadde blitt Corvette 
Norges nye tilskudd. Bilen ble nøye inspisert, men var nok 
ikke noe for oss. 
 
Fra Nashville dro vi til Louisville for overnatting på veien  
videre mot Fort Wayne var vi  innom en classic car dealer 
som hadde rundt om 50 biler for salg det var noen godbiter 
her kan nevne to stk. 68 cab modeller med 427 en i blå og 
en i mørk grønn, priset til ca 300 tusen omregnet til norske 
kroner med en kurs på 6kr. Der stod også en 68 shelby  gt 
500 til 110 ooo $, en plumutt gtx til 60 000$ samt mange 
flere, det som går igjen er ofte at disse bilene er lakket opp 
igjen dette er ofte ikke i den utførelse en kan ønske seg når 
en skal legge ut flere tusen på en hobbybil.

Vi la deretter turen til Louisville og stoppet på veien for å 
besøke Jim Beam Destillery, det var absolutt vert ett besøk 
selv om det kan høres noe kjedlig ut - en får oppleve det 
selv når en er den veien. 

Fra Lousville dro vi til Fort Wayne overnattet vi på Hilton før 
vi la kursen via Indiapolis 

Motor Speedway med besøk på muset og en rundtur på 
baneområdet, vi observerte her også en c7 pacecar? på vei 
inn til anlegget under banen, der hadde vi dessverre ikke 
adgang. muset og banen er vert ett besøk om du er forbi. 

Vi dro så mot Amish land, på veien var det lagt inn stop på 
Dusenbermuset for å se på samlingen der ca 120 biler er 
utstilt, også hvert ett besøk.  Vi ankom Nappanee i Amish 
land for å oppleve et kjent musikal som de har i en låve  kalt 
The Round Bar Theatre  – de er også kjent for å lage veldig 
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god mat og selvfølgelig sin gamle levestil som er som på 
1800 tallet. Kanskje ikke det som fenget mest på denne 
turen, men vi fikk en opplevelse utenom det vanlige når det 
gjelder kultur og livsstil.
 
Ferden gikk så videre mot Des Moines neste dag, med plan-
lagt overnatting på verdens største Truck Stop ved eixt 284 
i Walcott IA.

Det er plass til 800 trucks spisesteder, dusj etc. og hver dag 
er det ca 5000 mennesker innom for å spise, fylle diesel 
eller besøke truck muset på området, her skulle du vært en 
tur Tor Åge (leder corvette Club Haugalandet og sjef for 
tunge og store flytt hos Vasbakk og Stol).

Fredag 5 juli og Goodguys  weekend treff i Des Moines, ett 
kjempetreff med fantastisk vær, mye biler og folk, hvor gjengen 
storkoste seg hele helgen med bil god mat og sosialt samvær 
på kveldene - før helgen led mot slutten og hjemreise til 
Norge søndagen. 

Noen av oss reiste til Chicago etter felles turen - hvor vi traff 
deltakerne på Lincoln Higway turen, Chicago er absolutt 
hvert ett besøk og kan anbefales både for bilhobby og shopping.  

Tusen takk til alle som var med på turen og gjorde den til en 
minnerik opplevelse for deltakerne. 

Har selv planlagt å reise tilbake til  muset og 20 års jubileet 
i august i år, vi får se om det blir en reportasje fra turen, så 
kanskje den kommer på trykk i bladet. 

Corvette hilsen
fra Casandra, Stefan og Jan Erik Aasebø



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.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,-
68-72: 460lb Grand Touring Front coil springs 400,-
69-76: Sunvisor support pin set 100,-
70-71: 4speed no air Shift Console Plate assembly 1.000,-
68-82: Right hand kick panel, plastic  200,-

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
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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, 97, 06, 07 og 2013. 

Har også original poster til 84 Corvette, The anatomy of the new Corvette.
Pris fra 100.- til 500.- pr stk + porto 

Jon Grasto             90587422                Jon@profesjonell-mekanikk.no

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen



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

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



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. 

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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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
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Det største trykkeriet i Midt-Norge

Moderne og omfattende maskinpark med skiftordninger 

gjør oss svært leveringsdyktig

Stort digitaltrykkeri med storformat plotter, 

høyvolum kopi- og printutstyr i sort/hvitt og farge

På vår digitale rullmaskinen trykker vi tosidig 

fullfarge - opptil 11 meters lengde

Trykkpartner AS

Lade Al lé 71, 7041 Trondheim

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

firmapost@trykkpartner.no

www.trykkpartner.no

MILJØMERKET

241     Trykkeri    
 823

45 23 22 00freuchenimport.nofreuchenimport.no
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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
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