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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.

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)!

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
∫  Skadeoppretting
∫  EU-kontroll/PKK 
∫  Godkjent lærebedrift
∫  Motorverksted  
∫  Motortrimming  
∫  Motorbremsebenk  
∫  Delesalg 
∫  Speedshop  
∫  Postordre  
∫  Delelager  
∫  (Vinter)oppbevaring  
∫  Tilstandsrapport bil   
∫  Førstegangsvisning hos 
   Trafi kkstasjonen/Biltilsynet

SPESIALVERKSTED 
FOR CORVETTE! 

STORT DELELAGER!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 Drøbak  

TLF: 22 16 46 00 
kl: 08.00-18.00 (man-fre)

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
kl: 08.00-18.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no

         facebook.com/carsas



Fra førersetet

Første kvartal i ett nytt år er i de fleste frivil-
lige lag og organisasjoner viet årsmøter. Det 
er det også i CCN. Jeg har sett, både på  
vår kalender og på sosiale medier, at våre 
avdelinger har gjennomført sine årsmøter. 
Flere av våre avdelingsledere har tatt gjen-
valg og det er selvfølgelig gledelig. Det at 
noen gidder å engasjere seg i klubben vår er 
vi helt avhengig av. At noen sitter som leder 
eller i styret i lokalavdelingen i mange år, er 
helt klart imponerende. Tom og Henning i 
Bergen er eksempler på personer som har dratt 
lasset veldig lenge, og som fortsatt holder ut. 
Tusen takk til dere.

Terje i Rogalandsavdelingen har også vært en 
motor i veldig mange år i sin avdeling. Han 
valgte i år å trekke seg som leder, men sitter 
fortsatt i styret. Tusen takk Terje. Det står 
respekt av den jobben du også har gjort. Det 
er helt sikkert andre ildsjeler i våre lokal-
avdelinger som også burde ha blitt nevnt, 
men jeg oppsummerer her med å si takk til 
dere alle for godt utført arbeid i 2015.

13. februar hadde styret i CCN innkalt til års-
møte i klubben. Som vi har gjort de senere år, 
hadde vi invitert avdelingslederne til det vi 
kaller utvidet styremøte før årsmøtet.  Referat 
fra begge møter vil bli sendt ut til avdelingene, 
men jeg vil allikevel kommentere noe av det vi 
diskuterte.

Det ble kjørt en runde rundt i salen for å høre 
hvordan det står til i de forskjellige avdelinger. 
Mitt inntrykk er at det jobbes fra godt til 
svært godt der ute. Østlandsavdelingen 
ønsker av vi ser på avdelingsstrukturen hos 
de. Kanskje kan det være en ide å dele denne 
opp i for eksempel en avdeling som innbefatter 
Oslo og Akershus, og en avdeling som tar 
resten. Styret ønsker tilbakemeldinger fra 
dere om dette. 

Midt Norge avdelingen favner fylkene fra og 
med Møre og Romsdal til og med Finnmark. 
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Styret har loddet stemningen for å få opprettet 
en avdeling i Nord Norge, uten å lykkes. Vi vil 
jobbe videre med dette i 2016. Er det ildsjeler 
i nord som leser dette, ta kontakt! 

Mjøsavdelingen har vært relativt rolig de senere 
år, med dårlig oppslutning på aktivitetene. Nå 
ser det imidlertid ut som at det er en ny giv i 
avdelingen, og det er bra.

Styret har i 2015 jobbet med en visjon for CCN. 
Vi landet på: CCN – Norges beste merkebil-
klubb. Visjonen ble diskutert og delmål ble 
lagt frem. Visjonen ble også lagt frem som egen 
sak under årsmøtet, og den ble enstemmig ved-
tatt.

Styret har fra 2016 kjøpt ett nytt medlems-
register for klubben. Dette vil gjøre jobben 
enklere både for kasserer og medlemsansvarlig. 
Registeret har også egen SMS varsling og 
mailutsendelse. Dette vil gjøre det enklere 
også for avdelingslederne å varsle om aktivi-
teter i klubben. Hvert enkelt medlem vil i 
nærmeste fremtid få en mail hvor man kan 
redigere sin profil. Det er SVÆRT viktig at 
dere går inn her og ser at spesielt adresse, 
mailadresse og telefonnummer stemmer. Vi 
får etter utgivelse av Journalen mange blader 
i retur på grunn av feil adresse. Vår medlems-
ansvarlig bruker derfor mye tid og faktisk 
penger på å finne ut hvor dere som har flyttet 
bor, og ettersendt Journalen. 

Styret har også besluttet å avslutte det lange 
og gode samarbeidet med Jane på regn-
skapssiden. Det er ikke på grunn av kvaliteten 
på arbeidet samarbeidet blir avsluttet, men 
rett og slett av praktiske årsaker. Styret vil 
rette en stor takk til Jane for den gode job-
ben hun har gjort for CCN i mange år.

Styret besluttet på et styremøte å redusere 
antall klasser til bedømming under Landstreff. 
Dette ble grundig diskutert på utvidet styre-
møte.  Det ble enighet om at det som mini-



PRESIDENT ROAR SELVNES 
934 05 517                                                                                     
se lvnes@onl ine.no
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mum skal være bedømming i C klassene for 
originale biler, samt 2 klasser i modifisert. C1 
til C4, og fra og med C5 og ut. Ønsker en 
landstreffarrangør å ha for eksempel Ladies 
og Peoples Choice klasse, så er det greit. Vi 
ønsker fortsatt å forholde oss til Amcars 
bedømmingssystem. Det gjelder også i for-
hold til at man må ett minimum av poeng for 
å få premie.

Forumet på våre nettsider var også oppe til 
diskusjon. Flere lokalavdelinger hadde disku-
tert temaet før utvidet styremøte, og hele 
forsamlingen var for at forumets skrivetilgang 
fortsatt skulle være en eksklusiv rett for med-
lemmer av CCN. Styret fremmet egen sak om 
dette på årsmøtet, og styrets forslag ble 
enstemmig vedtatt.

På årsmøtet var det totalt 30 fremmøtte. Her 
var det foruten de 2 forslagene som er nevnt 
over, kun vanlige årsmøtesaker. Harald 
Halvorsen og Terje Sørheim ønsket å tre ut av 
styret etter å ha sittet i 2 perioder. Vi vil rette 
en stor takk til dere begge for den jobben 
dere har gjort. Dere vil bli savnet. Nye i styret 
ble Robert Holten og Lars Wyller. Velkommen 
skal dere være.

Ellers går det heldigvis riktig veg i forhold til 
årstid. Jeg ser at flere av dere allerede har 
vært å luftet bilene. I Trøndelag er ikke dette 
noe tema i skrivende stund.

Påmelding til Landstreffet på Røros er i full 
gang. Vi har nå passert 55 biler. Vi drømmer 
om 100... Hiv dere rundt og meld dere på.  

Skandinavisk treff arrangeres i år på Lille-
hammer helga 19-21 august. Jeg håper å se 
mange av dere der også.

Ha en fortsatt fin vinter/vår!

Redaktørens spalte

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

Hei! 

Som dere ser har Jon, Arne Jonny og Lars 
gjort sitt for å fylle opp sidene. Tusen takk for 
gode bidrag! Roar var også veldig flink å skrive 
så lang lederspalte at det ble lite plass igjen 
til meg :) 

Neste blad skal ut i juni, så det er supert om 
dere vil sende smått eller stort innen 1. mai til 
post@alohadesignkontor.no

Ønsker alle en god påske og fin vår!
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MEDLEMSNETT
Nå skal medlemskontigent til alle hovedmedlemmer være sendt ut. Junior- og familiemedlemmer kommer etterhvert. 
Hvis det ikke er kommet noe krav nå enten på mail eller pr post så har vi feil adresse registrert. Da er det fint om du tar 

kontakt med oss på 924 64 401 eller e-post: lyngdal@libris.no

Hvert medlem skal ha tilgang til Medlemsnett hvor de kan endre sine personlige opplysninger som er registrert. Eksempler 
på viktige opplysninger du skal oppdatere er din adresse, tlf-nr, e-post. Du kan også registrere andre opplysninger som at 

du har kjøpt ny corvette. Som medlem skal du ha mottatt en e-post med påloggingsinfo og passord til Medlemsnett. 

Har du spørsmål eller problemer med medlemsnett, ikke nøl med å ta kontakt med medlemskontakt Kenneth Skårdal på 
lyngdal@libris.no eller økonomiansvarlig Rudolf Danielsen på Rudolf.Danielsen@sr-bank.no

Corvet tes@ EARLYBIRD COFFEEGUYS 

AV: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN Østlandet

For 2 år siden oppstod det et nytt biltreff i Sarpsborg, et morgenmøte for spreke Amcareiere. 

Det var nestor Jon Grasto som dro i gang dette sammen med to andre bilgale menn. Hos Baker Jenseg i Kirkegata samles 
det hver lørdag morgen et sted mellom 10 og 50 amerikanske biler klokken 07.00 til 09.00.  Dette pågår selvsagt i bilsesongen. 

Første treff i år er lørdag 2. april og deretter pågår dette helt til vi ser november. 

Under disse morgentreffene har det alltid vært et bra innslag av Corvetter fra hele Østfold. I år vil vi forsøke å ha noen 
temamorgener. Vi starter 14. mai klokken 07.00 med tema ”CORVETTES IN THE MORNING”. ”Blikkfanget”/ den beste plassen 
på parkeringsplassen, som går  ut mot Kirkegata, vil bli holdt av for Corvettene. Kjenner vi Grasto og Bolsgaard rett, så vil 

nok de dirigere og påse at bilene blir standsmessig parkert.

Plassen er valgt spesielt. Baker Jenseg er den eldste bakerforretningen i Sarpsborg og har vært i business i over 100 år. Til 
ære for oss bilentusiaster, så åpner de en halv time før hver lørdag for å servere sine knallgode varer til EarlyBirds, og vi har 
vår egen EarlyBird Meny. Menyen består  av fersk kaffe og nystekte wienerbrød til kroner 30. Det er selvbetjening så ta med 
noen småmynt. Det er sitteplass til en ca 30 personer inne og en flott uteservering i bakgården som rommer 50. Vi sitter inne 
og skravler den første timen og etterpå er vi ute på p-plassen og sparker i dekk og snakker dritt om Ford og Mopar :-) Her er 

det kun krav til entusiasme for motor, bil, mc, amerikansk eller engelsk spiller ingen rolle.

Kjempetrivelig er tilbakemeldingene fra deltakerne som har deltatt, ryktet har spredt seg og det kommer entusiaster med 
10 mil kjøretid hver vei. Møt opp denne lørdagen med din Corvette. Er den ikke kjørbar den dagen, så tar du en annen bil...10 mil kjøretid hver vei. Møt opp denne lørdagen med din Corvette. Er den ikke kjørbar den dagen, så tar du en annen bil...

BOO-TEDDY TVEITAN
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AV: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN Østlandet

BOO-TEDDY TVEITAN

medlemsbiler 
1986 C4

Boo-Tedy holder til i vestfold og ble medlem i CCN etter sitt første Corvette-kjøp i høst :)
Bilen er en 1986 Corvette c4 . Med ZZ4 motor med TPI og Borla eksosanlegg og 4+3 manuell gearkasse.
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1. Godkjenning av innkalling
President Roar Selvnes ønsket de 30 medlemmene velkomne og spurte forsamlingen om noen hadde 
noe å utsette på innkallingen av årsmøtet. Det var det ikke og årsmøtet var lovlig satt.

2. Valg av referent og dirigent
Styrets forslag til referent var sekretær Harald Halvorsen og han ble valgt uten motkandidat. Dessverre 
var den påtenkte dirigent forhindret fra å møte på årsmøtet. Derfor foreslo styret Roar Selvnes som 
årsmøtets dirigent og han ble valgt uten motkandidat.

3. Styrets beretning for 2015, med regnskap og balanse
Styrets beretning ble i sin helhet lest opp av Roar Selvnes. Det fremkom ingen kommentarer til års-
beretningen. Rudolf Danielsen gikk igjennom regnskapet. Jon Grasto påpekte at selv om inntektssiden 
har økt har også utgiftene blitt større. Han anmodet styret til moderasjon på utgiftsiden for fremtiden 
siden det ikke var sikkert at den gledelige inntektsøkningen var permanent. Jon Grasto mente også at 
det var korrekt av CCN å bruke penger på overnatting og bespisning av lokallederne ved årsmøtet. 
Styret tar dette med seg i sitt videre arbeid. Corvette journalen er blitt noe dyrere enn budsjett på 
grunn av at et større antall er produsert. Derfor har det blitt en større utgift på porto samt en egen 
utsending av medlemsgiro.

 Balanse ble gått igjennom av Rudolf Danielsen. Roar Selvnes forklarte aksjehandelen i Fjord Motorpark 
AS og årsmøtet synes tiltaket var viktig å støtte.

Revisor Frode Alhaug’s beretning viste et godkjent og revidert regnskap.
Årsberetning og regnskap ble deretter tatt opp til votering og enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

4. Budsjett for 2016
Budsjettet ble gjennomgått av Rudolf Danielsen. Årsmøtets kommentar var at dette var et godt og  
nøkternt budsjett og det ble tatt opp til votering og enstemmig vedtatt av medlemmene.

5. Valg av styre, revisor og valgkomite
Forutsetningene for årets valg ble opplest av valgkomiteen. To plasser i styret og varamedlem til styret 
var på valg. Valgkomiteens forslag til den ene plassen i styret var Robert Holten. Den andre kandidaten 

REFERAT

Fornebu 13.02.2016
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måtte dessverre si i fra seg valget på grunn av sykdom. Robert Holten ble enstemmig valgt inn i styret 
uten motkandidat. Jan Erik Aasebø har sagt seg villig til å fortsette ytterligere to år i styret og han ble 
enstemmig valgt for 2 år uten motkandidat. Lars Wyller ble foreslått og han sa seg villig til å være vara-
medlem til styret de neste 2 årene. Han ble enstemmig valgt uten motkandidat.

Hans Jørgen Herje er medlem av valgkomiteen i ytterligere ett år. Styret foreslo Gudmund Bolsgaard og 
Monica Tvenning som medlemmer av valgkomiteen de neste to årene. Disse ble enstemmig valgt uten 
motkandidater.

6. Kontingent
Styret forslår ingen endring av kontingenten for 2017. Styret forslår at det innføres halv kontingent for 
medlemmer under 18 år. Junior kontingent blir dermed kr. 250,-.

7. Innkommende saker
Ingen skriftlige forslag fra medlemmene var fremmet innen fristen. Styret hadde to forslag.

Forslag 1. Det har vært en langvarig pågående diskusjon blant våre medlemmer angående tilgangen til 
vårt forum. Styret er av den oppfatning at skrivetilgangen på forumet skal fortsatt være en eksklusiv rett 
for våre medlemmer. Det ble diskutert en del og årsmøtet var enige med styrets forslag. Dette ble 
enstemmig vedtatt.

Av de poeng som ble fremmet i sakens anledning av medlemmene var blant annet at gjennom å åpne 
opp forumet ville web ansvarlig bli belemret med masse jobb for å fjerne spam fra forumet. Det fremkom 
meninger om at det var forbedringspotensiale med layout og  enkelhet på forumet og at brukervennlig-
heten bør tas opp med Henning og Tor Inge. Flere av årsmøtets fremmøtte påpekte problemer som med 
letthet kunne forbedres. Blant annet nyheter, møter og andre ting burde fremheves på siden. Styret 
takker for gode innspill.

Forslag 2. CCN’s visjon
CCN – Norges beste merkebilklubb
1.  Lokalavdelingene stimuleres til aktivitet
2. Hjemmeside  stadig utvikling hjemmeside og forum
3. Corvette journalen stadig utvikling av corvette journalen
4. Landstreff  utvikling av landstreff konseptet
5. Facebooksiden utvikling av vår facebookside
6. Innkluderende  være inkluderende lokalt og sentralt
7. Miljøaspektet etterstrebe miljøbevissthet

Forslaget ble tatt opp til votering og det ble enstemmig vedtatt.

Dirigent og president Roar Selvnes takket for fremmøtet og årsmøtet ble hevet.



Styre og stell

En god gjeng på CCN Årsmøte

Årsmøtebilder av Runar Halling, VTB



Arne Jonny får entusiastprisen 2015 - vel fortjent!

Årsmøtebilder av Runar Halling, VTB
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Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud

AVD. VTB

21. januar 2016

Lokalavdelingen for Vestfold, Telemark og Buskerud avholdt sitt første møte i 2016 i John Grønstad 
sin garasje utenfor Sandefjord 21 januar.  Totalt ble vi 15 medlemmer som kunne nyte noen flotte 
biler som sto i den omgjorte grisebingen – kaffi-,olje- og polishlukta var heldigvis fremtredende…

Det ble etter hvert gjennomført en tradisjonell agenda med informasjon om fjoråret i tall og verdier samt 
en kikk på hva 2016 skal bringe. 

2015 var et år med bra aktivitet hvor alle tre fylker ble besøkt med aktiviteter. Det ble forsøkt benyttet 
SMS som varsling en uke før og dagen før hver aktivitet samtidig som det ble lagt ut mer detaljer på 
avdelingens forum-sider.  Tilbakemeldingene har vært udelt positive for SMS-varsling og vi vil være 
istand til å fortsette med dette når klubbens nye medlemsnett via SR-bank nå innføres i 2016.  Når bladet 
mottas har dere allerede fått flere SMS med varsling av aktiviteter.  Avdelingen har en god økonomi og 
planlegger å gjennomføre aktiviteter som i 2015.

2016 bør bli et nytt godt år for oss og vi ønsker din hjelp til å «oppdage» aktiviteter i våre tre fylker.  Vi 
vet det er aktiviteter flere plasser samme helg gjennom hele sesongen og vi håper å kunne informere 

Diskusjon
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Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud

Årsmøteagenda krever konsentrasjon

17

gjennom kalenderen på hovedsiden hvilke aktiviteter som skjer i ditt nærområde. Jeg og nestleder vil 
velge en aktivitet vi leder an på men vil svært gjerne at du varsler gjennom forumet eller til oss at du 
ønsker å reise på et annet arrangement.  Vi kan da sende ut en sms hvor andre kan inviteres til å følge 
deg til «din» aktivitet.  Tid og sted for oppmøte og hvor du ønsker å dra er alt som trengs – alltid moro å 
ha flere Corvetter i speilen…

Siste post på agenda var valg og det ble gjenvalg på Arne Jonny Bjune som leder og ny nestleder ble 
Runar Halling. Nå bor vi begge i nærheten av Tønsberg og vi er de første til å inrømme at vår lokal-
kunnskap om fine kjøreveier i Telemark og Buskerud er heller begrenset. Vi skulle derfor veldig gjerne 
hatt en person i hvert fylke som vi kunne diskutere rutevalg og aktiviteter med uten at det dermed vil 
bli lastet over noen arbeidsoppgaver. Så våre telefoner er åpne!

Med ønske om et aktivt Corvette-år

Arne Jonny
Leder avd VTB

Furtekrok Nydelig Ford
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Modda C2

Vakker C2 dæsj

Avd. Vestfold, Telemark og Buskerud 
Foto: Runar Halling og Arne Jonny Bjune
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Avd. Vestfold, Telemark og Buskerud
Foto: Runar Halling og Arne Jonny Bjune

AVD. VTB

26. februar 2016

Februar er en av disse tunge månedene hvor vi bare kan gå i garasjen og se på bilen – i alle fall mes-
teparten av tiden.

Da er det så godt å komme til en garasje med en bil oppe på bukken som en kan gå under å sjekke og 
sammenligne ting med egen bil.  Når det i tillegg følger en kjempeflott furtebu med en utmerket kake-
baker på kjøpet blir det bare perfekt.  Tusen takk til Terje Hennum og kakebakeren for at vi fikk lov til å 
komme.

  Vi hadde besøk av Ingar Martinsen fra Partner1 AS – et firma fra Mjøndalen
   som distribuerer «kjemi, olje og utstyr i harmoni». Han fortalte spesielt om 
  produktene fra Petro-Canada. Dette selskapet produserer over 350 premium
  kvalitet smøremidler(oljer og fett). Petro- Canada oppfyller behovene
  til mange av verdens ledende selskaper i nesten alle bransjer i over 80
  land. Oppskriften er den unike patenterede "HT- process”, som gir en 99,9 %
   ren baseolje som går utover dagens standarder, og fører til at oljen har 
en   større renhet, holdbarhet og ytelse.

Han viste oljeproduktene Petro- Canada Supreme 20W-50 (API SN) og Supreme Synthetic 5W-30 (GM 
dexos1) og girolje for automatisk girkasse Petro- Canada DuraDrive MV Synthetic, samt diverse fett-
patroner for fettpresser som ikke vaskes ut og har en god bæreevne. Miljøvennlige Petro- Canada spray-
typer som også er næringsmiddel-godkjente: Typene med Fett, Multi-spray og Silicone, alle med kulsyre 
som drivmiddel. Sprayene inneholder ingen drivgass og har mindre miljøpåvirkning, bedre lavtemperatur-
egenskaper, samt 96% aktivt produktinnhold.

Partner1 AS selger Petro-Canada produkter over hele landet og har flere forhandlere i Norge. For ytterligere 
informasjon er Corvette klubbens medlemmer velkommen til å ta kontakt på telefon 97 51 80 96 eller 
e-post: post@partner1.as. 

En stor takk til Ingar for nyttige innspill og gode diskusjoner.

CCN Forumprisen 2015 gikk til Arne  som vi er så heldige å ha i vår medlemsmasse og vi fikk overlevert 
en vel fortjent pokal på vegne av hovedklubben – GRATULERER.

Vi fortsatte med en runde omkring mulige aktiviteter denne sesongen.  En rekke aktiviteter ble ramset 
opp, så det bør ikke mangle på muligheter til å kunne cruise seg en tur og møte felles amcar-interesserte.  
Det blir imidlertid viktig å kunne fortelle på en enkel måte hvilke aktiviteter som finnes, hvor og når.  Med 
det kjent kan enkelt-personer i nærområdet ta initiativ for en cruising med et mål.  Kalenderen på CCN 
sin hovedside vil ha kjente arrangementer lagt inn.  Vi vet kanskje ikke alle detaljene men der kommer 
lokal-kunnskapen til sin rett og ofte kjenner noen noen som vet mer.  Litt deling av informasjon og vips 
– man har en flott tur foran seg!



Medlemmene oppfordres til å ta kontakt med leder for å dele kunnskap om mulige kommende aktivite-
ter.  Om du vil lede an ordner vi en sms ut til medlemmene med tid og sted for oppmøte og hvor turen 
skal gå.  Du vil bli overrasket over antall biler som stiller – til og med de som egentlig hadde tenkt seg en 
dag i godstolen vil benytte anledningen og lufte gliset i lokalområdet!

Vi vil ta initiativ til å lede an på noen av arrangementene og vil beskrive i mer detalj hver aktivitet på VTB 
forum.  For noen av aktiviteten vil vi oppfordre dere til å ta med partner i passasjersetet slik at de kan 
møtes og mingle. Vi håper vi skal få en «Ladies Cruise» ut av det en gang på høsten.

Fortsett å gnukke på bilen – den skal ut i Påsken om været tillater!!!

Mvh
Arne Jonny
Leder avd VTB

God plass i furtebua

Ingar Martinsen kåserer om olje Partner1 presenterer sine produkter
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Corvette airborne
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Smil!

Arne får velfortjent forumpris 2015

Terje ved baren i furterommet

Blank og fin motor og girkasse
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CORVETTE-
REGISTRINGER

Just anot her great year for t he American legend
TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN Østlandet

Nå sitter vi her i januar 2016 og vi har lagt bak oss nok et år hvor det var store forventninger og  
spenninger til hva Corvettebestanden skulle utøkes med. 

Nye sjablongen for bruksfradrag ved nyregistreringer gjør seg for alvor bemerket og kombinert med en 
noe enklere og rimeligere tilgang til CO2. Nok en gang ser vi mye nyere biler, faktisk så mange at det er 
flere 1_15 biler enn veteranbiler. Totalt så vi at 252 Chevrolet Corvette ble innregistrert i fjor, av disse var 
251 brukte.. Av disse så ser vi 123 biler importert som bevaringsverdige og for andre gang så ser vi flere 
biler som er godkjent under paragraf 1-15 (Unntaksregelen som Amcar fikk innført).

Blant 30års bilene ser vi en stor nedgang i C3 biler og kun en eneste enslig C2. Gledelig er det 5 stk C1 
og paradoks er det 3 stk 62 modeller som er kommet inn samtidig med at vi vet at en annen er exportert. 
Det som gleder aller mest er at vi har fått de 2 første C7 biler på norske skilter. En splatt ny og veldig 
attraktiv 2015 Shark Grey Z06 Coupe er kjøpt hos Hedin Bil i Gøteborg og en 2014 Ebony Black Coupe 
er bruktimportert av Soon Bil og Båt og solgt til et lykkelig medlem av CCN. Denne var solgt ny i USA i 
september 2013 og følgelig ventet med å registrere til tilsvarende dato i 2015. Vi kan bare gratulere. Vi 
vet også at det finnes minst 8 C7 til i norsk eie og noen av disse får nok skilter i 2016. 

Studer tabellene her, så finner du det meste i Corvette vei…

ÅRGANGSFORDELING AV IMPORTERTE CORVETTE 2015
ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL

0 2009 0 1999 18 1989 0
0 2008 0 1998 20 1988 1
0 2007 4 1997 12 1987 1

2016 0 2006 9 1996 0 1986 5
2015 1 2005 12 1995 3 1985 61
2014 0 2004 6 1994 1 1984 16
2013 1 2003 1 1993 1 1983 0
2012 1 2002 3 1992 1 1982 1
2011 2 2001 16 1991 2 1981 14
2010 1 2000 10 1990 1 1980 6
SUM 6 SUM 62 SUM 59 SUM 105

ÅR ANTALL ÅR ANTALL ÅR ANTALL
1979 2 1969 1 1959 2
1978 1 1968 1 1958 0
1977 1 1967 0 1957 0
1976 0 1966 0 1956 0
1975 2 1965 1 1955 0
1974 2 1964 0 1954 0
1973 2 1963 0 1953 0
1972 2 1962 3
1971 0 1961 0
1970 0 1960 0
SUM 12 SUM 6 SUM 2



2014 C7 Coupe i Ebony Black tilhører Bård Tveiten fra Notodden . Norges første bruktimporterte C7 med (BT27785) skilter og 
klar for mange år og mil på norske veier. Gledelig!☺ 

LowMiles Monterey Red 2006 Z51 Convertible tilhører Ingunn Grasto og er importert av Corvette Store Drøbak.

23

TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN Østlandet



C4 1986 eies av Tom Roger Granli fra Hurum . Denne er solgt ny i 1985 og derfor tollet og registrert som 1985 modell. Dette gir 
en skjevhet i statistikken vår som vi ikke har tilhensyntatt i vår tabell.

2004 Convertible er importert av eier Harald Halvorsen i Sarpsborg. Den har en utrolig lav kilometer og fremstår som ubrukt.

24



25

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. 

Kontor Norge:
Corvette Store AS
Osloveien 134, 1449 Drøbak
Tlf: 64 97 83 88. Mobil: 924 83 386

Kontor Florida:
Corvette Store of Orlando, Inc.
608 Morgan Street, Winter Springs, FL 32708
Tlf: 64 97 83 88. Mobil: +1 407 712 5804

- Over 18 års erfaring med import
- Containerfrakt av bil, MC, deler og personlig gods
- Finner drømmebilen for deg - Ikke bare Corvette
- Inspiserer - kjøper bil du har funnet selv
- Sørger for at alle dokumenter er i orden
- Innenlands frakt i USA
- Ombygging av lys for godkjenning i Norge
- Visning på biltilsynet
- CO2 dokumenter
- Registreringsdokumenter bil og HD fra TÜV

E-post:
info@corvettestore.no

- Over 18 års erfaring med import- Over 18 års erfaring med import- Over 18 års erfaring med import

The lonely ranger 1965 C2 Coupe er importert av Corvette Store Drøbak til Henrik Kiær i Askim.  Bilen ble registrert og så totalt 
rammeløftet for full teknisk restaurering. Om Henrik skal ta lakk etc samtidig vet vi ikke i skrivende stund. Vi får vente til våren å se!



Denne2015 Z06 blir norsk.
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C7 PRODUKSJON
AV: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN Østlandet

Se tabeller for informasjon om C7 produksjonen i 2015.
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AV: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN Østlandet



White rear

Crystal Red
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Shark grey

Velocity Yellow
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Black

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen
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Amerikanske Bildeler AS
VI TILBYR NÅ ALLE MEDLEMMER I CORVETTE CLUB NORWAY 

20% RABATT PÅ ALLE CORVETTEDELER.

www.amerikanskebildeler.no

69 19 50 40
Iddeveien 33, 1769 Halden

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 - 1986.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no
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SO CLOSE

AV: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN Østlandet

Selv om Corvette i et halvt århundre har vært et ikon på amerikansk muskelbil og en ettertraktet 
drøm for millioner av menneseker, så har Corvette ikke alltid hatt en trygg plass I GM sin modell-
rekke.

Det er vel ganske kjent at Corvettens eksistens i de første årene ble reddet av Ford sin introduksjon av 
Thunderbird og det har vært tilnærmelser i senere år også. Dog har en nylig offentligjøring satt et støkk 
og sjokk i flere, og opptrinnet fant sted for mer enn 20 år siden. 

  Den som avslører dette er Russ McLean, mannen som ble flyttet til Corvette  
  for å ryddet opp i produksjonen og få lagt ned bilmodellen. Russ hadde 
  jobbet for GM i mange år, inkludert oppryddinger i Spania og Mexico og 
   opparbeidet seg et nådeløst rykte som kostnadskutter og omstillingmester. 
   Dette førte han til en plass som plattformsjef for Corvette, som på førsten 
   av 90tallet hadde et produksjonstap på over 1000 dollar pr bil. 

  GM slet med finansproblemer og dalende salg, kombinert med stadige 
  omorganiseringer internt. Russ sørget først for å isolere Corvette-teamet 
   fra all støyen fra oven og innenfor sitt lukkede nettverk klarte Russ å høyne 
   kvaliteten og senke kostnader. Innen året var omme så tjente man penger  
  og man hadde sørget for å stabilisere C4 modellen.. I løypa foran lå C5, 
  som GM hadde godkjent, men nok et ledelseskifte på øverste hold, sendte 
   ut sjokkmeldingen om å stoppe all utvikling og la Corvette navnet seile ut  
  i horisonten. 

For Russ McLean, som kjøpte sin Corvette 1960 i 1962 og hadde tro på modellen var dette en umulig 
beskjed å få, så han rett og slett ignorerte dette. Russ visste at Corvette ofte stod for spydspissing av 
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AV: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN Østlandet

ny teknologi som alltid forplantet seg inn i andre enklere bilmodeller. ”It was not the rigth thing to do, so 
i decided to do rigth things ”  Han bestemte seg raskt for å ikke informere sitt team og andre her i ver-
den, bortsett for sin kone. Han lot Corvette plattformen utvikle seg videre i det stille, spurte ikke om lov 
til noen ting eller ekstra midler. Kontakt med styret og øverste sjef unngikk han og C5 utviklet seg sakte 
videre som om intet hadde skjedd. 

I 1996 var han klar til å slippe 1997 C5 løs og resten er jo historie. En formidabel suksess. 
Selvsagt fikk dette etterspill og han ble betegnet som ikke skikket til teamarbeid og unnlatelse i å følge 
beskjeder fra ledelsen. McLean uttalte senere ” Ja, jeg unngikk noen forfremmelser” og han forlot 
Corvette teamet sent i 1996. Høsten 2001 slutter han hos GM for å ta seg av sine aldrende foreldre. 
Samtidig kjøper han seg en 1963 SplitWindow og en 58 Corvette og lever legenden videre på sin måte.
 
McLean hadde egentlig aldri tenkt å avsløre dette, men når National Corvette Museum nominerte han 
til sin Hall of Fame høsten 2015 og hans gode venn og Hall of Fame medlem Werner Meier overtaler han 
til å dele sin historie. Denne historien forteller han så offentlig for første gang under seremonien på 
Museumet og den kommer på trykk i Corvette Enthusiast Magazine. Det var mange i salen som måpte 
av hendelsen, inklusive dagens GM-ledere. 

C4 og C5 har jo i dag seilet opp til å være meget populære enthusiastbiler i Norge og ellers i verden. Vi 
kan nok takke en ukjent helt for at vi fortsatt har Corvette navneplaten i behold. Dagens C7 er en 
SuperCar av dimensjoner og viser innovativ design og teknologi og viser at GM har en stjerne på team-
et. Kanskje nettopp takket være Russ.



Skrevet av Lars Wyller med hjelp av Stein Helgesen
Foto av Lars og Stein

SOMMEREN 2015

Vinteren 2014 – 15 var tiden for ferieplanlegging. Vi, er Marit og Per Gulliksrud, Stein Helgesen og 
Lars Wyller. Det var et felles ønske om en stor Europatur, med Alpene som et felles hovedmål.

Etter en del møter og planlegging ble det klart at vi skulle på 3 ukers bilferie, gjennom Europa, og med 
to biler, Per og Marits nyinnkjøpte 2004 Z06, og min 2001 Z06. Jeg og Stein kjørte i samme bil. Dette 
måtte bli en topp tur, hva kunne gå galt? Vi er jo kjent med å ta felles turer, av ymse lengde, på ymse 
veier.

Vi ønsket å ha mest mulig frihet under ferien, og minst mulig fast planlagt. Vi hadde derfor kun 3 steder 
som var låst av ønsker og tid. Hitlers Ørnerede, Stelvio passet, og Bardolino ved Gardasjøen i Italia.

Dagen kom, 4.Juli møtte vi opp på Kiel fergekaia i Oslo. En myk start på turen. Dagen var flott med sol 
og godt varmt vær. Det ble toppdekk langt ut forbi Drøbak. Avsluttet med en god middag.
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Ørnerede På vei til Bardolino



Skrevet av Lars Wyller med hjelp av Stein Helgesen
Foto av Lars og Stein

Neste dag startet med frokost før avreise. Det var da det skjedde. Starteren på bilen min skar seg. Stein 
sier han hørte det var en underlig lyd i starteren da jeg startet bilen hjemme i Heggedal, men trodde at 
jeg var klar over dette. Hva gjør vi nå? Heldigvis ( kan vi si det?) hadde Stein og Vinnie hatt problem et 
par år tidligere å fått hjelp av en kjernekar i Rosenheim, litt syd/øst for München. Da var det bare å sette 
snuten dit, og håpe han kunne hjelpe oss.  Eneste problemet var at vi ikke kunne bruke starteren, så 
påfylling av drivstoff ble utført med motoren på tomgang. Pauser måtte vi jo ha, så da var det bare å 
finne en plass med nedoverbakke.

Vi fant frem sent på kvelden, fikk oss et hotellrom. Dagen derpå stakk vi bort til vår hjelper. Han kunne 
selvfølgelig hjelpe, serviceinnstilt som han var. Tok bilen inn imellom alt annet.

Siden vi allerede hadde booket hotellrom før avreise i Norge for overnatting i Berchtesgaden måtte vi 
ringe til hotellet for å utsette ankomst, men Stein oppdaget ”plutselig” at han hadde bestilt hele opphol-
det en dag senere enn planlagt, flaks igjen. 

Dagen derpå kjørte vi videre med ny starter.

Været denne sommeren var helt rått, vi hadde 38° når vi kjørte nedover autobahn, da er det godt med 
aircondition.

Etter dette satte vi snuten mot Berchtesgaden, og Ørnerede. Dagen vi skulle opp på Ørnerede var 
regntung, med lave skyer, ikke det vi hadde øsnket oss, med vi ble støttet av værgudene igjen. Da vi kom 
opp på toppen, løsnet skydekket, og vi fikk en heftig opplevelse med sol, flott utsikt, og mye historie.

35

På vei til Bardolino
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Så gikk turen videre mot Alpene. Grossglockner stod for tur. Her hadde nok værgudene en mening om 
at vi ikke skulle se noe, for på toppen hadde vi kanskje 5 meter utsikt. Tykk grøtete tåke.

Vi var der, men så ikke noe. Stemningen var litt usikker, var det slik det skulle bli resten også?

Heldigvis, så var det ikke det, de fleste andre steder var det sol, sol og atter sol.

Vi var maksimalt heldige med turen vår. Vi hadde en hærlig overnatting på et sportshotell i Arabba i de 
Italienske Alper. Her var vi så heldige å få den beste mat- og vinopplevelsen på hele turen. Nydelig mat 
med en helt spesiell Amaronevin, og en kelner som hadde tid til å fortelle litt mer en forventet om både 
mat og vin.

Noe ”smårusk og ulyder” fra bremsene bak gjorde at vi valgte å kjøre i dalen ned mot Gardasjøen , i 
stedet for over et pass. 

På vei til Garda tok vi inn på et lite men veldig koselig familiedrevet hotell i Castellbello i Italia. Her koste 
vi oss ved basenget, på solseng med noe godt å drikke. De serverte Gin fra 2-liters brusflaske, og da den 
var tom, var de hos en lokal ”leverandør” og fikk påfyll.

Så var det Gardasjøen som stod på dagsordnen. Gardasjøen er et fantastisk sted, og Bardolino var hær-
lig. Veldig syden inspirert, med deilig hotell, flott strandpromenade, og flotte resturanter.  Her var vi i tre 
dager. Bortsett fra Stein og jeg, som tok en rask dagstur på 80 mil t/r til Tyskland, for å få nye bremser 
på bilen min. Nok en gang til samme Rosenheim og ”vår” mekaniker.

Stelvio

Ved foten av alpeneDolomittene
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Stelvio

Ved foten av alpene
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Så var tiden inne for å vende snuten nordover igjen. 

Stelvio var vårt drømme pass. For å komme dit gikk turen over flest mulige pass. Passo Di Gavia ble også 
kjørt, det verste jeg noen gang har kjørt over. Dvs, Stein kjørte, og jeg satt med smale øyne, og studerte 
skoene mine til tider. Det var så smalt enkelte steder, like bredt som bilen og dårlig asfalt, uten veisikring.  
Møteplass hver 500m. Dette er ikke passet for de med høydeskrekk, men for de som ønsker spenning 
bak neste sving.

Bilen var litt i det laveste laget, bakhjulene subbet i innerskjermene, Stein og bagasje var litt i overkant 
mye, så dette ble ordnet på et lokalt verksted i Bormio, hvor vi også hadde en overnatting. Vi var 
heldige, fikk låne bukk og verktøy, og bilen ble hevet noen cm. 

Da var det klart for Stelvio. Dette er et av de alpepassene som har flest hårnålssvinger. 48 stk når en 
kjører fra Italia mot Sveits. Og det er bare til toppen. 

Denne turen var herlig, veien var ganske bred, svingene var heftige, og det var trafikken også. Masse 
motorsykler som til tider oppførte seg som om de var helt alene på veien.

Stein poserer ved toppen av Stelvio

Per viser vei et sted i Alpene Per på toppen av Alpene.
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Etter å ha kommet ned fra toppene, var  det schloss Neuswanstein som stod på listen. Et fantastisk slott 
med en fantastisk historie om en keiser og hans kone, hans drømmer og alt for korte liv. Dette er visstnok 
det første ”huset” med innlagt vann til dusj og toalett.  Han døde før slottet ble ferdig, og slik står det 
fortsatt. Det er fra dette slottet Disney fikk inspirasjon til sitt varemerke.

Så var det Moseldalen som ventet på oss, med alle dens ”frukter” og  naturskjønne omgivelser som bare 
Mosel kan by på. 

Marit og Stein tok en fottur helt opp til grensehuset fra 1.verdenskrig på Stelvio.

På verdens tak
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En velfortjent øl i Italia Gardasjøen

Stelvio retning Italia
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Overnatting hos en lokal vinprodusent som kunne by på rød-, rosé- og hvitvin av alle slag. Gratis smaks-
prøver så mye vi ønsket, dette kunne vi ikke gå glipp av, ok, nok om det.

En tur innom ”ringen” ble det også tid til.  Marit  og jeg  fikk leke oss med bilene våre, men gleden varte 
ikke lenge, flere ulykker på banen gjorde at den ble stengt etter en og en halv runde, så da var det bare 
å kjøre av, og nyte synet av alle de andre flotte kjøretøyene som også ville prøve lykken.

Stein poserer igjen

Schloss Neuswanstein



42

Egen plass blant busser i Neuswanstein

Fottur ned fra schloss Neuswanstein

Litt god drikke i Moseldalen
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Turen endte opp i Kiel, der den startet, med en avslappende retur på båten til Oslo, hvor vi fikk opp-
summert reisen.

En tur i Europa igjen en annen sommer er helt klart et ønske, men hvor og når er foreløpig ikke bestemt.

Marit, Per, Stein og Lars

Per vil helst kjøre ren bil

Stolt Marit etter kjøring på ringen







Klubbeffekter

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

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: 175,-

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. 

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette 
Journalen selges. 

Send en forespørsel på mail om hva vi har 
på lager.

Pris per enkeltblad: 10,-
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Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100,-

Kjeledress m/klubblogo
Sort. Str: 50, 52 og 54
Pris: 585,-

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: 175,-

Ryggsekk
Sort og grå
Pris: 225,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 75,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 245,-
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Medlemsannonser
Har du også noe Corvetterelatert som du ønsker å
selge, kjøpe, bytte eller gi bort? Send en e-post med
informasjon og evt. bilder til redaktøren på 
post@alohadesignkontor.no
Annonseregler: Samme annonse opptil to ganger på rad. For 
privatpersoner som er medlem i klubben.

SESONGENS C2 DELER TIL HALV PRIS!

63 - 82: Headlight door Power Switch Connect 55,-
64 - 66: Emergency brake light switch 79,-
63:        Parking brake & brake Light Switch capacitor 29,-
63 - 64: Ignition Switch 169,-
63 - 79: Differential Drain Plug Kit 350,-

Porto kommer i tillegg ved sending.

Christian Fett            920 60 677              chrfett@gmail.com

DIVERSE NYE OG BRUKTE DELER TIL C3, C4 
OG C5 SELGES TIL GUNSTIGE PRISER!

Send mail og spør for ditt behov.

Øystein                 info@corvettestore.no

SALGSBROSJYRER til CORVETTE 

Har nesten alle årsmodeller av Corvette Brosjyrer og jeg 
selger unna de jeg har av dubletter.
Pris fra 100.- til 500.- pr stk + porto. 

Jon Grasto            905 87 422

1975 CORVETTETIL SALGS

1975 Corvette Convertible, Silver metallic med beige 
innredning

Ny sort kalesje medfølger. Lakkert i Norge og skiftet alt 
teknisk som var nødvendig. Masse nytt. Klar til registrering. 
Fornuftige bud mottas. Selges for kamerat. 

Jon Grasto            905 87 422 

CORVETTE CONVERTIBLE C3 - 1973 
TIL SALGS

Spesiell oppgradert/restaurert og MYE påkostet. 
Ny 383 Stroker -460 HP - Ny alu.radiator m/el. vifte 
- 11" Zoom Perfection clutch - 4 tr. Munchie 
MANUELL - Spread Bar - Shark Bar veltebøyle - 
Recaro stoler - Grant ratt - Monofjær bak + kraftig 
stab. stag - nye forkr. felger m/245/45 - 275/40 ZR - 
nye fjærer og støtdempere - nye lys foran og bak - 
nytt batteri -   bremser + mye mer ! Orig. pene stoler 
og kompl. hjul medfølger + div. res. deler. PKK ok.
Selges for kun kr 269.000 + reg. gr. lite tid til bruk! 
Vennligst kun seriøse henv.

Arnfinn Utgård               924 13 506

FOR SALE
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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

KJENT SITUASJON FOR DEG?

Da trenger du B96 eller BE førerkort. 
Kontakt oss for tilbud!

Firma, foreninger, grupper -  vi tilpasser opplæringen 
på din arbeidsplass/tilholdssted (nedre Østfold)

Er du i tvil om du kjører lovlig med henger – sjekk /last ned
Tilhengerkalkulator på www.vegvesen.no

Team Antonsen Hvaler Trafikkskole AS
Kråkerøyvn. 11, 1671 Kråkerøy

tlf. 911 32 774  /  www.teamhvaler.no  /  kontor@teamhvaler.no

A5 B96-BE opplæring  24-02-15  10:10  Side 1
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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

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
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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

51



«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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