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JANS HJØRNE: taktrekk i t-toppene av glass

NY CORVETTE I NORGE

HVA SKJEDDE PÅ RØROS

SPRUDLEVANN OG MOTE PÅ RØROS

GARASJETREFF I BRUMUNDDAL

Felles cruising, VTB

Besøk hos Colin Young  - Brisbane
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Forside: Magne Andersen
C7 på Røros



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



Søndagen ble som sagt brukt til konstitusjon 
av det nye styret. Å få nytt blod inn i styret, 
ser jeg på som en god ting, selv om det er trist 
å si takk for samarbeidet til de som gikk ut. 
Med nye tanker og ideer for klubben, håper 
jeg at styret i 2016 kan løfte klubben nærmere 
vår visjon – CCN, Norges beste bilklubb.

Når dette leses har nok de fleste fått sine 
biler på vegen. Jeg vil oppfordre dere alle til 
å kjøre fornuftig. En uskadet kropp og førerkort 
er vel greit å ha? 

Jeg vil også oppfordre dere til å delta på treff 
og arrangement rundt i nærområde. Ønsker 
dere å markedsføre turer eller arrangement, 
ta kontakt med deres avdelingsleder. Han kan 
sende ut sms eller mail, eller det kan legges ut 
på sosiale fora.

God sommer!

Roar

Fra førersetet

I skrivende stund nærmer vi oss en tid på året 
hvor mange corvetteeiere spinner både i grus 
og på asfalt for å komme seg ut med sine biler. 
På ulike fora ser vi at det i deler av landet i 
lengre tid har vært glimrende kjøreforhold. 
Men så er det nå engang slik at vi bor i Norge, 
og da kan man ikke være trygg i forhold til snø 
før langt uti juni.

Sist helg var for meg en helg i bilklubb-
administrasjonens tegn. Lørdag gikk med til 
Amcars generalforsamling, mens søndagen 
ble brukt til styremøte i CCN.

Amcar har generalforsamling hvert fjerde år, 
og årets var min første. Jeg må si det var 
meget interessant å føle litt på innsiden av 
Amcar. Amcar har over 18000 medlemmer, og 
drives, sett fra mitt ståsted, meget profesjonelt. 
Amcar har i mange år vært lokomotivet for 
oss som har bil som hobby, og de har etter 
min mening, oppnådd mye. Jeg kan nevne 30 
års regelen og 1, 15 regelen. Med den nye 
regjeringen har det også løsnet skikkelig. Vi 
har bl.a. fått nye lysregler og PKK regler for 
veteranbiler.

Amcar føler imidlertid at de har mange 
gratispassasjerer, og derfor ble det gjort en 
vedtektsendring på generalforsamlingen. Den 
åpner for at Amcar også kan jobbe for å få 
ikke-amerikansk bil som medlemmer inn 
under sin paraply. Det ble faktisk hevdet 
under møtet at mange medlemmer i CCN, 
ikke var medlemmer i Amcar. Jeg har ikke noe 
tall på dette, men jeg vil oppfordre på det 
sterkeste at dere i allefall vurderer medlemskap 
i Amcar. 

CCN er godt representert i Amcars styre. Vi 
har vicepresident og ett varamedlem. I tillegg 
er redaktør for Amcar corvette eier, men ikke 
medlem. Flere i administrasjonen er også 
medlemmer i CCN.

PRESIDENT ROAR SELVNES 
934 05 517                                                                                     
se lvnes@onl ine.no
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Redaktørens spalte

REDAKTØR/DESIGNER TONE 

995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

Hei! 

Den offisielle landstreffartikkelen med premie-
liste etc kommer som vanlig i CJ3. På grunn 
av forsinkelse med dette magasinet fikk vi 
likevel med en liten smakebit fra Røros fra 
Magne og Christian. Beklager at CJ2  kommer 
senere enn planlagt! Først var det venting på 
stoff, og deretter ble jeg desverre bitt av 
influensa, som ga en ytterligere forsinkelse. 

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

Ønsker alle en fortsatt god sommer!

Tone

Nostalgi:
Tilbakeblikk på Corvette Journalen

Vi har tatt et dypdukk i arkivet, og vil fremover dele utdrag av eldre utgaver av Corvette Journalen.

På side 7 finner du forsiden etterfulgt av utdrag fra den aller første journalen som ble utgitt i 1993 til de 33 første medlemmene. 
Bladet hadde ikke navn enda og het bare «medlemsinfo» og var på 8 sider.

På side 13 har vi utgave nr 2 utgitt av Corvette Club Norway.  6 sider i «Svart-hvitt og fine farger».

Takk til Monica som scanner!

Engasjert daglig leder i Amcar. Edward the winner.Gjengen før horna har begynt 
å vokse ut fra panna.
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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

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen
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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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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



AV: Roar Selvnes, president i CCN

EKEBERG 2016

Mai er en stor måned for oss bilentusiaster. Dette er måneden hvor de fleste pusser eventuelt 
støvlag av bilen, og gir de en skikkelig shining før vi triller de ut av garasjen.

Dette er også måneden hvor veldig mange bilklubber har sin vårmønstring. Enkelte helger kan det være 
flere arrangement som gjør at man må velge bort noen.  I Trøndelag er en av de største mønstringen i 
mai den lokale Amcarklubben sin. I år lagt til søndag 8. mai. Uken før mønstringen, bestemte jeg meg for 
å gjøre noe helt nytt denne helgen, kjøre til Oslo og oppleve Oslomønstringen. Jeg har hørt mye positivt 
om denne.

Samme dag var det sportsbiltreff på Øvrevoll. Enkelte av våre medlemmer reklamerte for dette treffet, 
og det synes jeg er bra. Selv om CCN har hatt tradisjon for å være på Ekeberg, finnes det så mange 
corvetter på det sentrale østland, at vi burde klare å stille med mange biler på begge treffene. CCN 
sliter med rekrutering av yngre, og hvis Øvrevolltreffet klinger bedre for de unge, bør vi helt klart juble 
for deltakelse der.

20



AV: Roar Selvnes, president i CCN
Corvetten ble vasket og gjort klar på fredag. Jeg hadde sett på Facebook at det skulle være ett treff på 
Kirkenær. Det virket imidlertid ikke som mange corvetter ville komme dit. Jeg så også at det skulle være 
mønstring på Vinstra på lørdag. Dette startet imidlertid kl. 1000, og skulle vi rekke det, måtte vi stå opp 
midt på natta.

Jørn Anders bestemte derfor at vi skulle til Kirkenær, og vi startet hjemmefra presis kl. 0800. Det var 
oppholdsvær og 6 grader. Jørn Anders vil konsekvent kjøre med cabben nede, men jeg brukte vetoretten, 
og vi cabbet ikke ned før vi kom til Elverum. Via Facebook fikk jeg kontakt med Miro. Han skulle også til 
Kirkenær. Vi ble enige om å møtes på den lokale bensinstasjonen. Her ble det en kattevask av bilen før 
vi kjørt til treffområdet.

Den første jeg møtte da jeg steg ut av bilen, var en vakt som kunne fortelle at han var nyinnmeldt CCN 
medlem. Jeg husker dessverre ikke navnet, men vi hadde en hyggelig prat om corvetter og klubb. Miro 
var også fersk corvetteeier, men hadde ikke rotet seg til å melde seg inn i klubben ennå. Av ca 100 biler 
på treffet, så jeg 5-6 corvetter, og snakket med 3 av eierne.

Før vi dro fra Kirkenær avtalte vi med Miro at han skulle komme innom Olavsgaard søndags formiddag 
for å lose presidenten til Ekeberg. GPS`n lå selvfølgelig igjen hjemme…

21
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Søndags morgen rant opp med strålende vær. Miro kom og hentet oss, og ferden gikk til Ekeberg. Vi fant 
etter hvert samlingsplassen for corvetter, og her vil jeg anslå at det totalt var rundt 100 biler. Det gikk 
rykter om at det var i overkant 600 biler totalt. Litt under normalen i følge kjentfolk. Og kjentfolk var 
det mange av. Trivelig å møte medlemmer på andre arenaer enn Landstreff og lokale møter/treff. 

Da vi tok fram CCN stolene våre og satte oss ned sammen med en gjeng, spurte Miro hvor man fikk 
kjøpt slike stoler.  Du må nok være medlem i klubben fikk han til svar. Meldte meg inn i går kveld kom 
det i retur. 

I 14 tiden pakket jeg og Jørn Anders sammen og satte kursen nordover. Med fortsatt godt vær, ble turen 
kjørt med cabben nede helt hjem… Det ble mange mil bak rattet, men takk til dere jeg møtte for en 
trivelig helg.
 

 
Roar
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AV Jan Fjelde, medlem i CCN

JANS HJØRNE

Om du blir lei av alt lyset som flommer inn i 
coupéen via glasstaket, finnes det råd. -Heldigvis 
er operasjonen reversibel, så du risikerer ingen 
ting.

Mer enn halvparten av C3-kjøperne krysset av for 
«t-tak i glass» da muligheten åpenbarte seg på 
option-listene.  Rent designmessig synes mange at 
det er kjempestilig med et tak som har 
speilglasseffekt. I alle fall sett fra utsiden. Fra 
innsiden, tilhører jeg dem som etterhvert gikk i 
metning. Her ble det for mye lys, kombinert med 
at den intime atmosfæren ofte ble et savn.

KAN REVERSERES
Mange av oss er opptatt av det originale. Siden jeg 
ønsket at det ferdige resultatet skulle se 
fabrikklaget ut, måtte jeg ta meg en tur i 
tenkeboksen for å evaluere alternativer. Det var 
samtidig et ufravikelig krav at hele operasjonen 
kunne reverseres dersom jeg engang skulle angre. 
Jeg vurderte Plasti-dip. Dette er en gummiaktig 
lakk som kan dras av om ønskelig. Men, er 
sortlakkert glass så stilig da? Den har heller ingen 
isolerende effekt. Etter litt frem-og-tilbake, 
bestemte jeg meg. Jeg ville bruke Biltema sin 
tykke, myke dobbeltsidige teip. Den er merket 
med; «Art.29-320». Deretter ville jeg feste et 
nøyaktig utskåret trekk som matchet med 
interiørets sølvfarge. Jepp, planen var klar! Da var 
det bare å kjøre til Biltema, for deretter å bevege 
meg i retning av en salmaker for å ta ut et 
passende stoff. Om jeg en gang i fremtiden skulle 
angre, lar denne teipen seg fjerne. 

LAGE EN MAL
Det kan være greit å starte med å vaske glassflaten 
med vindusvask. Deretter må det lages en mal av 
papir. Denne skal siden brukes når taktrekket skal 
klippes til. Selv er jeg hverken teppelegger, eller 
på annen måte proff. Derfor gjorde jeg det på min 

Glassets indre form krever en mal.

Slik ser malen ut.

Malen avsettes til taktrekket med 
kulepenn.
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egen tidkrevende, men idiotsikre måte. Mange 
A4-ark ble brukt. Ett og ett ble de formet etter 
buene og de ovale feltene som huser klørne som 
styrer lukene på plass. Arkene teipet jeg sammen 
slik at de til slutt ble en perfekt kopi av formen til 
glasset som skulle dekkes med trekket. 

P.S. : VIKTIG
Siden lukene er speilvendte, er det selvsagt 
tilstrekkelig å lage en eneste mal. Denne må bare 
vendes når trekket skal klippes til på motsatt side. 
Bruk en kulepenn og tegn opp på baksiden(!) av 
trekket. -Da slipper du å se irriterende striper fra 
kulepennen når jobben er gjort.

KANT I KANT  
Den dobbeltsidige teipen skal legges kant i kant, 
stripe etter stripe, til hele glassflaten er dekket. 

Arbeidet krever nøyaktighet. Dersom du velger et 
taktrekk som ikke er hundre prosent lystett, vil 
nemlig smale striper med sollys slippe igjennom. 
Her er det bare å ta tiden til hjelp. Teipen kuttes 
med en skarp tapetkniv. Selvsagt oppsto det små 
gliper enkelte steder. Disse skjulte jeg med smale 
striper av svart elektrikkerteip. For å sjekke at 
luken til slutt var helt lystet, holdt jeg den opp mot 
en lampe. 

Etter en del jobbing, og sikkert et og annet 
ukvemsord, er det bare å presse taktrekket på 
plass mot den klebrige teipen.  -Lykke 

Jan

Glasset dekkes med dobbeltsidig teip. Her er jeg halvveis i arbeidet. Den ene glassluken er nesten ferdig. Reinskjæring langs kantene gjøres med en 
skalpell dersom finishen skal gjøres helt perfekt.

Har du noen tips/ønsker om hva Jans hjørne kan handle om neste gang? 
Send til jan-fj@online.no
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NY CORVETTE 
I

Hei! Her er noen bilder av min nye Corvette C7 Z06.

Hentet til Norge fra Tyskland. Importert av Bilsenteret Stryn, kom til norge 17. mai :)

Hilsen Terje Sørheim

Medlemsbiler



Corvette i Kiel.

27
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AV: Magne Andersen, medlem i CCN
(Magne er også medlem av den svenske corvetteklubben)

PÅ RØROS

Stor takk til styret og ALLE lokale som bidro for oss som var på Röros som "turister", ett bra treff 
på mange områder.

OPPSUMMERING FRA MEG OG VIDA (63 SPLITT):
Vi møtte 8 andre Torsdag formiddag i fra Østfold (7) / Larvik (1) på Esso nord for Gardermoen. Felles tur 
oppover i deilig vär, underveis hengte vi oss på ca. 10 biler til, veldig artig med så mange i samme rettning!  

Vel fremme på Torsdag ettermiddag gikk insjekking til hotel + treffet raskt og effektivt, over 50 biler 
møtte allerede opp Torsdag. Vask av biler på fine vaskeplasser tok oss deretter til felles middag, (info- 
møte i forkant) etter mimring om gamle "ting og tang", ble det natta for oss (sent) ;) 

Fredag gikk med til bedømming av biler for oss som kom tidlig, eller en rundt tur på egen hånd i Røros 
sentrum, eller områdene rundt (vi tok en flott tur på fjellet). Arr. komiten hadde t.o.m. ordnet med gratis 

Speil med c7 og 63

28



AV: Magne Andersen, medlem i CCN
(Magne er også medlem av den svenske corvetteklubben)

vask på Statoil under hele helgen, et meget flott tilbud. Bergstadsvandring for de som ønsket det var 
også populært, tror de måtte sette opp flere grupper/puljer pga. interessen. For oss som ønsket litt mer 
fart og spenning så var det laget en auto-slalom bane på flyplassen som skapte betydlig mere fart en det 
vi har vært vant med, ordentlig gøy (selv ikke dommeren eller deltagerne forsto helt banen, men morro 
lell) :)

Vill rette en spesiell takk/hilsen til den hyggelige Trønderen jeg slo ut i finalen i sin råe og gråe C6 Z06, 
en riktig sporty sports-mann som "så" det dommerene ikke så! :)

Jeg tok med meg en passasjer under selve finalen, en ung gutt, som trolig ble beskyldt for å ha begynt 
å røyke når han kom hjem til foreldrene sine! :)

Fredag ettermiddag, ble det å ta imot flere biler, det begynte å bli trangt om plassen, men med "hjerterom 
fins det alltids husrom"! En fin felles middag med infomøte i forkant tok oss til nye mimrehøyder i baren 
utover kvelden.

Lørdag var som de andre dagene ett "postkort" med blå himmel, sol, perfekt, selv om Røroskveldene/
nettene kan bli noe kjøligere for oss som kommer sørifra! :)

På formiddagen var det bedømming, andre reiste på felles Cruising ned i sentrum der arr. folket hadde 
klart å få ordnet så hele byen var åpen for oss med Corvetter. De damene/jentene som ville hadde 
muligheten for en fin stund i en butikk med Champagne & mote nede i sentrum, noe som også butikken 
mente var en suksess. Viktig å bidra til det lokale næringslivet også.
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Masse folk og god stemning blandt gjester, turister og fastboende. Hamburgere ble servert i en cafe m 
bakgård! Etter cruising i byen var på opp til treff plassen igjen for å "sparke mer dekk", kjøpe varer som 
var til salgs utenfor hotellet, eller klubbeffekter inne. Eller som en hel del gjorde: en felles cruising 
sydover på en drøy halvtime, hvor man kunne besøke en artig bensinstasjon med gamle biler, mopeder, 
båter, snøscooter og annet fra "tidenes morgen" av mekaniske saker... Trivelig! :) 

Lørdagkvelden ble flott: velkomstdrink i foajeen utenfor festsalen, der alle ble samlet som "sild i tønne". 
Styret bidro med musikk for å bygge opp stemningen før dørene åpnet til et røyk, lyd show + flott 
utstilling av 3 Corvetter, veldig artig, mye jobb var lagt ned i lys-setting, lyd og bilder.

God mat, premieutdeling og div. taler gjorde kvelden til en hyggelig stund for alle. Roar ledet det hele 
med en "Politimans-ro/myndighet"! :) Det hele ble avsluttet med kaffe/aveck i baren med live musik, prat, 
en del valgte selvsagt å ta kvelden tidlig da de hadde lang vei hjem.

Søndag morgen var det bare å komme seg opp, ta farvel med gode Corvette-venner, notere seg enda 
flere gode Corvette-minner, å kjøre hjemover.  :( 

På vei nedover mot Oslo traff vi på mange Corvetter her og der, :) Takk til ALLE som bidro til en koselig 
helg, takk.

Vette hilsener fra:
Magne "C7" & Vida "Splitt"

FOTO: Christian Fett, medlem i CCN, tidligere president
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FOTO: Christian Fett, medlem i CCN, tidligere president

på Røros

Her fikk Christian Fett blinkskudd av jentene i kø utenfor Lille Røffe hvor de fikk servert sprudlevann og 
sett på moteklær og farger og stil.  Bortimot 40 damer hadde meldt seg på dette arrangementet. Les 
mer om dette i neste CJ.



BRUMUNDDAL

CCN Mjøsregionen har i år en gledelig oppsving i entusiasmen rundt deltagelse i klubbens aktiviteter. 
Dette er mye takket være en offensiv og driftig aktivitetskomité bestående allsidige karer med 
bensin i blodet.

Den 6. mars var vi samlet til garasjetreff hos komitémedlem Ola Grini i Brumunddal. Hans gule 72 Coupe 
var ikke ute fra vinterlagring, men han har en vraket C3 på lager i garasjen og en 29 Ford roadster som 
begynner å ta form. I rod’n har han utvilsomt lagt ned mange arbeidstimer! 

Arrangementsgjengen for Skandinavisk Treff 2016 på Lillehammer møttes en time før de andre for en 
gjennomgang av status på de forskjellige oppgavene. Da alle var på plass gikk praten lett blant 12 
fremmøtte motorheads. Serveringen var uten sidestykke med hjemmebakst av flere sortiment. 

Vi takker de fremmøtte og signaliserer med dette at en ny vår er kommet til CCN Mjøsregionen :)☺
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TEKST: Dan Askehagen    ∙   FOTO: Ola Grini og Dan Askehagen

Garasjetreff hos Ola.



Garasjetreff og jobb i andre etasje.
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TEKST: Dan Askehagen    ∙   FOTO: Ola Grini og Dan Askehagen



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

AVD. VTB

Søndag 17. april startet med mye regn gjennom natten men en god vind utover formiddagen gjorde at medlemmene fikk 
en sms hvor cruisingen ble annonsert til start kl 14.00 fra Sem.  

7 biler møtte opp og vi kjørte via Vear og Melsomvik over Torp stasjon til Fokserød for en første kort stopp og ta med nye 
deltagere.  CCN materialforvalter med frue ventet på oss der og ble med videre.  Riksvei 303 gjennom Sandefjord og videre 
til Larvik bød på god Corvette-vei uten altfor mange fartsdumper. Vi tok en litt lengre pause ved bensinstasjonen i Elveveien 
21 hvor tre biler til sto og ventet.

Så gikk turen videre gjennom Larvik sentrum og mot Stavern.  Flotte veier og solskinn fra nesten blå himmel med 9 biler i 
speilen – bærre lækkert spør du meg!  Fra Stavern gikk turen til Nevlunghavn med håp om at vi kunne sitte på bryggekanten 
med is og kaffe.  Utestedene der var imidlertid stengt så det ble en cruising gjennom de trange gatene og et glimt av de flotte 
hvite husene.

Helgeroa ble endelig stopp hvor det var flere muligheter til å få noe å bite i.  Og det var faktisk så fint vær at alle valgte å 
sitte ute og nyte sjølukt, måkeskrik, is og kaffe – veldig lækkert igjen!!

Returen hjem ble iht den enkeltes valg – vi var tre biler som tok østsiden av Lågen, via Sandefjord og Stokke til Tønsberg .
Takk for en fin ettermiddag og takk til alle damærne som kom med på turen.  Ser gjerne ennå flere bli med neste gang.

Arne Jonny

Venter på toget på Torp.
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Av Arne Jonnny Bjune, avdelingsleder i Vestfold, Telemark og Buskerud

En uke gammel medlemsbil.

Stopp i Elveveien.
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På bryggekanten.

Helgeroa.

Sabla godt!
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Sabla godt!
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Av Kjeld Aagaard

Colin Young

Brisbane

For ca. to år siden ringte vår gamle president Erik Jensen meg. Han hadde hatt kontakt med en Colin 
Young som da var president i Corvettes Down- Under Car Club. Han skulle være tre måneder i 
Norge, for å besøke sin sønn og sønnesønn. 

Erik lurte på om jeg kunne ta meg litt av Colin. Jeg kontaktet han og det viste seg at dette var en riktig 
Aussie. Sønnen hadde truffet en Norsk jente på ferie i Grekenland. Det ble kjærlighet, som resulterte i 
et barnebarn født og bosatt i Norge. Det var nok ikke lett for Colin og hans kone Krystyna å ha både 
sønn og sønnesønn bosatt på den andre siden av jorden. Jeg tok kontakt og han bodde på Vettre i Asker. 
Det skulle være møte i Østlandsavdelingen i Vestby så vi dro dit. Vi kjørte Oslofjord tunellen ned via 
Drøbak og så på møtet. Der ble suksess. Vi fant fort tonen og som den sosialen karen han var så fikk han 
også fort kontakt med de andre gutta.

Meg og Colin med Brisbane sentrum i bakgrunnen.
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Av Kjeld Aagaard

Vi var også på Kongsberg med Vestfoldavdelingen. Begge turene var værmessig på topp. Etter det ble det 
noen turer til før han var i Bergen på besøk. Der hadde han også blitt tatt godt imot av Harry å  gjengen. 

Sist sommer var han her bare en uke før han og kona reiste ned til Luxenburg og så til treff i Tyskland. 
Men jeg traff han på Ekeberg i mai. Ha foreslo at jeg og kona Anne-Lise skulle ta oss en tur til Australia 
å besøke dem i Brisbane.

Anne-Lise har en fetter i Sydney og en kusine i Kempsey, litt lenger nord langs kysten, så nå begynte 
planleggingen. Colin mente den beste tiden var fra midten av februar  til og med mars for besøk.  
11. februar 2016 landet vi i Sydney. Vi fløy Emirates fra Oslo via Dubai. Lang tur 24 timer ned til  Down 
Under. Flotte fly med god plass. Fra Dubai til Sydney fløy vi Airbus A380, verdens største passagerfly. 

Vi bodde fem netter på Coogee Beach i Sydney. Før vi satte ferden nordover mot Brisbane. (Ca. 100 mil 
opp dit). Vi brukte to og en halv uke opp dit. Var innom masse flotte plasser. På østkysten av Australia 
bor 90 % av innbyggerne. Det er vakker frodig og har et nydelig klima.

Kommer man inn 25-30 mil i landet, er man i Outbacken. Her er det tørt varmt å lite frodig. Vi ankom 
Colin og Krystyna på en mandag. De bodde i et deilig stort hus in til en golfbane. Her var det 
svømmebasseng i huset. Det ble brukt mye. Temperaturen lå på 30-35 grader om dagen. Vi overnattet 
først to dager. Deretter tok vi flyet opp til Cairns i to dager. Her var vi ute på Great Barrier Reef og 
dykket. Det var 31 grader i vannet, noe de sier er for varmt for korallene. Tilbake til Colin og Brisbane på 
fredag. På lørdag var vi på cruising med  20-25 Corvetter. Vi kjørte opp til noen fjell vest for Brisbane. 
Nydelige veier, masse skog og innsjøer.

Bilene til Colin Young.
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Australia var eventyrlig vakkert. Alle medlemmene i Down-Under Corvette Club  var også veldig sosiale, 
som de fleste Australiere er. Amerikansk kultur og livstil står høyt her. Det er masse Amcars her. Med på 
Cruisingen var også Michael og Ann Ahlberg fra Sverige. De hadde bodd i Australia i 38 år. Kjørte rød C3. 

På søndag var vi på Barbeque med en del Corvetter i en stor park i Brisbane. Her ble det grillet og 
servert mat i lange baner. Jeg var også med på et klubbmøte før vi reiste, de var ca 120 medlemmer og 
syntes vår klubb var stor. Jeg så en C6 der pluss noen C5. Disse er konvertert til høyreratt da de har 
Venstrekjøring Down Under. Dette koster ca Kr.200-300 hundre tusen Kr. pr bil. De får ikke registrert 
før dette er gjort. Unntaket er veteranbiler over 30 år. Disse slipper unna. Problemet er at C7 ikke lar 
seg konvertere så det finnes kun en C7 i Australia, den går på New Zeeland skilt som unntak.

De er glad i uteliv i dette landet, derfor finner man parker og griller overalt. Vi tilbrakte i alt fem uker i 
Australia og fikk sett en del av Østkysten, men dette er ikke bare et land, men et kontinent. Er det noen 
som har spørsmål om Australia så bare ring meg.

Kjeld
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Endeløse strender i Australia, dette er Byron Bay.
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Her er Colin Young i sitt rette element.

Mater her kenguruer i Zooparken til Steve Erwin.



Ann og Michael Ahlberg fra Sverige som hadde bodd i Australia i 38 år. Kjørte rød C 3.

Her fikk Anne -Lise en stor drøm oppfylt. Her er hele gjengen fra Crisingen. Dette er fra Somerset Dam Queensland.
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Her er hele gjengen fra Crisingen. Dette er fra Somerset Dam Queensland.

Her fra klubbmøtet i Brisbane.
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Medlemsbiler
GEIR ÅGE MELHEIM

Hei! Her er et sommerbilde av bilen min: Corvette C3 Cab 1968 mod. 

Manuell gearkasse, 502 bb. Total rastaurert.

Hilsen Geir Åge Melheim (Hafslo)

Til venstre: presidenten. Til høgre: Nyinnmeldt medlem.

SOMETHING OLD AND SOMETHING NEW...



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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NYE DELER I ORIG. EMB. TIL 
CORVETTE C3 TIL SALGS

Precicion Universal Joints: 4 stk. Kryss drivaksling(331) 
- 2 stk. Kryss M.aksling(354) - 1 stk. 
kryss M.aksling (530) Amgauge - 2 stk. Ball Joints/
øvre styrekuler 63-82 - 1 stk. Rear Transmission Seal  
SKF 15041  55-73 -  2 stk.  sett 35473 Bearing Kits 
Front Wheels(indre/ytre) 69-82 - 1 stk. A7168 Seal, 
Pinion 63-79 - 2 stk. front Wheel Bearing Kap 63 -  1 
stk. X-335 Wiper Compartment Cover 73-82  - 1 par 
KYB Gas Schock Absorber rear Exel-6 VBP-218 -  1 
stk. 4621 Rear OEM Style Parking brake cable 
Stainless 67-82  - 1 stk. Rear Quarter Trim Panel 
Covertible h.side - 2 stk. Slant termostater 195 og 
160 gr. - 1 stk. 606929 Tie Rod End,Inner W/LH - 1 
stk. PS157 Standard. Switch I.C. Oljetrykkgiver. - 1 
stk. ES-509 Temp.sender Harness  Kit AC Delco 
72-82 -  1 stk. kompl. sett National hjullager+ 
simmeringer(5 deler ytre/indre) 1 hjul bak - 1 stk. 
602-668 Corvette Wheel Bearing Greaser - 1 stk. 
Flex-a -lite Flex Fan 18" Std. rotation - 1 par VBP - 
550 lbs front spiralfjærer 1" senking - 1 stk. Coil 
Compressor ATD 7549 

Ord. pris ca. 12.500,-  Selges  fortrinnsvis samlet - for 
KUN kr 4.500 + frakt!

Arnfinn Utgård                   924 13 506  

             arnfinn.utgaard@hotmail.com
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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

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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DESIGNK ONTOR

LOGO

DESIGN

ILLUSTRASJON

FOTO

WEB

FASADE

REKLAME
Aloha jobber i hovedsak med visuelle identitetsprogrammer

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

Aloha/Tone gjør layout i Corvette Journalen.

Ta kontakt med Tone for pristilbud eller andre spørsmål:

post@alohadesignkontor. no

w w w. a lohadesignkontor. no
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«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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