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

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

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

SUPERTILBUD FRA WWW.ECKLERSCORVETTE.COM UT MÅNEDEN:
#45117 replica ratt 15 tommer (1956-62) nå kr 2.645,- + mva (veil kr 5.299,- + mva)
#43642 advanced street & slalom suspension system (1963-77), nå kr 4.900,- + 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

#5051 Edelbrock torker II alu innsug til BBC, nå kr 1.245,- + mva (veil kr 2.499,- + mva)
#POW101025 Powerhouse kaminstallasjons-verkstøysett, nå kr 999,- + mva 

(veil kr 2.619,- + mva)
#141-116 GM/ProForm sort signature series (m/rød bowtie logo) alu ventildeksler, 

nå kr 595,- + mva pr par (veil kr 1.199,- + mva pr par)

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

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

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

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

Veil pris kr 9.710,- + mva, nå kr 3.500,- + mva! Løp og kjøp!

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

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

STORT DELELAGER OG 
SPESIALVERKSTED FOR 

CORVETTE!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 Drøbak  

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

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no

         facebook.com/carsas



Fra førersetet

Hei!

Vil starte med å takke Arne Jonny for den kjempe 
jobben han har gjort i avd VTB to siste år. Han har 
pga. jobb i utlandet ikke kunnet tatt på seg vervet 
videre. Er overbevist om at hans stå-på-vilje 
kommer til og bli savnet. Ny leder for VTB er Erik 
Jensen, vi ønsker han og VTB lykke til videre.

Utvidet styremøte, samt Årsmøte ble holdt 15. 
februar. Så og si alle avdelinger var til stede, noe vi 
i styret satte stor pris på.

Styret er som forrige år, det samme med valgkomite.

Fra 2013 kan vi minnes Landstreff på Sørlandet og 
Skandinavisk i Sandefjord som to meget fine treff.
2014-vinteren er straks over, Landstreff i Stavanger 
nærmer seg. Ser frem til å møte mange av dere der.

Kan nevne at hc også i år skodde opp vetta med 
piggdekk for å være med på Winbter Challenge på 
Gol. En kjempe helg på Pers Hotell, som startet 
med kolonne kjøring over Hemsedals fjellet i C3 ;)
Fredag på Tisleia, med over 4 km isbane, lørdag 
dro gjengen til Dagali for nye sprell.

husk å respekter kreftene og våt/kald asfalt når 
det våres. 

Ha en fin vår alle sammen!
 
 
HC

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



Redaktørens spaltePåminnelse Kontigent

Hei!

Jeg vil ønske alle medlemmer en riktig god påske! 
Håper mange har fått tatt årets første tur med 
Corvetten, selv om været har vært varierende.

Neste Corvette Journalen deles ut under lands-
treffhelgen, det er derfor viktig å motta alle bidrag 
senest 15.mai for å få det ferdigprodusert. 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 medlems-
biler.

Vil minne om at det nå er siste mulighet til å melde 
seg på landstreffet dersom du ikke allerede har 
gjort det. Innen 17.04 kan du melde deg på treffet 
her: www.landstreff2014.no

For spørsmål omkring påmelding og betaling, 
kontakt: terje.kristiansen3@lyse.net

Tone

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

EN OPPFORDRING OM Å INNBETALE ÅRETS 
MEDLEMSKONTINGENT SÅ RASKT SOM MULIG

Da det er en del av dere som fortsatt ikke har 
innbetalt årets medlemskontingent i Corvette 
Club Norway, sender jeg nå en liten oppfordring 
om at dette blir gjort så raskt som mulig nå. 
Betalingsfrist var 10. januar, men vi vil jo helst 
beholde alle medlemmer, og håper at dere fortsatt 
vil være medlem fremover.

Medlemsgiro ble sendt ut sammen med Corvette 
Journalen Nr 4/ 2013 sammen med kalender og 
medlemsliste, men denne kan jo ha blitt borte?

 Er du usikker på om du har betalt eller ikke, bare 
sende meg en mail eller ring meg, så skal jeg 
sjekke opp dette.

Jeg vil også sette stor pris på om dere gir meg 
beskjed, enten på mail eller mobil, hvis dere ikke 
ønsker å være medlem lenger

 Hvis dere mot formodning er sikker på at dere 
ikke har innbetalt medlemsavgift så langt, så kan 
dette gjøres til konto: 6210.05.08112
Corvette Club Norway v/Jane Brekke, 
Gran 25, 
3647 HVITTINGFOSS

Hovedmedlem:  450,-

Familiemedlem: 100,-

Husk å merke innbetaling med medlemsnummer 
og eventuelt familiemedlem (Gi meg beskjed hvis 
dere da ønsker at jeg sender medlemskort hvis 
giro og medlemskort er blitt borte)

 Jeg håper at så mange som mulig av dere vil fort-
sette sammen med oss med samme store inter-
esse for Corvette, og at vi treffes på våre treff

Med vennlig hilsen
Odd Steinar Nilsen

CCN  Økonomi- og medlemskontakt
Mob: 911 16 174
Email: o-stei-n@online.no

God påske! 



www. landstref f2014 .no
Det er etablert en egen webside for arrangementet Landstreff 2014. Websiden blir jevnlig oppdatert 
med program og annen informasjon. Dersom du melder deg på med en gang rekker du å få med deg årets 

landstreff i Stavanger. 

Les mer på side 24!

Husk
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SKANDINAVISK CORVETTE TREFF 2014

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

Vi vil minne om at Club Corvette Sweden har ønsket oss velkommen til Skandinavisk Corvette Treff - et samarbeid 
mellom Sverige. Norge og Danmark. Treffet blir holdt 22. - 24. august på Hotell Tylösand i Halmstad.

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

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

Påmelding er klar ca 4. mai og siste frist for påmelding blir 1. juli.

For mer informasjon og påmelding, følg med på CCSs nettside: www.clubcorvette.se

Hotellets nettside: www.tylosand.se

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

Etter et sensasjonelt fantastisk år i 2008, hvor hele 343 brukte Corvetter ble førstegangsregistrert 
i Norge , har det i årene som fulgte etter ligget på ca 175 biler i snitt. Mange har lurt på når det vil bli 
en nedgang.

Og den kan man trygt si at kom i 2013. 121 brukte Corvetter, men ingen fabrikksnye ble status. Vi må tilbake til 2004 for å finne 
et lavere tall. Samlet i perioden 2001-2013 er det nå importert og registrert rett over 1900 enheter av Chevrolets berømte 
sportsbil. Hva skal til for at Ola Nordmann kjøper seg NY Corvette til 1.6-2.0mill kroner? Det selges faktisk et antall Porsche 
pr år i denne prisklasse her til lands. Under kan dere se en tabell som viser antall Corvette pr årsmodell, samt i hvilket fylke 
bilene er blitt førstegangs registrert. Legg merke til et hyggelig antall biler i Nordland fylke. Ha også et blikk på at det faktisk 
kom hyggelige 25stk C5, herav også Z-06 utgaver. Skuffende er kanskje bare 4 stk C6. Den 1961 Corvette som ble registrert 
har faktisk vært i en Oslo-kar sin eie siden tidlig på 80 tallet, men fikk først skilter sommeren 2013. 

121
2013

1961
1965
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2004
2005
2007

SUM

1
3
6
1
2
1
1
1
2
4
4
9
6
11
18
12
10
1
4
10
2
5
1
2
3
1

121

Østfold 14
Akershus 15
Oslo 7
Hedemark 3
Oppland 4
Buskerud 7
Vestfold 7
Telemark 6
AustAgder 1
VestAgder 4
Rogaland 15
Hordaland 7
Sogn og Fjordane 2
Møre og Romsdal 6
Sør Trøndelag 5
Nord Trøndelag 4
Nordland 9
Troms 2
Finnmark 3
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Anita Antonsen fra Hvaler fikk AS 34165 skilter på sin utrolig flotte 1998 C5 Convertible i året som gikk. 
Fargekombinasjonen er super lekker og ultrasjelden. 

C3 Corvette er blitt et vanlig syn på veiene og denne AS21552-1979 tilhører Tore Sandøy fra Borgenhaugen. Totalt kom det 
77 stk C3 til Norge i 2013
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TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet



De fleste biler kommer inn gjennom Drammen Bilhavn. Her er en noe uvanlig hvit C3 ankommet en tidlig maimorgen. 
Erkerivalen Mustang av særdeles nyere årgang ser barsk ut og krever STORE penger til statskassa for å få registrert.  

10
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

14

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

2014
BRA

Etter at årets 2 første måneder er unnagjort er det førstegangsregistrert 23 brukte Corvetter i Norge. Gledelig finner vi 1 stk 
C6, 2 stk C5, mens det er hele 14 stk C4 av 1984 modell. I tillegg kommer 6 andre eldre Corvette. Fortsetter denne takten vil 

det også i år komme 120-140 Corvetter til Norge.  Under finner du bilder av et par av bilene.
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TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

AV: Roar Selvnes, styremedlem CCN, sekretær/reportasjeans. avd. Midt-Norge

Personlig har jeg vokst fra snøen, og synes det er helt greit at snøfreseren og annet snøryddeutstyr står bortpakka. En annen 
fordel med den tørre og snøfrie vinteren er at det er at det er fullt mulig å kjøre Corvette.

Jeg vet at enkelte i Stjørdalsgjengen har kjørt Corvette i hele vinter. Også i Trondheimsområdet har flere vært ute med sine 
biler.

Til februar møtet i avdelingen møtte det 12 personer. Av disse kjørte 2 Corvette.  Ikke all verden å skryte av kanskje, men når 
datoen er 27. februar, synes jeg faktisk det er bra.

Temaet på møtet var arrangement. Det er planlagt tur til Østersund og Motormessan i mai. Tur til Bud i juni. I tillegg er klubben 
invitert til flere treff. Vi vil i år for første gang prøve å arrangere vår egen vårmønstring. Hvis tillatelsene går i orden, blir stedet 
Solsiden, og datoen 10. mai.

Avslutter skrivingen nå da jeg skal ut å kjøre min nye C5. Det er onsdag 5. mars, 6 grader, tørre veier og sol fra skyfri himmel. 
Livet er herlig.

Roar

Årets vinter i Midt Norge har vært av de uvanlige. Avisene sier det er 200 år siden det har vært så lite nedbør i 
januar/februar.  Dette har, som leserne sikkert har sett, ført til flere store gress og lyngbranner i Midt Norge.

MEDLEMSMØTE CCN MIDT NORGE

Roars nye Corvette Roars Corvette

Lars Inge Dahls Corvette
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(PROVENCE) Høsten 2013  •  AV: Bjørn Steinar Lien og Unni, CCN avd. Østlandet

Etter å ha sjekket temperaturforhold, franske fellesferier og 
mulige stressfaktorer generelt, fant vi ut at første halvdel av 
september var en perfekt tid å dra dit på. Igjen var det NAF 
vi holdt oss til ved anskaffelse av ny Garmin GPS med opp-
daterte Europakart, samt deres eminente Europa Veiatlas. 
De yter også god veihjelp via samarbeidspartnere i de fleste 
nordeuropeiske land. 

Dette er nødvendige, gode og billige hjelpemidler for alle, og 
medlemskap i NAF anbefales derfor. NSB ble igjen kontaktet, 
og biltog T/R Hamburg - Narbonne ble bestilt før jul 2012. 
Biltoget er blitt utrolig populært, og plass må derfor bestilles 
tidligst mulig for å få plass. Be om å få bilen plassert på 
nederste «dekk», der står den tryggest. Vi bestilte egen 
lugar med dusj og WC, og det fungerte fint. Prisen er litt 
drøy, men du sparer utrolig mye tid, samt unngår lange og 
kjedelige kjørestrekninger. 

Så var det bare ferje T/R Oslo - Kiel som sto igjen, og Color 
Fantasy og Color Magic var klare til å ta imot oss nok en 
gang. Vi bestemte oss for å opprette en fast base i Provence, 
og vi leide derfor et hus i en liten landsby som het Saint 
Jeannet, som lå oppe i fjellene  ca. 30 minutters kjøring fra 
Nice.

Corvetten fikk for anledningen nyoverhalt starter, viftereim 
og vannpumpe, og full service ble foretatt på alle mulige 
kritiske punkter. Alt var nå klart, og det var bare å vente, og 
glede seg til avreisedatoen!

DAG 1 - TORSDAG 29. AUGUST
Dagen er kommet, og alt er pakket og klart. Som vanlig har 
vi med oss i bagasjerommet to små reisevesker, samt verktøy-
kasse med det aller nødvendigste til Corvetten. Været er 
fint, og etter obligatorisk startbilde fra Torvet i Drøbak, kjører 
vi med åpen bil mot Oslo havn og ferja til Kiel. Alt går greit, 
køen på havna er moderat, og snart er vi om bord i Color 
Fantasy. Som vanlig er lugaren veldig bra, og «Champagnen» 
i minibaren er som vanlig på «huset». Som vanlig en hyggelig 
seilas med fantastisk utsikt, god mat og drikke, underhold-
ning og shopping, og sist, men ikke minst, store gode senger. 
Utsikten fra lugaren i 11. etg. var heller ikke å forakte. Anbefales!

DAG 2 - FREDAG 30. AUGUST
Ankommer Kiel på formiddagen, og har relativt god tid for å 
nå toget i Hamburg. Vi tar allikevel motorveien for ikke å 
komme i tidsnød. Fortsatt fint vær og åpen bil, og de mange 
og lange blikk fra passerende biler varmer godt! Strekningen 
på 100km  gjøres unna på en time, så vi er fremme i god tid. 
En del ventetid for å komme om bord i toget, men det var 
mange hyggelige mennesker i samme ærend å snakke med. 
Veteranbiler, motorsykler og vanlige kjøretøy i en fin blanding. 
Vi kjører etter hvert om bord, Corvetten blir behørig «tjoret» 

fast, og jeg gir den et klapp og et nervøst smil før vi går inn i 
vår egen vogn. I selve lugaren var det også plassert to små 
flasker rødvin som velkomstdrikke, noe vi selvsagt benyttet 
oss av. Lugaren er liten, så man må være litt praktisk anlagt 
for å få det noenlunde komfortabelt. Et godt råd er å ta med 
seg minst mulig bagasje fra bilen. Underveis ser vi på land-
skapet som glir forbi kupevinduet, og det er en blanding av 
frodig natur, små landsbyer, atomkraftverk og fabrikker. 
Spennende og god underholdning! Når mørket kommer, går 
vi inn i restaurantvognen, hvor vi fortærer en god middag 
med påfølgende dessert og en «nightcup». Deretter går vi til 
sengs, og venter på den spennende morgendagen.

DAG 3 - LØRDAG 31. AUGUST
Vi blir vekket av konduktøren kl. 07:00, som spør om vi skal 
ha frokost. Det vil vi selvsagt, og en enkel, men god frokost, 
blir servert. Frokosten fortæres, mens vi titter ut på et land-
skap som nå har forandret seg til flate vinmarker, og vi kan 
også se havet i det fjerne. Det sitrer i kroppen, Rivieraen 
here we come! Ankommer Narbonne, Corvetten «frigjøres», 
og vi setter kursen mot byen Arles. Der skal vi overnatte, da 
vi av erfaring ikke ønsker å kjøre mer enn max. 300km per 
dag i vår åpne Corvette med stiv aksel!  Det tar litt tid å bli 
«venner» med den nyinnkjøpte GPS;en, noe som resulterer 
i at vi kjører oss vill gang på gang. Vi finner etter hvert  ut av 
det, og får kontroll. Veien til Arles går langs Middelhavet, og 
mellom stedene Agde og Sete fant vi en fantastisk bade-
strand. Det var +30 grader i lufta, så vi tok en pause, og et 
forfriskende bad. Vannet var +25 grader, veldig salt, klart og 
grønnblått. Herlig! Etter å ha kjølt oss ned, kjørte vi videre 
gjennom et vakkert flatt og bølget landskap til Arles. Da vi 
kom til sentrum, spurte vi to eldre damer etter hotell. De 
kunne ikke et ord engelsk, men pekte begeistret over gaten, 
og der var det jammen et vakkert, gammelt hotell som het 
Hotel Jules Cesar. Vi tok inn der, og det var et kjempekoselig 
sted med historisk sus over seg. Vi gikk en tur i byen på 
kvelden, spiste godt på en kjempehyggelig restaurant med 
veldig god mat. Byen var fra romertiden,  med mange minnes-
merker fra svunnen tid. Corvetten fikk egen garasje for nat-
ten, og betjeningen tok bilder av bilen og la dem inn på 
hotellets nettside. Morsomt!

DAG 4 - SØNDAG 1.SEPTEMBER
Ny transportetappe, men nå oppe i fjellene mot Frankrike`s 
egen Grand Canyon. Dette skulle vise seg å bli tøffere og 
mer spektakulært enn vi hadde regnet med på forhånd. 
Været var fortsatt på vår side, men det skulle vise seg at vi 
kom oss for sent avgårde fra Arles. Turen var beregnet å ta 
ca. 5 timer, men vi brukte totalt 10 timer!! Vi passerte Beaux 
de Provence, en by med gamle slottsruiner som ligger nydelig 
til på en fjelltopp. Veien gikk videre gjennom et kronglete og 
spektakulært landskap, og vi kom etter hvert inn i den store 
Canyon. Unni syntes det var veldig skummelt der, og jeg 

Etter å ha vært Sveits rundt i 2010, og deretter kjørt Tromsø-Oslo i 2011, tok vi et «hvileår» i 2012. Det ga oss god tid 
til å planlegge neste tur, og valget falt på Provence og Den Franske Riviera.

CORVETTETUR TIL DEN FRANSKE RIVIERA
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Dag 3: Corvetten i fint gammelt selskap!

Dag 2: Corvetten på togtur igjen!



kjente meg faktisk også litt usikker. Det var ingen sikring i 
form av mur eller steiner langs veien, det var grus og løst 
fjell, og det var 400m rett ned på passasjersiden der Unni 
satt! Så kom mørket, men heldigvis hadde vi da passert den 
verste strekningen. Vi var kjempeslitne da vi kom fram til 
Saint Jeannet, hvor vi skulle bo resten av tiden. Vi fant 
huset, fikk parkert bilen, lagt oss, og gikk rett i «koma» uten 
mat og drikke!

DAG 5 - MANDAG 2. SEPTEMBER
Neste dag sto vi opp til nok en solskinnsdag, og vi kunne 
endelig ta en sjekk av huset vi hadde leid. Det overgikk alle 
våre forventninger, og da spesielt en egen frodig og skjermet 
have, med et stort oliventre plassert i midten. Men kjøleskapet 
var tomt. Alle butikker i byen var stengt på grunn av en 
pågående Petang-turnering, så vi dro opp til Vence for å 
handle og spise oss mette. Koselig gammel by med god 
atmosfære. Vi dro tilbake til Saint Jeannet med fulle bære-
poser, og brukte resten av dagen til å rusle rundt i den kose-
lige lille fjell-landsbyen. Pittoreske gamle hus, smale stein-
lagte gater, søvnige katter og fantastiske blomster overalt. Vi 
kunne drikke kaldt vann direkte fra sildrende vannposter, og 
det var flere friluftskafeer og restauranter plassert rundt 
omkring i den lille byen. Langt der nede skimtet vi 
Middelhavet og Rivieraen. Et virkelig sommerparadis for 
både kropp og sjel! 

DAG 6 – TIRSDAG 3. SEPTEMBER
Nå var vi klare for Nice, og vi valgte den gamle og og mest 
svingete veistrekningen. Corvetten koste seg på vei nedover, 
og det samme gjorde vi. Vel fremme i Nice parkerte vi bilen, 
og gikk for å besøke Marc Chagall Museet. Det viste seg å 
være stengt på tirsdager (veldig irriterende!), så vårt råd er 
å sjekke slike detaljer hvis man planlegger den type utflukter. 
Vi fikk imidlertid med oss Henri Matisse Museet istedenfor, 
od det var vel verdt et besøk. Det var fortsatt steikvarmt, så 
det eneste som nå gjaldt, var å finne badestranda og en 
kafe. Vi fant et parkeringshus, og en koselig kafe med god 
mat og drikke. Etterpå gikk vi ned til stranda for å bade, og 
vannet var vidunderlig  salt, behagelig og avkjølende. 
Stranda var imidlertid dekket av runde glatte steiner, som 
faktisk var litt vonde å gå på. Vi fikk vite at slik var alle 
strendene i Nice, men ikke ellers langs Rivieraen. 
Overraskende, men man lærer så lenge man lever. Badesko 
løser problemet! Etter badet gikk vi en tur i gamlebyen, som 
var utrolig koselig. Anbefales! Turen hjem gikk fint, og vi slappet 
av resten av kvelden under oliventreet i vår private have. 
Kan man ha det bedre! 

DAG 7 – ONSDAG 4. SEPTEMBER
Etter anbefaling fra en hyggelig kelner i Nice, dro vi til bade-
byen Jean le Pins neste dag. Dette var, i følge samme kelner, 
den beste stranda langs hele Rivieraen. Stedet lå litt vest for 
Antibes, og da vi kom fram, fant vi et parkeringshus  i kjel-
leren på et hotell nede ved stranden. Vi gikk gjennom resep-
sjonen, og rett ned på stranden. Der ble vi tildelt solsenger, 
parasoll og tykke håndklær til å ligge på, og vi lå nesten med 
føttene i vannet. Vi badet og koste oss, og fikk servert lunsj 
og Champagne i kjøler på stranden under parasollen. Vi 
følte oss som feterte filmstjerner, og prisen for hele herlig-
heten var slettes ikke avskrekkende. Dette ga virkelig mer-
smak! Vi stakk innom Antibes på vei hjemover. Dette var en 
koselig by, med en fantastisk båthavn, og kunst og kultur 
overalt. Da vi endelig fikk revet oss løs, og satt nesen 

hjemover mot fjellandsbyen vår, var vi igjen veldig fornøyde 
med dagen og alle opplevelsene.

DAG 8 – TORSDAG 5. SEPTEMBER
Neste dag sto Cannes for tur. Vi dro nok en gang nedover 
de bratte svingete fjellveiene, til vi kom ned til autostradaen 
som går langs sjøen. Palmealleer og blått hav er ikke feil, og 
vi koser oss mens vi kjører mot filmbyen Cannes. Corvetten 
vekker som vanlig stor oppsikt med vinking, filming og tuting, 
men det gjør jo ikke noe!! Vi kommer etter hvert fram, finner 
oss et parkeringshus under et nytt hotell, og så ble det 
badedag igjen. «Same procedure as last day» med nogo 
attåt. Etter stranden gikk vi inn i gamlebyen, som var veldig 
hyggelig. Vi gikk også forbi filmfestivalbygget, men her var 
det byggearbeider på gang, så vi kom ikke inn. Spiste, drakk 
og koste oss hele dagen, før vi dro hjem til huset vårt sent 
på ettermiddagen. Nok en hyggelig og avslappende dag.

DAG 9 – FREDAG 6. SEPTEMBER
Våknet opp til vår første regnværsdag, og bestemte oss for 
å ta en bilfri dag, og utforske nærmiljøet i landsbyen. Ruslet 
rundt med paraply, tuslet innom kroer og vinbarer, og  
studerte kirker, hus og fauna. Stakk innom den lokale butikken 
og slakteren, og kom hjem med masse snadder i bæreposene. 
Satt ute hele kvelden under oliventreet med levende lys, 
lokal rødvin, ost, skinke og pariserloff. Livet er herlig!!

DAG 10 – LØRDAG 7. SEPTEMBER
Var litt døsige på morgenkvisten, men sola skinte fra blå  
himmel igjen. Vi spiste en bedre frokost, og så bar det av 
sted med Corvetten på smale fjellveier igjen. Målet var 
landsbyen Eze, som ligger høyt opp i fjellene. Både kjøre-
turen dit, og selve byen, er en stor opplevelse. Byen består 
av gamle steinhus, og smale gater med brostein. Det er som 
å komme tilbake til middelalderen, men det bor folk her, og 
alt fungerer. Vi spiste på en restaurant som het Chevre 
D`Or (Den Gylne Geit). Jeg tror vi kan si at vi aldri har vært 
på maken til sted, og da snakker jeg ikke bare om maten. Vi 
satt ute, og skuet utover Middelhavet, båtene og den 
fantastiske naturen. Selve restauranten var bygget inn i selve 
fjellet med store terrasser, bassenger, palmer, blomster og 
kunst. Anbefales på det sterkeste, men helst i fint vær! Det 
gikk en sti opp til toppen av fjellet, og der var det romerske 
ruiner, og nærmest ørkenaktige omgivelser med kaktuser og 
stein. Veldig spesielt, men samtidig vakkert. På hjemveien 
var vi enige om at denne opplevelsen nesten var verdt turen 
alene.

DAG 11 – SØNDAG 8. SEPTEMBER
Denne dagen hadde jeg gledet meg veldig til. Corvetten 
skulle ta oss ned til Nice, og derfra den svingete og bratte 
fjellveien over til Monaco/Monte Carlo. Vi snakker om veien 
Route de La Tourbie, hvor deler av  Rally Monte Carlo 
Historique går, og hvor Grace Kelly forulykket i sin Rover da 
hun kjørte ut i en sving kalt Djevelens Forbannelse. Dette 
var dagen for far, Corvetten og sitrende kjøreglede. 
Fantastiske veier og naturopplevelser hele veien til Monaco. 
Vi kom ned til en by som bar preg av rikdom, med store 
båter i havna, og spreke biler langs veien. Jeg insisterte på å 
kjøre opp og parkere rett foran inngangen til Casino Monte 
Carlo, selv om Unni syntes dette var litt flaut. Som sagt så 
gjort, og jeg stoppet Corvetten rett foran hovedinngangen. 
Det sto en vakt/gendarm med sin karakteristiske lue i trappa, 
og så strengt ned på oss. Etter en stund kom han ned mot 
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Dag 4: På vei opp 
Grand Canyon

Dag 4: St. Jeanette – Byen 
under fjellet!

Dag 6: Corvetten insisterte 
også på en promenadetur!

Dag 6: Den «engelske» 
strandpromenaden i Nice

Dag 5: Endelig fremme i 
St. Jeanette

Dag 9: Landsbyidyll i St. 
Jeanette
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bilen, og jeg tenkte at nå blir vi jaget. Han gikk en tur rundt 
bilen, så på meg og sa : Magnifique! Så gikk han opp igjen på 
plassen sin. Både jeg og Corvetten hadde selvsagt stor 
glede av dette, da resten av bilparken som sto parkert rundt 
Casinoet  ikke akkurat var helt dagligdagse doninger det 
heller! Vi kjørte samme vei hjem, og alt var bare helt konge. 
Nok en fantastisk dag!

DAG 12 – MANDAG 9. SEPTEMBER
Målet i dag var middelalderbyen St. Paul de Vence som lå 
kun 20 minutter videre opp i fjellene fra der vi bodde. Nok 
en nydelig by med steinhus og brostensgater, og mange 
butikker og gallerier med spennende kunst som vi ikke 
hadde sett maken til før. Vær oppmerksom på at denne 
byen kan være en «turistfelle» på de mest populære årstider 
og dager. Litt utenfor byen ligger det to gallerier som heter 
Maeght Samlingen og Paeters Galleri. De er begge vel verdt 
et besøk, og da spesielt Paeters. Etterpå var det hjem til 
haven, oliventreet, rødvin, ost og pariserloff. Herlig!

DAG 13 – TIRSDAG 10. SEPTEMBER
Denne dagen var satt av til et besøk på en lokal vingård, 
samt en middagsinvitasjon fra kjentfolk som bodde i nærheten. 
Det ble stor ståhei da vi ankom vingården i Corvetten, og 
eieren insisterte på å bli avbildet sammen med bilen. 
Gårdsplassen var omgitt av en mur, og oppe på muren var 
det plassert vinballonger hele veien rundt. En morsom 
effekt var at Corvetten ble gjenspeilet i glasset på vin-
ballongene, slik at det så ut som om det var en liten Corvette 
inne i alle vinballongene som sto plassert på muren. Vi ble 
bedt inn i det aller helligste, og fikk smake på lokal rødvin, 
hvitvin og rosevin. Veldig hyggelig, og ikke minst lærerikt om 
dyrking, fremstilling og lagring av vin. Etter denne flotte 
opplevelsen,  ble det hyggelig samvær og middag med tilbehør 
til sent på natta. Heldigvis var det gåavstand hjem, ellers så 
kunne det blitt stygt!

DAG 14 – ONSDAG 11. SEPTEMBER
Som Drøbaksbeboere måtte vi jo ta en tur til landsbyen 
Tourette, hvor vår kjære billedkunstner Ferdinand Finne 
holdt hus helt til han gikk bort. Dette er også en middelal-
derby som ligger fantastisk til oppe i fjellet, med utsikt over 
Provence og Middelhavet. Byen er avslappet, vakker og 
autentisk, og har mange fastboende kunstnere. Nok en dag 
med spennende og svingete fjellveier, frodige omgivelser, 
sol og frisk fjelluft. På ettermiddagen dro vi hjem til St. 
Jeanette for siste gang, for neste dag starter vi på hjemturen.

DAG 15 – TORSDAG 12. SEPTEMBER
Det var nesten litt vemodig å forlate St .Jeanette, og vi 
bestemte oss for å dra til St. Tropez, en by vi hadde hørt mye 
om både på godt og vondt. Det viste seg å være mest godt. 
En veldig koselig og avslappet atmosfære, alle de fine 
merkebutikkene var der, men de var ikke prangende og 
påtrengende på noen måte. Nydelig gamleby, båthavn med 
de mest fantastiske luksusyachter, og små koselige smug 
med kafeer, butikker og gallerier. På ettermiddagen dro vi ut 
av sentrum til L`Esquinade, en restaurant helt nede på 
stranden som eies og drives av norske Edna. Hun er blant 
annet venninne med Brigitte Bardot, og stedet er godt kjent 
av alle kjendiser i området, så dit måtte vi jo bare! Vi ble tatt 
i mot av Edna`s sønn Manuel, og hans norske kone fra 
Vesterålen. Vi fikk fantastisk service, de kom og satte seg 
ned for å snakke norsk med oss, og kvelden ble helt eventyr-

lig. En av de celebre gjestene kom og ville betale meg for å 
få en kjøretur i Corvetten. Han fikk selvsagt kjøre en tur helt 
gratis, og var vilt begeistret. En fantastisk avslutning på vår 
siste dag, før vi dro tilbake til St. Tropez i kveldsmørket for å 
overnatte på hotell til neste dag.

DAG 16 – FREDAG 13. SEPTEMBER
Vi fortsatte turen hjemover mot Narbonne, og til venstre var 
det blå Middelhavet, og til høyre var det grønne sletter og 
vinmarker. Veien gikk av og til opp mot fjellene, og landskapet 
rundt oss var bare helt utrolig vakkert. Denne kjøreturen 
bør alle få med seg en gang i livet, og da helst i åpen 
Corvette med sol fra skyfri himmel. Livet kan nesten ikke bli 
bedre! Vi kjørte hele dagen, med innlagte pauser, og fant et 
nytt overnattingssted i byen Palavais des Flots. Dette var en 
typisk badeby beliggende helt nede ved havet, og for å 
glede Corvetten,  tok vi inn på Hotel Amerique. Hyggelig 
hotell, og hyggelig liten by.

DAG 17 – LØRDAG 14. SEPTEMBER
Siste dag på veien langs Den Franske Riviera, nå på vei til 
Narbonne og biltoget til Hamburg. Fortsatt like nydelig vær 
og omgivelser.  Ankom Narbonne i god tid, og fikk litt mulighet 
til å rusle litt rundt mens vi ventet på toget. Fin gamleby med 
stor katedral, og et koselig torg med smågater rundt. Det var 
også en vakker kanal som gikk gjennom sentrum av byen. 
Toget kom, vi fikk plassert Corvetten trygt på underdekket, 
og det var bare å vente på avgang. Samme prosedyre som 
sist med vin på lugaren, middag i spisevognen, og deretter til 
køys.

DAG 18 – SØNDAG 15. SEPTEMBER
Ankom Hamburg for sent til og nå ferja til Kiel, men det var 
vi klar over. Kjørte til Hamburg, og tok inn på hotell, som var 
forhåndsbestilt. Hadde en fin kveld i Kiel, men gledet oss nå 
mest til å komme om bord i Color Magic neste dag.

DAG 19 – MANDAG 16. SEPTEMBER
Etter en god natt, og nok en god frokost, var vi klare for siste 
transportetappe hjem til Oslo og Drøbak. Vi kom oss om 
bord, bilen ble parkert, og vi tok heisen opp til 11. etasje 
igjen. Alt var som på vei nedover, bortsett fra at vi nå hadde 
utsikt gjennom et stort rundt vindu rett fremover i baugen 
på skipet. Litt spesielt og spennende å se utsikten fra båten 
den veien. Alt om bord var som tidligere perfekt, og vi 
hadde nok en opplevelsesrik seilas. God mat, god drikke, 
god underholdning, taxfree og deilige myke senger!

DAG 20 – TIRSDAG 17. SEPTEMBER
Tre uker er lang tid å være borte fra vakre Drøbak, så både 
Corvetten og vi gledet oss stort da vi kjørte i land på 
morgenkvisten. Været hadde vært fint hele ferien, men nå 
var det litt gråvær, men opphold. Vi kjørte inn på torget i 
Drøbak, fortsatt i åpen bil, og sveivet som vanlig innom vårt 
stamsted Det Gamle Bageri Ost og Vinstue (Bageriet), for å 
ta et «målfoto». Nok en gang har den gamle gode Corvetten 
fra 1958 gitt oss uforglemmelige opplevelser som vil bli husket 
resten av livet, og det uten et feilslag på veien! Det kreves 
en del planlegging, det koster en del penger, det kan være 
slitsomt og det tar tid, men belønningen og opplevelsene du 
får overstiger alt dette mange ganger. For helt å forstå dette, 
må det bare prøves ut først!! Og hva blir det neste? Kanskje 
Danmark rundt, Nederland eller England? Følg med!



Dag 8: Corvetten på ville veier!

Dag 10: På vei mot Eze
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Dag 11: Corvette-veier mot 
Monte Carlo!

Dag 13: Bil, vin og vakker 
kvinne! Alle behov dekket!

Dag 11: Corvetten og Unni på 
plass i Monte Carlo!

Dag 13: Stolt vinbonde poserer!

Dag 12: Kunst for gutta på 
Paeters Galleri

Dag 13: Vakre kvinner foreviget 
i Provence!
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Dag 11: Corvetten og far på rett sted!
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Dag 15: På vei mot St. Tropez Dag 16: En liten stopp langs 
Middelhavet.

Dag 15: Inngangen til Edna`s 
Place – L`Esquinade.

Dag 17: På plass igjen!

Dag 16: Palavais des Flots og 
Hotel Amerique.

Dag 20: Drøbak nærmer seg!
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Hjemme i Drøbak, slitne men lykkelige alle tre!

Eze – «berre lekkert»!
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www. landstref f2014 .no

Invitasjon t il
Landstreff i Stavanger 

5. – 8. juni 2014

Rogalandsavdelingen ønsker velkommen til årets landstreff som blir på Quality Airport Hotel Sola. Årets landstreff blir 
i tidsrommet 5. – 8. juni som sammenfaller med pinsen. Påmeldingsfrist er torsdag 17.april.

Treffet begynner allerede torsdag 5. juni, og har et fullt og innholdsrikt program alle dager. Fredag blir det mulighet for enten 
sightseeing eller cruising. Nytt i år er at bedømmingen blir gjennomført av Rogaland Amcar Club fredag klokken 16.00 – 19.00 
(se eget punkt). På lørdagen blir det stor utstillingen på torget i Stavanger. Etter utstillingen blir det besøk på Flyhistorisk 
Museum Sola, samt fotografering av landstreffbildet. På kvelden blir det flott gallamiddag med underholdning.

Det offisielle programmet avsluttes søndag, men siden det er langhelg så er det gjort avtale med hotellet om muligheter 
for overnatting til mandag 9. juni.



Påmelding
Det er laget en egen webside www.landstreff2014.no som 
blir oppdatert fortløpende. Arrangementskomiteen opp-
fordrer alle medlemmene til å benytte denne websiden til å 
holde seg oppdatert, og påmelding skjer også gjennom web-
siden.

Merk at påmeldingsfristen er satt til 17. april 2014. Denne 
fristen er endelig, da hotellet må ha bekreftet antall rom og 
deltakere. Betaling til bankkonto 9713.62.12498 må også 
være mottatt innen 17. april 2014 for at påmeldingen skal 
være bekreftet. 

DET ER FLERE ALTERNATIV TIL LANDSTREFFPAKKER: 
ALT. 1: Utvidet pakke fra torsdag til søndag med middag 
(fredag og lørdag), overnatting og landstreffpakke. Prisen på 
dette alternativet er kr. 3300,- pr. person i dobbeltrom og 
4400,- for enkeltrom.

ALT. 2: Full weekendpakke fra fredag til søndag med middag, 
overnatting og landstreffpakke. Prisen på dette alternativet 
er kr. 2700,- pr. person i dobbeltrom og 3400,- for enkeltrom.

ALT. 3: Landstreff lørdag til søndag med middag, overnatting 
og landstreffpakke. Prisen på dette alternativet er kr. 2000,- 
pr. person i dobbeltrom og 2300,- for enkeltrom.

ALT. 4: Landstreffpakke. Landstreffdeltakelse inklusiv 
middag fredag og lørdag uten overnatting. Prisen på dette 
alternativet er kr. 1800,- pr. person.

Alternativene 1, 2 og 3 kan utvides med overnatting fra 
søndag til mandag. Tilleggkostnad for dette alternative er kr. 
450,- pr. person i dobbeltrom og kr. 800,- for enkeltrom.
Påmelding skjer på www.landstreff2014.no og husk fristen 
for påmelding og betaling 17. april 2014. 

Bedømming
For første gang under et landstreff i CCN forsøker vi en ny 
ordning. Vi har hentet inn kvalifiserte ressurser fra Rogaland 
AMCAR klubb til bedømming av biler. Dette gir oss høy 
kompetanse på bedømming. All bedømming foregår på 
fredag fra kl. 16.00 til 19.00. Med å ha bedømming på fredag 
håper vi at det frigjør bruken av bilene på lørdag uten frykt 
for å skitne dem ut.

De som ønsker bedømmnig av sine biler må krysse av for 
dette under påmelding til treffet, og huske å kjøre frem og 
være klar når bedømming starter (rullende bedømming). 
Bedømming vil foregå på hotellområdet.

Det bedømmes i 2 klasser:          
1) Orginal           
2) Custom

Følgende kriterier legges det vekt på:
- Tilstand lakk
- Mekanisk stand (synlig)
- Orginalitet
- Interiør
- Motorrom
- Renhold

Alle biler som bedømmens må være skikkelig rengjort både 
inn og utvendig. Husk hjulbuer og motorrom.

Foreløpig program
TORSDAG
Kl 14.00   Innsjekk.
Kl 20.00  Middag med quiz.

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

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

SØNDAG
Kl 10.00   Fotografering av vinnerbiler.
Kl 12.00   Avreise. 
 
For spørsmål omkring påmelding og betaling, kontakt
Terje Kristiansen på e-post: terje.kristiansen3@lyse.net
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Velkommen t i l  Stavanger ! Hi lsen CCN avd.  Rogaland

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

INFORMASJON OM 
STAVANGER



Velkommen t i l  Stavanger ! Hi lsen CCN avd.  Rogaland
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AV: Erik Jensen, leder CCN avd. VTB

Lokalavdeling VTB har på nyåret gjennomført sitt Årsmøte + vårt lokalmøte 13. mars. Etter Årsmøte 
ble det litt forandringer i avdelingens styre, da leder og nestleder hadde meldt at de ikke kunne ta 
gjenvalg. Det var som ofte før ingen som meldte seg frivillig til å ta over ledelsen av avdelingen, så 
til sist ble det å dra videre med noen ”gamle travere” som tok ansvar for aktiviteten i 2014. Nytt styre 
ble da: leder Erik Jensen, nestleder Stein Helgesen (Buskerud), Bjørn Sverre Mikkelsen(kommunikasjon), 
Terje Reiss(Vestfold) og Morten Riise (gjenvalgt Telemark). Nytt styret håper selvsagt at andre 
medlemmer gjerne må bidra og dra lasset sammen med styret, og at flere involverer seg neste år 
og framover.

Avgått leder Arne Jonny Bjune ble hedret på lokalmøte for stor entusiasme og aktivitet som leder. Arne Jonny har både vist 
oppfinnsomhet og stilt opp på det meste for avdelingen og CCN generelt, derfor fortjener han stor honnør for dette. Widar 
Stoltz (nestleder), var dessverre forhindret fra å være tilstede på vårt lokalmøte, men måtte som Arne Jonny takke nei til 
gjenvalg p.g.a. sin jobb situasjon. Widar har også gjort en fremragende jobb i avdelingen, og derfor ble de begge tildelt gave-
kort og blomster for innsatsen.

Nytt styre i VTB avdelingen tar sikte på og følge møte og aktivitetsplanen som Arne Jonny og forrige styret har lagt opp for 
2014. Første vår-cruising skjærtorsdag(i tidl oppsett) ble etter drøfting valgt flyttet til søndag 27. april i stedet, da man mente 
dette ville gi større og bedre oppslutning. De øvrige lokalavdelingsmøter og aktiviteter vil fortløpende bli sendt ut på avd. 
mail liste og CCN’s forum osv. Vi håper derfor at oppslutningen fra avdelingens potensielle ca. 200 medlemmer, blir større 
og mer utbytterik for alle med stor deltagelse i 2014.

Lokalmøte i VTB 13. mars
Lokalavdelingen hadde på sitt møte på Amcar Tønsberg`s møtelokale på Sem, vært så heldig å få Jon Grasto (vice presid. 
Amcar), til å orientere om nye toll og avgiftereglene i Norge på bilimport fra 2014. Dette var naturlig et tema som mange var 
opptatt av, og som ble kunnskapsrikt og godt framført til forsamlingen av Jon. Han kunne informere om at Amcar har jobbet 
målrettet og seriøst med dette mot styresmaktene i Norge, og at Amcar nå er en makt faktor som blir lyttet til og hørt. Dette 
gir også bedre muligheter og forhåpninger for oss bilentusiaster at slike saker blir godt i varetatt for framtiden. De nye toll og 
avgiftsatsene, ga i korte trekk stort sett positive utslag i form av lavere priser på import av bil(brukt). Det var kun på de helt 
nyeste biler at noe negative utslag gjorde seg gjeldene. Ellers bør de som vil sjekke nøyere rundt dette følge med i Amcar 
bladet og toll etatens nettsider, hvor dette blir nøye belyst. Jon kunne også fortelle litt om hvilke andre ting Amcar jobbet 
med bilpolitisk, og som forhåpentlig vil gi resultater etter hvert. 

Det ble også orientert om Amcar`s forsikringsordninger, og praktiske utslag og regler for disse. Forsamlingen(denne gang 
over 20 stk.) stilte ivrig opp med spørsmål og innspill på møte, vi takker Jon Grasto(også mange årig CCN medl.) for et fint 
og innholdsrikt foredrag. Gledelig var at man igjen kunne oppservere Corvetter som hadde kommet ut fra sitt vinterdvale, 
hele 7-8 stykker var å finne på utsiden av møtelokalet 13. mars.

Lokalmøte(r) i lokalavdeling Vestfold, 
Telemark og Buskerud (VTB)

En engasjert og lydhør gjeng følger Jon`s foredragJon Grasto orienterer forsamlingen
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AV: Erik Jensen, leder CCN avd. VTB

Neste lokalmøte/cruising i VTB blir søndag 27. april
Denne søndagen legger vi opp til at våren og temperatur er på plass, og at flest mulig av medlemmenes 
Corvetter finner veien ut i vårsolen. Vi legger opp til startsteder og kjøreruter fra hvert av fylkene, 
og at vi alle møtes i Kongsberg. 

Der blir det en kaffepause, før vi samlet er invitert til BJØRN THOMAS HØEN`s unike samling av biler (over 50 stk), 
Jukebokser, flipper spill, scootere, og en rekke andre gjenstander og antikviteter fra 50-60 og 70 tallet. Bjørn Thomas har 
også en helt fin og restaurert bensinstasjon fra ”forne dager” på sin eiendom, som mange nok vil huske å ha sett på eldre 
bilder. 

KORT SAGT dette er verdt et besøk, og mange vil nok få minner tilbake fra barn og ungdomstid her. Bjørn Thomas vil sikkert 
også orientere litt om sine ting, og det vil bli mulig å stille spørsmål underveis.

Vi avslutter søndagscruisingen på ett spisested i nærheten, for de som ønsker en middag eller matbit og kaffe før hjemreisen. 
Vi håper på stor deltagelse om dette, da både stedet ligger sentralt, og parkeringen er romslig. For øvrige opplysninger rundt 
dette sjekk utsending på mail og CCN`s forum, hvor tidsplan og kjøreruter blir spikret. 

Sjekk også på Laagendalens nettsider (www.laagendalsposten.no) under deres kultur sider, under Bjørn Thomas Høen her 
finner du både bilder og en filmsnutt om stedet.

VI SEES, 
hilsen oss i lokalavdelingen VTB

Noen Corvetter fant også veien til parkeringen utenfor

Bilde fra www.laagendalsposten.no

Ivrig prat rundt bordet over kaffe og vafler på møtet

Bilde fra www.laagendalsposten.no
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TEKST OG FOTO: Christian Fett

CARS

I september fikk jeg en telefon oppringning fra Finn Strøm 
om jeg hadde lyst på å bli med til California og kjøre SRT på 
Thunderhill Raceway. Jeg takket ja momentant. Det hørtes 
så spennende ut. Og utover høsten hadde vi to planleggings-
møter.  Vi kunne jo ikke reise til California for å kjøre bil på 
bane 1 dag uten noe mer.  Så vi la opp turen slik at vi kunne 
se på flest mulig bilbutikker og museer, og til og med vin-
smaking. Vi syntes også at en uke var i minste laget, så vi 
bestemte at vi skulle ta en uke i California og en uke i 
Pennsylvania. Første reisemål ble San Francisco.

Vi møttes på Gardermoen denne novemberdagen og satte 
oss på United flyet til Newark, hvor vi etter et par timer kom 
oss videre med United Airlines til San  Francisco. U A innen-
landsfly gir ikke bort noe!!!  Det er en 7 timers flytur og jeg 
visste at  mat og drikke ikke var gratis.  Men etter en 8-9 
timers flytur fra Norge til Newark så ønsket jeg å få meg litt 
hvile, så jeg spurte om å få en pute og et pledd. Nei, det 
hadde de ikke. Og ikke viste de hverken film eller hadde 
uttak til musikk. Det ble den kjedeligste og lengste flyturen 
i mitt liv. Heldigvis hadde jeg kjøpt bladet «Top Gear» på 
Gardermoen som jeg fordrev tiden med, samt et kryssordblad.

Vel fremme i San Francisco ved 21-22 tiden lokal tid, så hoppet 
vi inn i en shuttle bus på vei til motellet.  Vi sjekket inn, men 
kom ikke på rommet med en gang da maskinen som 
programmerte rom nøklene var i uorden, så gratis drink og 
litt natt snacks fikk vi nyte godt av i stedets bar på hotellets 
regning.

Neste dag etter frokost var det tilbake til flyplassen og leide 
bil – en Dodge Journey SXT, en helt grei bil å kjøre og siden 
vi skulle til Thunderhill hvor det var et Chrysler/Dodge 
banetreff så syntes vi at det måtte være en Dodge som vi 
ville ankomme i.  

Men turen begynte i San Francisco, og Finn ville til Tesla 
butikken for å se den nye Tesla X? (SUV) prototype som skal 
komme i produksjon i løpet av 2014.  Han hadde sett på nettet 
at den skulle være utstilt der, men det var den ikke lenger, 
så det ble å titte på Tesla S, som vi ser mer av på norske 
veier snart enn noen annen bil.  Men det var to tilstøtende 
bilbutikker i Palo Alto som også hadde noe å by på.  Volvo 
butikken solgte også Fisker, og ved siden av den butikken 
igjen så var det en McLaren forhandler.  (En av mine 
favorittbiler)  De hadde 4 forskjellige McLaren utstilt inne i 
butikken og en på utsiden, samt et chassis i aluminium med 
motor og det hele . 

Hadde disse bilene stått og vært fortollet inn til en forhandler 
i Norge, så snakker vi om en investering på nærmere 50 mill 
kr. Og dette er en bil som jeg antakelig aldri vil se i Norge.

Etter dette satte vi kursen nordover mot Willows  som er 
nærmeste tettsted til Thunderhill Raceway Park.  Vi innlosjerte 
oss der i vind og regnvær, og til tross for Jet-lag overvant 

spenningen mangel på søvn foran dagens arrangement.  
Frokost med orientering foregikk i kafeteriaen på banen. 
Det var vel kun meg som ikke visste helt hva SRT sto for. Og 
nå vet jeg: vi skulle kjøre Dodge Challenger SRT, Dodge 
Charger SRT og Jeep Grand Cherokee SRT.  Og SRT står for 
Chrysler’s Street and Racing Technology.  Jeg trodde vi bl.a. 
skulle kjøre biler m/V-10 motorer, men da tok jeg feil. Det var 
siste år for Chrysler med V-10 i 2012.  Nå var det Hemi V8 
motorer på 392 c.i. og 470hk, Brembo bremser og div. annet 
utstyr som ikke finnes på standard biler. Jeg hadde også blitt 
forespeilet at vi kanskje skulle få prøvekjøre Dodge Viper på 
banen, men den fikk de ikke frem til banen tidsnok.

Både Finn og jeg beveget oss rundt i depotet med våre 
Corvette Club Norway caps, men skjønte ganske raskt at vi 
provoserte mange, så de forsvant i bagasjerommet.  Og så 
begynte moroa.  Først bilslalåm – det var fortsatt vått på 
banen og yr i luften.  Det var to baner for bilslalåm.  Den ene 
var en runde hvor vi konkurrerte på tid, og for hver kjegle 
man kjørte ned ble det 2 straffe sekunder, og stoppet man 
ikke med hjulene mellom 4 kjegler som var satt opp, fikk man 
7 sek. straffetid. Den andre banen var delt i to like halvdeler 
hvor en startet fra den ene halvdelen, og andre sjåføren 
startet fra andre halvdelen.  Begge startet samtidig og halv-
veis skulle man bråstoppe mellom kjeglene hvor den andre 
startet og hjulene måtte stå stille før en kunne gi gass videre 
og fullføre runden tilbake til egen startposisjon.  Dette var 
en skikkelig artig konkurranse – mann mot mann i to like 
biler.

Etter lunsj var det vår tur til å kjøre på banen, som var 5 km 
lang.  Det var en proff kjører som kjørte foran og 2 amatører 
som måtte ligge bak, og vi ble sluppet ut på banen i puljer à 
3 og 3.

Vi kjørte litt rolig først for å lære sporvalg og lære banen å 
kjenne.  Det gikk fortere etter hvert og det hadde sluttet å 
regne og vi fikk kjøre både Challenger, Charger og Grand 
Cherokee.  Personlig likte jeg Charger best, kanskje tyngre 
enn Challenger, men den kom ikke så lett ut med rumpa.  
Uansett så var det en dag med fart ( vi var så vidt over 200 
km/t på langsiden) og moro og en bane som jeg gjerne 
skulle kjørt mere på.  Neste år blir den utvidet og mye lengre 
enn nå.  Tilbake til Willows på ettermiddagen hvor Finn og 
jeg har fått ned adrenalinet og nyter en god middag på Black 
Bear.

Neste dag går turen mot Napa Valley hvor vi fant den 
eneste vinprodusenten, «Far Niente» (som på italiensk betyr 
å ikke gjøre noen ting), som også har et lite bilmuseum.  Vi 
koste oss med biler og vin og dro til nærmeste småby hvor 
vi overnattet i jernbanevogner (Napa Valley Railroad Inn).
En ny dag og vi drar for å se på biler og første stopp er 
Fantasy Junction i Emeryville.  Og hvilken butikk med så 
mange flotte Classic cars!  Der var en 54 og en 57 Corvette 
til salgs men de kostet nesten ingenting i forhold til den 
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McLaren

Thunder Hill Charger Hemi SRT
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dyreste bilen i lokalet; en nydelig 1953 Maserati A6GCS til 
en pris av $ 2,450.000,-.  Det var flere spesielle Ferrarier, 
McLaren race cars, Triumph TR4, Cord  og mye annet snadder.

Vi hadde jo et tett program, så videre måtte vi til Classic 
Cars West.  Noe interessant var det der og, men ikke så dyrt 
som forrige stedet, og innehaveren hadde solgt diverse biler 
til skandinaviske kjøpere.  En hyggelig kar. Men vi måtte 
videre til Blackhawk museum i Danville.  Innenfor dørene 
tok det ikke lang tid før vi tenkte at dette må være et av 
amerikas flotteste museer.  Før resepsjonen står det en 
Aero 1939 og en Jaguar SS Van den Plas roadster - to nyde-
lige biler som indikerer hva vi har i vente.  Inne i selve muse-
ums hallen finner vi bl.a. de tre sjeldne Alfa Romeone BAT 9, 
BAT 7 og BAT 5 med de store finnene som stadig vinner 
premier på Pebble Beach, en haug med fine klassiske 
Ferrarier, noen Lanciaer som jeg aldri har sett før, en Iso 
Grifo A3L osv, osv., men hva med en Hispano Suiza H6C 
bygget i Tulipwood (tre) satt sammen med over 1000 mes-
singnagler for at André Dubonnet skulle få en lettere bil enn 
stål for å for å kjøre race med.  Ikke har jeg sett maken!

Det var i det hele tatt så mange biler som jeg aldri har sett 
før.  Et veldig artig, flott og spesielt museum.

Og ferden vår slutter ikke her.  Neste stopp etter en natts 
hvile i Sacramento er California Automobile Museum.  Her 
er det en helt grei utstilling av biler, men mere hverdagsbiler 
fra begynnelsen av 1900 tallet og frem til i dag.  En gang i 
tiden hadde jeg en ’69 Ford Mustang Boss 302 og en slik sto 
her som fikk meg til å mimre litt.  Ellers var det også en god 
del biler til salgs på museet som jeg syntes så ut til å være i 
akseptabel stand – pris eksempler:  ’69 Ford XL cab til $ 
11.000,- og 1985 Mercedes 500 SEC til $ 4.495,- (gått 111 472 
miles).

Etter dette museet tar vi et avbrekk hvor vi kjører Route 49 
(Gold Miners Trail) gjennom gamle gullgruver byer sørover 
som Jackson, Angels Camp og Jamestown hvor vi overnat-
tet på National Hotel.  Det kan bare anbefales – masse 
interessant historie og god mat samt interessante og prat-
somme lokale folk.  

Siste dagen vår i California skulle vi til et Corvette treff som 
vi hadde funnet på nettet:  Glass Pack All Corvette Car 
Show i byen Tracy.  Vi stilte opp, men der var ingen 
Corvetter, og vi fikk ingen svar på SMS hvorfor det ikke var 
noe show der.  Så Corvetter ble det lite av i CAL, men etter 
dette fløy vi videre til Pennsylvania….   Fortsetter kanskje 
senere med en artikkel derfra der jeg så den største private 
bilsamling som jeg noen gang har sett.

Christian Fett

Thunder Hill CF inn til 3dje 
plass

Thunder Hill klar for banen

F J Maserati 1953
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H Hispano-Suiza Model H6C 
Tulipwood Torpedo over 1000 

messingnagler bygget for 
André Dubonnet

Black Hawk Museum 
Daimler 1926

Black Hawk Museum 
Cadillac V-16 1937

CAM Ford Mustang Boss 302 
1969

Black Hawk Museum Lancia 
Nardi Blue Ray 1955

National hotel Jamestown CA







AV: Ketil Lea, CCN avd. Bergen

President Harry hører utvilsomt til i den sistekategorien. Så når Per, på Pers hotell på Gol, inviterte til isbane kjøring i 2013 
var han ikke vanskelig å be. Han storkoste seg på banen og det gav utvilsomt mersmak... Høsten 2013 diskuterte Corvette 
Club avdeling Bergen hvor og når vi skulle ha vår tradisjonelle julebord. Å finne ledige helger i November og Desember er jo 
nesten håpløst. Og lange diskusjoner førte ikke fram. Det ble etterhvert klart at det antagelig ville være best å prøve å få til 
noe på nyåret.  Og det tok ikke lang tid forslaget om å kombinere det med en helg på Winter Challenge 2014 på Pers hotell 
ble stemt fram.

Alt lå til rette for en meget artig helg. Per hadde som vanlig disket opp med meget hyggelige priser som inkluderte både 
baneleie, lunch ute på isen i varmetelt, middager, frokost etc etc. Værmeldingene var ikke lovende med mye kolonnekjøring, 
venting og fare for stengte veier. Det var endel som droppet å reise opp av den grunn. Og endel var naturlig nok opptatt med 
jobb, familie , sykdom etc. Likevel skuffende at så få Corvette medlemmer tok turen på et så flott opplegg synes jeg! 
Sjerpings! Dere gikk glipp av noe!

Per er jo en skikkelig bilentusiast og hadde invitert mange av vennens sine i blandt annet Porsche klubben. Vi lå an til å bli 
rundt 100 biler ute på isen. Bilene ble delt inn i to kategorier etter om man hadde rallypigg eller gatedekk. Det var lurt. Vi 
med gatedekk fikk kjøre i "fred" på vår egen bane uten å bli brukt som rundingsbøye av rallyriggede biler med fullt bur og 
ispigg. Det var vel rundt 15 deltagere med gatedekk og vi kunne kjøre så mye vi bare orket uten venting.
 
Harry og Eilin var på plass med Corvetten, klare til start. Jeg har ikke Corvette fortiden (!) og måtte finne fram noe annet for 
anledningen. Amerikansk og V8 var et must, og diff brems og god sving er en stor fordel. Så det ble å male Pontiac Catalinaen 
min i farger som matchet Harrys. 455 under panseret har mer enn nok krefter og disse bilene har bra sving faktisk! Samtidig 
er de tunge og gode bak og ypperlige vinterbiler. Jan Erik og Stefan Åsebø og Remy Brattli med familie hadde også tatt turen. 
Remys Silverado var god å ha for å trekke løs biler og det ble det bruk for mer enn en gang, hehe...

Været og forholdene var perfekte og vi koste oss. Motet steg raskt (overmotet?) og kjøringen ble friskere og friskere. Hvis 
man klarte svingen på håret sist måtte man jo ta i litt mer neste gang! Veldig ofte havnet man laaaangt ute i løsnøen. Det var 
rikelig med tid til å bytte sjåfører og Stefan fikk øvelseskjørt litt og de som ville fikk prøvd seg. Var visst ikke så lett som det 
så ut til ..? Guttungen til Remy hadde kulerunde øyne der han satt på med Harry i runde etter runde. Fikk han nesten ikke ut av 
bilen igjen. Da det begynte å mørkne dro vi tilbake til hotellet til en nydelig middag og de som orket kunne feste hele halve natten.
 
En meget hyggelig helg som absolutt anbefales. Håper på MYE bedre deltagelse fra Corvette klubben neste år. BMW felger 
passer som kjent på Corvette så det er ikke vanskelig å låne eller kjøpe billige hjul på feks Finn. Og med løsnøen langs banen 
skal du har uflaks for å skade bilen selv om du kjører av. I verste fall, hvis du absolutt ikke vil kjøre med Corvetten din har du 
kansje en annen bil som kan brukes? Eller bare være passasjer. Moro uansett. Vi gleder oss til Winter Challange 2015 allerede.

Man finner alle typer bileiere i Corvette klubben. Noen vil aldri finne på å "misbruke" bilen sin på noen som helst 
form for racing. Mens for andre er det nettop det å bruke bilen som er hele poenget. Og gjerne litt røff bruk. Det er 

jo det de er bygget for tross alt. Og biler kan reparares hvis uhellet mot formodning skulle være ute.

Winter Challenge 2014 



REFERAT ÅRSMØTE

President Harry Harbakk ønsket velkommen til årsmøtet og på spørsmål til salen hadde ingen noen 
innvendinger til innkallingen av årsmøte. Antall fremmøtte stemmeberettigede var 28 medlemmer. 
Dermed var årsmøtet lovlig satt og neste punkt var valg av referent og styrets forslag var Harald 
Halvorsen som ble enstemmig valgt uten motkandidat. Styret foreslo Roar Selvnes som dirigent av 
årsmøtet og han ble enstemmig valgt uten motkandidat. Sittende president overlot da ordet til  
dirigenten som tok årsmøtet gjennom sakslisten.

Årsberetning
Første punkt var gjennomgang av styrets beretning for 2013. Dirigenten leste denne opp og CCN’s årsberetning 
ble enstemmig godkjent uten kommentarer fra de fremmøtte. 

Regnskap
Dirigenten overlot så ordet til Odd Steinar Nilsen som tok årsmøtet gjennom regnskap for 2013. Det kom spørsmål 
fra salen angående sviktende inntekter og Jan Erik Aasebø forklarte tallene med at flere sponsorer hadde trukket 
seg og vanskeligheter med å skaffe andre. Regnskapet ble således fremsatt til avstemming og dette ble enstemmig 
godkjent.

Budsjett
Neste punkt var en gjennomgang av budsjett for 2014 og det var igjen Odd Steinar Nilsen som forklarte de 
enkelte tall. Det ble spurt fra salen om hvorfor CCN ønsker å bruke penger på Oslo Motor Show. Styret og andre 
medlemmer i salen mente at dette var en god måte å profilere klubben på og de kr. 25.000,- som sto i budsjettet 
ble stående. Styret presiserte at dette var under forutsetning av at CCN ikke skulle leie plass, men bli tildelt fri-
plass. De avsatte midlene, til overnatting etc. for bileiere, ville ikke bli brukt uten at en friplass ble tildelt. Det ble 
stemt over dette punktet i budsjettet og det ble enstemmig godkjent.

Det ble også stilt spørsmål fra salen angående punktet representasjon. Styret forklarte dette med at presidentens 
reisevirksomhet til lokalavdelingene og andre steder som CCN ønsker å profilere klubben, har blitt så 
omfattende at styret ønsker å synliggjøre dette i budsjettet. Deretter ble budsjettet for 2014 satt frem til avstemming 
og dette ble enstemmig godkjent.

Valg
Dirigenten gikk videre og neste punkt var valg. Valgkomiteens representant Gudmund Bolsgaard tok årsmøtet 
gjennom de som var på valg.

Valgkomiteens forslag var følgende:
Odd Steinar Nilsen fortsetter ytterligere 1 år som styremedlem

Jan Erik Aasebø fortsetter i ytterligere 2 år som styremedlem

Harald Halvorsen fortsetter i ytterligere 2 år som styremedlem

Terje Sørheim fortsetter i ytterligere 2 år som varamedlem i styret.

Frode Alhaug fortsetter i ytterligere 2 år som CCN’s revisor

2014-02-15
Referent: Harald Halvorsen



Odd Steinar Nilsen ble enstemmig valgt for 1 år uten motkandidat.

Jan Erik Aasebø ble enstemmig valgt for 2 år uten motkandidat.

Harald Halvorsen ble enstemmig valgt for 2 år uten motkandidat.

Terje Sørheim ble enstemmig valgt for 2 år uten motkandidat.

Frode Alhaug ble enstemmig valgt for 2 år uten motkandidat.

Dirigenten takket valgkomiteen for et godt arbeid og ønsket de samme medlemmene, Gudmund Bolsgaard, Hans 
Jørgen Herje og Monica Tvenning, lykke til som neste års valgkomitee.

Kontingent
Neste års kontingent ble bestemt å bli stående på kr. 450.

Innkomne forslag
a) Det var kommet spørsmål fra medlem angående hvilke avtaler klubben har pr. dags dato med ulike firmaer og 
hvordan klubben prioriterte dette. Styret har lav prioritet på slike avtaler, fordi de er ikke særlig gunstige og som 
gjenytelse forlanger ofte firmaer gratisprofilering i Corvettejournalen. Styret vil også presisere at det er stadig 
vanskeligere å skaffe annonseinntekter i CJ og derfor prioriteres betalende sponsorer/firmaer fremfor medlems-
avtaler. Et annet punkt som kom frem under diskusjonen var at det ofte var lett å skaffe prosenter uten avtale, 
eller som medlem i annen forening eller at de fleste kjøper sine deler etc. fra Statene allikevel. Etter anmodning 
fra årsmøtet vil styret gå igjennom gamle avtaler og undersøke oppretting av nye avtaler med norske og utenlandske 
firmaer.

b) Det kom spørsmål fra medlem om hva styret har for fremtidsplaner med Corvettejournalen. Medlemmet mente 
at det hadde blitt et bildeblad og lite med tekniske og andre gode artikler. Styret mener at CJ er et godt blad og 
at tilbakemeldinger fra medlemsmassen tyder på at de fleste er av samme oppfatning. Samtidig vil styret at bladet 
skal utvikle seg. Kostnadene for bladet er gått opp på grunn av ekstern redaktør i motsetning til tidligere hvor 
dette ble gjort på dugnad av medlemmene. Bladets innhold er dessuten prisgitt innsats fra medlemmene. Dette 
har utviklet seg i en negativ retning og styret ønsker at medlemmene må bidra med mer stoff. For å utvikle bladets 
innhold har styret opprettet kontakt med vår svenske broderforening og vi har fått godkjenning for å bruke artikler 
derfra. Harald Halvorsen har sagt seg villig til å ta tak i dette. Tom Gullaksen foreslo at CJ burde bli tilgjengelig 
på nett og styret støtter dette for lettere å nå ut til flere. Web-ansvarlig vil undersøke dette nærmere.

c) Det var kommet forslag fra medlem om styret eller lokalforeningene ville arrangere felles tur til Skandinavisk 
Corvette treff i Sverige i år. Styret vil ikke organisere tur, men oppfordrer lokalforeningene til å ta tak i dette.

d) Det var kommet spørsmål fra medlem om hvorfor det ikke er gjort noen utspill angående filmarkiv i 2013. Styret 
har ikke hatt viten eller kapasitet til dette, men ønsker at Erik Jensen, som har stor kunnskap om dette, tar et 
initiativ i saken og fremlegger et kostnadsoverslag før arbeidet settes i gang.

e) Det er også kommet et forslag fra medlem om å lage et nettbasert medlemsregister (som er bedre enn papir-
utgaven som blir sendt ut pr. i dag) med detaljert innhold til bruk for medlemmene. Styret er skeptisk til dette på 
grunn av hensyn til personvern-loven. Styret vil undersøke lovlighet og kostnad. Vår webmaster ser allerede på 
løsninger for dette. Styret vil imidlertid se på om nåværende medlemsliste kan vise hvilken bil medlemmet har og 
om medlemmene kan deles opp i postnummer. Listen blir for øvrig ikke bedre enn de data våre medlemmer oppgir, 
så det er viktig å gi beskjed ved adresseforandringer, salg av bil, kjøp av bil etc.

Dirigenten takket for seg og for gode diskusjoner og overlot så stafettpinnen til presidenten som avsluttet årsmøtet.
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BUDSJETT 2014    

INNTEKTER     UTGIFTER  
Medl.kontigent                    kr 430 000  Kjøp av Klubbeffekter         kr 30 000  
Annonseinntekter         kr 30 000  Inventar/utstyr                   kr 2 000  
Moduler nett   kr 5 000  Styrehonorar                   kr 32 500  
Salg klubbeffekter         kr 50 000  Webmastere                    kr 12 000  
Finansinntekter             kr 11 000  Regnskapsføring  kr 15 000  
       Kontorrekvisita                  kr 3 500  
       Data/Web/EDB                kr 7 500      Pc skjerm Jane kr 1500,    
                                               bidrag pc sekretær kr 3000 

       Corvettejournalen            kr 190 000 Redaktør-layout/
                          oppsett- trykking og pakking/forsendelse

       CCN Kalender                kr 26 000  
       Medl.lister/giro                       kr 7 500  
       Profilering                         kr 20 000  
       Landstreff                         kr 20 000  
       Banearrangement  kr 10 000  
       Oslo Motorshow  kr 25 000  
       Porto                              kr 7 500  
       Møte/Reise/Overnatting        kr 65 000   Styremøter- flyreiser-kmg-overnattinger

       Representasjon  kr 10 000  
       Sponsorkostnader  kr 1 500  
       Bidrag til lokalavdelingene kr 40 000  
       Annen finanskostn.           kr 1 000  
    
    
     kr 526 000      kr 526 000  



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

42
    C

O
R

V
E

T
T

E JO
U

R
N

A
LE

N
 1 - 20

14

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,-
70-73: Støpt seteskum begge seter 700,-

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



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

ORIGINALE SHOPMANUALER til CORVETTE C4 SELGES
1990 Electrical Service Manual: 250.- + porto
1992 Full Body and Chassis Manual: 400.- + porto
1993 Full Body and Chassis Manual: 2 bøker 600.- + porto

Jon Grasto             90587422                Jon@profesjonell-mekanikk.no
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For sale



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: 400.-

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

Stol
Sort 
Pris: 250,-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Paraply
Sort 
Pris: 165,-

Ryggsekk
Sort og grå
Pris: 195,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 50,-

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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AV: Roar Selvnes, styremedlem CCN, sekretær/reportasjeans. avd. Midt-Norge

Med smått og stort var vi 20 deltakere. Det har vært ett tungt år for meg som eneste aktive styremedlem, men heldigvis fikk 
vi nå ett fullt styre. 

Nytt styre består nå av: 
Svenn Hepsø: leder

Trude Nordbotn: styremedlem
Sten Annegård: styremedlem 

og undertegnede, Roar Selvnes, som sekretær og reportasjeansvarlig. 
I tillegg ble Håvard Dahlen valgt inn som kontaktperson i Stjørdal. 

På vegne av styret vil jeg rette en stor takk til Bjørn Berg som nå gikk ut av styret.
Etter det formelle, ble det servert middag. Deretter ble det en koselig fest.

 

Roar

Lørdag 18. Januar avholdt CCN Midt Norge sitt årsmøte. Også i år var møtestedet i kjelleren på restaurant Krambua.

ÅRSMØTE CCN MIDT NORGE

Det nye styreti avd. Midt-Norge
Fra venstre: Håvard, Sten, Svenn, Trude og Roar

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen



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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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

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

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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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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REKLAME
Aloha jobber i hovedsak med visuelle identitetsprogrammer

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

Aloha/Tone gjør layout i Corvette Journalen.

Ta kontakt med Tone for pristilbud eller andre spørsmål:

post@alohadesignkontor. no

w w w. a lohadesignkontor. no



«Jeg kjøpte denne bilen på ebay i 2012. Hadde 
bare sett noen bilder på nettet men tok sjansen. 
Fikk den sendt fra Nebraska til Norge og hentet 
den på Drammen Bilhavn. Var rimelig spent på 
hvordan den så ut, men bilen viste seg å være i 
topp stand.  
Trengte bare en skikkelig vask og en runde med 
kvalitetsprodukter fra Meguiars før den var klar  
for første treff.»

Ole Johan Tandsæther
1984 Chevrolet Corvette people wHo kNow cars kNow Meguiar’s™

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

Panvulk_Corvette Journalen_A4_helside.indd   1 18-03-13   00:46
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Returadr
Odd Steinar Nilsen 
Flåtestadvn. 91, 1415 Oppegård


