
ÅRSMØTE I BERGEN
CCN REGNSKAP OG BUDSJETT
ULYDER I SPEEDOMETER

SVENSKE DRØMMER
CORVETTE REGISTRERINGER 2014

VELKOMMEN TIL LANDSTREFF 

1
w w w. c o r v e t t e c l u b . n o

2015

MEDLEMSBLAD FOR CORVET TE CLUB NORWAY



Corvette Journalen
Corvette Club Norway
Nr.1 2015  -  post@corvetteclub.no

Neste CJ kommer i Juni 2015  •  ISSN 1891-4934

REDAKTØR OG DESIGN: Aloha Designkontor AS
Tone Harbakk    995 73 386 / post@alohadesignkontor.no

FOTO FORSIDE:  Martin Soto fra USA. Her ser vi C7 Z06 2015 
mod. som cabriolet. Bildet er tatt på Auto Show 2015.

BLADETS ADRESSE:
Lyngdal Libris
Agnefestveien 12, 4580 Lyngdal

STYRET:
Roar Selvnes  President 934 05 517
Kenneth Skårdal Medlemskontakt + 924 64 401
 adresseendringer
Rudolf Danielsen Økonomiansvarlig 901 49 792
John Møller  Materialforvalter  467 96 518
Jan Erik Aasebø Annonse og 932 80 500 
 sponsoransvarlig + 
 Mediekontakt
Harald Halvorsen  Sekretær, Kontakt-  981 03 060
 leder mot lokal- 
 avdelingene og     
 Arrangements-
 koordinator
Terje Sørheim Vara  977 19 600

KONTAKTPERSONER I CCN LOKALAVDELINGER:
Midt-Norge: Svenn Hepsø  908 97 419
Bergen: Tom Gullachsen 962 36 922
Haugalandet: Tor Åge Aune 930 15 506
Stavanger: Terje Kristiansen 9 11 13 454
V./T./B.: Arne Jonny Bjune 980 52 967 
Østlandet: Erik Strømnes 976 79 919 
Mjøsregionen: Trond Morten Blystad  951 35 065
Sørlandet: Odd Johannesson 915 20 996

MEDLEMSKONTIGENT:
Hovedmedlem: kr. 450.- 
Familiemedlem: kr. 1 00.- 
Bankkonto: 6210.05.08112

ANNONSEPRISER (kan bli endret)
CJ, ALLE SIDER I FARGER:
1/4 side:  kr.   600,-
1/3 side:  kr.   750,-
1/2 side:  kr.   900,-
Helside:   kr. 1 600,- (ved 4 innrykk) spør om 
  pristilbud dersom færre innrykk ønskes.
Bakside:  kr. 2000,- (ved 4 innrykk) spør om 
  pristilbud dersom færre innrykk ønskes.
CCN WEBSIDE:
Nettmodul kr. 2 500,- per år (kan bli endret)

Priser gjelder ferdig materiell. De som trenger hjelp med  
annonselayout tar kontakt på post@alohadesignkontor.no
Medlemsannonser er gratis. Annet på forespørsel.

FRIST FOR ANNONSER OG ANNET MATERIELL: 01.05.2015 

in
n
h
old

04

05

06

10

12

14

15

16

18

20

21

22

26

27

29

30

32

34

40

42

44

46

FRA FØRERSETET

REDAKTØRENS SPALTE + hilsen fra Odd N.

LANDSTREFF 2015 informasjon

ÅRSMØTE CCN, REFERAT

ÅRSMØTE CCN

ÅRSMØTE AVD. MIDT-NORGE

VIDEO FRA SKANDINAVISK TREFF 2014

SVENSKE DRØMMER

CCN REGNSKAP: RESULTAT 2014

CCN REGNSKAP: BALANSE 2014

CCN REGNSKAP: BUDSJETT 2015

DEN GALE VEIEN?

JANS HJØRNE: Ulyder i speedometer

RABATT FRA SAMARBEIDSPARTNERE

MEDLEMSBILER

ÅRSMØTE AVD. VTB

MEDLEMSMØTE MARS VTB

CORVETTE REGISTRERINGER 2014

KLUBBEFFEKTER

MEDLEMSANNONSER

FIRST YEAR: CORVETTE C7

CORVETTE HUMOR



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

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

+ mva! Løp og kjøp!

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

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

STORT DELELAGER OG 
SPESIALVERKSTED FOR 

CORVETTE!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 Drøbak  

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

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no

         facebook.com/carsas



Fra førersetet

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

7. februar avholdt Corvette Club Norway sitt 
årlige årsmøte. Denne gangen valgte styret å 
avholde dette i Bergen. Forut for årsmøtet 
hadde styret invitert avdelingslederne til det 
årlige utvidete styremøte. Avdelingene har 
her en god mulighet til å evaluere styrets 
arbeid det siste året. Etter min mening ble 
dette ett godt møte med flere fruktbare 
diskusjoner. 

Etter lunsj ble så årsmøtet avholdt. Her var 
det spesielt styrets forslag om å heve års-
kontingenten med kr. 50,- fra og med 2016 
som ble grundig diskutert.  Styrets forslag ble 
vedtatt med stort flertall.

Etter 7 år i CCN sitt styre ønsket Odd Steinar 
Nilsen og gå ut av styret i år. Odd Steinar har 
gjort en meget god jobb, og vi som blir igjen i 
styret vil savne ham. 

Vår president Harry Harbakk ønsket også å 
avslutte sitt engasjement i styret i år. Det 
Harry har gjort som president i 5 år skal han 
ha all ære for.

Jeg vil på vegne av CCN rette en stor takk til 
begge for den innsatsen de har lagt ned for 
klubben.

Valgkomiteen hadde gjort en god jobb og fått 
inn to nye fjes. Dette er Rudolf Danielsen og 
Kenneth Skårdal. Jeg ønsker dere begge 
velkommen inn i styret.

Ellers har påmeldingen til Landstreffet på Gol 
kommet på nett. I skrivende stund (14. feb.) er 
allerede 48 biler påmeldt. Dette gleder jeg 
meg til. Jeg gleder meg også over at dagene 
blir lengre, og at det i dag var 6 varmegrader 
i Trondheim. 

Hold ut folkens. Snart kan vi igjen ut å kjøre 
med våre fantastiske Corvetter.

Roar

Utvidet styremøte. CCN Årsmøte i Bergen, se flere bilder på side 12.

0
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REDAKTØR/DESIGNER TONE 
995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

HILSEN FRA AVTROPPENDE MEDLEMS- OG ØKONOMIKONTAKT

Hei alle Corvette venner. Da er det etter 7 
fine år på tide å gi staffet- pinnen videre til 
Kenneth Skårdal som ble valgt inn i styret på 
årsmøte, med ansvar som medlemskontakt. 
Jeg vil takke alle medlemmer for god støtte i 
perioden, og ber dere ta like godt imot 
Kenneth. 

Ser nå at dere er blitt flinkere til å gi beskjed 
ved adresseendring, og eventuelt utmelding 
av medlemskapet. Vi vil jo ikke at dere melder 
dere ut, vil jo beholde dere alle. Men det kan 
jo være mange årsaker til at dere ønsker å 
avslutte medlemskapet, og da er det fint at 
også dette blir kommunisert med medlems-
ansvarlig, Kenneth.

Oppfordrer dere alle til å fortsette med å gi 
beskjed om endringer i medlemskapet til 
Kennet. 

Ellers så er våren på anmarsj, og vi kan igjen 
ta ut vår kjære Corvette. Ser frem til å kunne 
få kjørt en tur og treffe gode venner igjen.  

Vil samtidig ønske Rudolf Danielsen 
velkommen, ble også valgt på årsmøte med 
ansvar for økonomi.

Tidsfrist for å melde seg på CCN landstreff er 
også på vei til å løpe ut, så de av dere som 
fortsatt ikke har meldt dere på, da er det bare 

å være raske så lenge det fortsatt er mulig.  
Håper å treffe mange av dere på Pers i juni.
Vil også berømme vår avtroppende president 
Harry med en fantastisk jobb i perioden han 
har vært president i CCN, han har virkelig 
stilt opp på mange arrangement uansett hvor, 
fantastisk. 

Det at en C3 er en sommerbil, har vel Harry 
gjort grundig til skamme. Men, vi får også en 
fin ny president i Roar Selvnes. Stor takk til 
Harry, og lykke til Roar.

Takk for meg, og lykke til videre Kenneth og 
Rudolf.

Med vennlig hilsen Odd Steinar Nilsen
Avtroppende CCN-Medlems- og
Økonomikontakt

Redaktørens spalte

Hei! Vil takke dere som har bidratt med inn-
hold til Corvette Journalen. Det er veldig gøy 
å ha med Jan også på laget, for å få litt tips og 
hjelp. Neste blad kommer ut i juni, det er 
supert om dere vil sende smått eller stort 
innen 1. mai til post@alohadesignkontor.no 

Ønsker alle en fin påskeferie - og for min del 
håper eg på mer Corvetteføre enn skiføre!

Tone
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Opplevelseshotellet i Hallingdal
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God mat og godt selskap
Vi på Pers synes det er ekstra kjekt med våre venner i Corvette Club Norge. 

“Høsttreffet” er en begivenhet som vi gleder oss til 
gjennom hele vinteren. Men det er jo lov å komme på besøk oftere!

Spesialtilbud for CCN-medlemmer:
GRATIS adgang til Tropicana Badeland under hele oppholdet!

GRATIS parkering i hotellets avlåste garasje 

Bo 3 døgn og få kr 1.000,- i rabatt på Hotell & Lodge
Dobbeltrom fra kr 1.100,- inkl. frokost

Alltid 1 barn GRATIS på Hotell og Lodge

Telefon 3202 3000 • www.pers.no

Vinn venneweekend på:
www.facebook.com/pershotell

ALLE barn (0-15 år) som besøker Tropicana får
gratis inngang til den fantastiske Bjørneparken 
i Flå. Familieforestillingen Dyrene i 
Hakkebakkeskogen spilles fra 
7. juli til 5. august.

Corvette Club Norway avholder sitt årlige landstreff på Gol helgen 
4. - 7. juni 2015.

Bak årets arrangementet står Corvette Club, Bergen. Vi ønsker deg 
velkommen til årets landstreff. Landstreffet er for mange Corvette 
entusiaster årets høydepunkt. Her treffer man likesinnede fra store 
deler av landet. På det meste har landstreff et samlet rundt 180 Corvetter
og alle generasjoner var representert. Gå ikke glipp av en uforglemmelig 
helg sammen med mange andre Corvette entusiaster.
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Velkommen til en trivelig helg på Gol.

Påmeldingsskjema, program, priser og nærmere informasjon finnes på 
vår nettside: corvettebergen.com/landstreff 2015

Nettsiden blir jevnlig oppdatert med flere detaljer og informajson om 
eventuelle endringer.
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VINN EN CORVETTE!
Skal man ha loddsalg, må en også ha en skikkelig 
premie... Så derfor er årets premie en CORVETTE.
Reglene:
. Kun deltakere på treffet kan kjøpe lodd.

. Max antall lodd som blir lagt ut er 950.

. Trekningen vil finne sted lørdagen på treffet.

. Hvert lodd koster 200,- og det er ingen maksimum grense for antall
  lodd per pers.

. Lotteriet er søkt og godkjent av Lotteritilsynet.

. Arrangementskomiteen kan ikke delta i konkurransen.



Årets program er veldig variert, noe av det en kan få med seg utenom
utstilling, bedømming / premiering av bilene, cruising og festmiddag er 
autoslalom, utekonsert med cover-bandet Splitter Pine og Vin-/Konjakk-
smaking.
 
Av fasiliteter på hotellet er det verdt å nevne Tropicana badeland og 
Oline spa. 

Påmeldingsfrist er satt til senest mandag 20. april, og vi håper å se mange 
av dere der!

Mvh Corvette Club, Bergen

0
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I CORVETTE CLUB NORWAY
Bergen, 07.02.2015

 1. Godkjenning av innkalling.
 Harry Harbakk ønsket velkommen til årsmøtet siden ingen hadde innsigelser mot inn-  
 kallingen av møtet var årsmøtet satt. 27 stemmeberettige medlemmer var møtt frem.

 2. Valg av referent og dirigent.
 Harald Halvorsen var styrets forslag på årsmøtets referent og han ble valgt uten mot-
 kandidat. Styrets forslag som dirigent var Roar Selvnes også han ble valgt uten motkandidat.
  President Harry Harbakk overlot deretter ordet til Roar som med sikker hånd styrte 
 forsamlingen gjennom årsmøtet.

 3. Styrets beretning for 2014, med regnskap og balanse.
 Roar gikk gjennom styrets beretning. Styret svarte på spørsmål fra salen angående 
 a)medlemmer som blir borte 
 b) manglende kontingentinngang
 c) hvordan styrets geografiske sammensetning påvirker utgiftssiden på regnskapet

Forut for årsmøtet var det et utvidet styremøte med styret og lokallederne i de ulike regioner og der ble 
det besluttet at det skulle undersøkes hva frafallet kommer av. Det blir utarbeidet et utmeldingsskjema 
på nett hvor det kommer frem hva de ulike medlemmer angir som årsak til utmeldelsen. Økte utgifter til 
transport med bil/fly, leie av lokaler, bespisning, parkering ble angitt som årsak til økte utgifter samt at 
frafallet av medlemmer er årsaken til at CCN ikke klarer å gå med overskudd.

Styrets beretning ble fremsatt til avstemming og den ble enstemmig godkjent.

Odd Steinar gikk gjennom balanse og resultat i regnskapet. De regnskapsmessige detaljer hadde 
allerede blitt drøftet så ingen spørsmål kom fra salen. Regnskapet ble fremsatt til avstemming og det ble 
enstemmig godkjent.

 4. Budsjett 2015.
 Odd Steinar gikk gjennom budsjett med supplerende kommentarer fra andre i styret.   
 Terje Kristiansen hadde spørsmål angående varelager, salg og fornying av varelager. Styret
  forklarte at revisor ønsket edruelighet når man estimerer varelagerets verdi og at siden  
 varelageret stadig fornyes og at fortjenesten er liten ved salg vil tallene være som de er  
 regnskapsmessig. Håpet er at CCN selger sine varer med et overskudd.
 
 Det ble en liten diskusjon rundt Skandinavisk 2016. Det ble av årsmøtet ønsket en 
 presisering, en liten endring av tekst under budsjettet for å synliggjøre at bare deler av  
 et eventuelt overskudd skulle øremerkes dette arrangementet.

 CCN sender nå ut medlemsgiro til medlemmene i separat sending. Dette er en prøve-  
 ordning for å evaluere om det er flere medlemmer som betaler kontingenten uten purring.

 Forsalg fra styret angående styrehonorar ble lest opp. Roar forklarte årsaken til økningen
  som i hovedsak er at noen av de nåværende styremedlemmer betaler oppmøte til styre- 
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I CORVETTE CLUB NORWAY
Bergen, 07.02.2015

 møter uten å kreve refusjon fra CCN. Forslaget ble fremsatt til avstemming og det ble  
 enstemmig vedtatt.

 Budsjettet, med de endringer som ble gjort av årsmøtet, ble fremsatt til avstemming og  
 dette ble enstemmig vedtatt.

 5. Valg av styre, revisor og valgkomite.
 Dirigent overlot ordet til valgkomiteens representant, Gudmund Bolsgaard. 
 Presidenten var på valg og valgkomiteen foreslo Roar Selvnes som ny president. Årsmøtet
  valgte enstemmig Roar Selvnes til president uten motkandidat.
 
 Kenneth Skårdal var valgkomiteens forslag til nytt styremedlem med oppgaver som 
 medlemskontakt og med ansvar for medlemslisten. Han ble enstemmig valgt uten mot-  
 kandidat. 

 Rudolf Danielsen var valgkomiteens forslag som nytt styremedlem med særskilt ansvar  
 opp mot økonomi. Han ble enstemmig valgt uten motkandidat.

 Valgkomiteens medlem Hans Jørgen Herje ble valgt for 2 nye år.

 Valgkomiteen har jobbet intenst for å få til en oppmykning av den mannlige dominansen  
 i styret, men har denne gang ikke lykkes. Den nyvalgte presidenten applauderte valg-  
 komiteen for et strålende arbeid. 

 6. Kontingent.
 Dirigenten leste opp forslag fra styret som foreslo å øke kontingenten fra 2016 fra kroner
  450,- til kroner 500,-. Flere medlemmer uttrykte betenkeligheter med en såpass høy   
 kontingent, mens andre syntes at styrets forslag var en riktig vei å gå. Motforslag fra   
 Monica Tvenning om å øke kontingenten til kroner 470,- ble deretter fremsatt til 
 avstemming og styrets forslag ble vedtatt med 24 stemmer for og 3 stemmer imot.

Før arsmøtet ble avsluttet takket den nyvalgte presidenten først Odd Steinar Nilsen for de 7 år han har 
bidratt i styret. Deretter ble avgående president Harry Harbakk takket for sin innsats. Han har representert 
CCN på en fortreffelig måte og som Roar sa ”Det blir vanskelig å fylle skoene etter Harry”.
 
Årsmøtet ble avsluttet.

For styret
Referent
Harald Halvorsen
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Gammelpresident Harry overrekker et vandreskilt til den nye presidenten.

Takker av Odd Steinar. Takker av Harry.

CCN ÅRSMØTE 
OG MIDDAG

Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway



Bak enhver sterk mann, står en enda sterkere kvinne... Maria og Eilin blir hedret under middagen.

Årsmøtedeltakere.

Ca 40 personer var påmeldt til kveldens middag.

13
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ÅRSMØTE 
CCN avd. MIDT NORGE

Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway

Lørdag 17. januar avholdt CCN Midt Norge sitt tradisjonelle årsmøte med påfølgende middag. 

Restaurant Krambua har også blitt ett tradisjonelt sted for oss. Leder Svenn snakket litt om 2014, og 
aktivitetene i 2015. 

Alle i det sittende styret ønsket å fortsette, så da blir styret som følger: Leder, Svenn Hepsø, 
styremedlem Trude Nordbotn og Sten Ånnegård, sekretær Roar Selvnes.

Etter årsmøtet ble det inntatt en bedre middag.

Roar
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BESTILLINGSFRIST: 15. APRIL
Av Kjeld Aagaard

VIDEO FRA
SKANDINAVISK TREFF

Video fra Skandinavisk treff er nå tilgjengelig.

Pris i Norske Kroner med frakt inkludert.
- DVD. Kr 110,-

- Blue-Ray. Kr120,-
- Minnepinne Kr 160,-

KAN BESTILLES PÅ FØLGENDE MÅTE:
Pengene samles inn av undertegnede, så slipper vi dyre gebyer for å få overført pengene til Sverige.

GJØR FØLGENDE: 
- Sett inn beløpet på konto 6042.11.02549

- Send så en mail til meg med hvilket videoformat som ønskes og full adresse og telefonummer til: 
kjeld.aagaard@gmail.com

Bestillingsfrist 15. april 2015

Mitt Tlf nr er 986 23 352

Hilsen
Kjeld Aagaard
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

SVENSKE DRØMMER 

Under et besøk hos Hedin Bil i Mølndal ved Gøteborg nå i januar, så var det jo naturlig for en norsk 
Corvette enthusiast å inspisere en ny Corvette C7. 

Utstilt i butikken finner vi en rød coupe og en fantastisk lekker Shark Grey convertible med Mokka cab 
og interiør. Priset fra 700400.- sek så blir man jo någåt avundsjuk :). 

Ute på gården står det ytterligere 4 biler pakket inn i transportpressening. På verkstedet står en sort 
coupe inne til klargjøring. Oij Oij Oij, det finnes faktisk noe bra med våre naboer i ”ØstEuropa”.

Jon
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet
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Corvette Club
Norway
Budsjett 2015

INNTEKTER UTGIFTER

Medl.kontigent	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  kr 410 000 Kjøp	  av	  Klubbeffekter	  	  	  	  	  	  	  	   kr 50 000 

Annonseinntekter	  	  	  	  	  	  	  	   kr 30 000 Frakt kr 3 000 

Moduler	  nett kr 10 000 Styrehonorar	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 39 500 

Salg	  klubbeffekter	  	  	  	  	  	  	  	   kr 55 000 Webmastere	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 12 000 

Finansinntekter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 12 500 Regnskapsføring kr 15 000 

Sponsorinntekter kr 10 000 Kontorrekvisita	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 3 500 

Data/Web/EDB	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 3 000 

Corvettejournalen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 188 000 

CCN	  Kalender	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 26 500 

Medl.lister/giro	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 9 500 

Profilering	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 5 000 

Landstreff	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 20 000 

Banearrangement kr 10 000 

Oslo	  Motorshow kr 15 000 

Skandinavisk kr	  0

Porto	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr	  7	  000

Møte/Reise/Overnatting	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 65 000 

Representasjon kr 15 000 

Bidrag	  til	  lokalavdelingene kr 40 000 

Annen	  finanskostn.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   kr 500 

kr 527 500 kr 527 500 

Ved evt. overskudd blir det avsatt til
skandinavisk	  for	  2016



Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

DEN GALE VEIEN? 

Det kommer mye Corvette til Norge hvert år, men det er ikke alltid at biler her i Norge er 
lettomsettbare.

Vi gikk på denne 61 modellen i Drammen Bilhavn, adressert for New York. Vi kjenner ikke til om denne 
er solgt til USA eller skulle fraktes til USA for turistbruk der borte. Faktum med dagen dollarkurs er dog 

av vi vil se flere biler selges ut av landet. 

En 58 Buick Limited og en 66 Buick Wildcat ble nylig eksportert fra Norge. Tidligere i vinter ble en 68 
Shelby Mustang solgt til USA. Vi må bare innfinne oss i at våre eldre biler er omsetningsobjekter 

WorldWide og bare passe på å kose oss med dem når vi har de her. 

BRUK BILEN FLITTIG I SOMMER :)

Jon
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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. 

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 - 1985.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no

Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet
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AV Jan Fjelde, medlem i CCN

JANS HJØRNE

Eiere av eldre Corvetter er ikke helt ukjent med et 
«knurrende» speedometer. Dette skyldes stort sett alltid at 
greasen inni speedometervaieren har tørket ut. Noen ganger 
har det gått så langt at vaieren må byttes. I andre tilfeller er 
det tilstrekkelig å smøre den opp igjen.-Her kommer et tips 
om et stoff som gjør underverker.

Da jeg for fire år siden fikk importert min 1981-C3 fra 
Pennsylvania, hadde den bare rullet 18000 miles (29000 kilo-
meter). Allerede på turen hjem fra importøren på østlandet, 
begynte en knurrende lyd fra baksiden av speedometeret så 
smått å melde seg. Dette gjentok seg på hver eneste påfølgende 
tur. Ikke at dette var noen alvorlig sak på en ellers så fin og urørt 
bil, men lyden (les: knurringen) ble et irritasjonsmoment. Siden 
jeg forstod at speedometervaieren nærmest skrek etter smurning, 
klikket jeg meg inn på diverse Corvette-fora for å finne ut hva 
andre eiere av C3 gjorde for å bøte på problemet.

HJALP IKKE 
Et av rådene som gikk igjen, var selvsagt å skifte vaieren. Noen 
mente at operasjonen ikke behøvde å være så komplisert, 
mens andre la slagplaner om hvordan man skulle skru ned 
halve dashbordet. Forums-deltakerne var slett ikke enige. 
Siden jeg på langt nær er noen mekaniker, kjente jeg at utrygg-
heten kom smygende. Her var det ikke annet å gjøre enn å tråle 
videre på Internett. Et annet tips var å dra vaieren ut av strømpen, 
rense den godt og sette den inn med white-grease. Hørtes 
fornuftig ut, men jeg klarte jo pokker ikke å få vaieren ut av 
strømpen etter å ha løsnet den fra cruisekontroll-boksen. Men, 
hva med å holde strømpen loddrett og la olje synke ned mellom 
denne og stålvaieren? Det var absolutt et forsøk verdt. Som sagt, 
så gjort. Spenningen var stor da jeg la ut på prøvetur i etterkant 
av eksperimentet. Ville den irriterende knurringen komme igjen 
etter en liten halvtime? -Ja, den gjorde det! Nå måtte jeg virkelig 
inn i tenkeboksen, for det siste jeg ville var å plukke fra hverandre 
halve dashbordet.

TEFLONSPRAY 
Ideen slo plutselig ned som lyn fra klar himmel. -Prøv med 
teflonspray! Teflonmolekylene skal nemlig ha betydelig 
friksjonssenkende effekt. Denne sprayen har jeg hatt gode 
erfaringer med ved en tidligere vaier-problematikk under mer 
maritime forhold. Jeg fant frem boksen merket PTFE, som jeg 
den gang hadde kjøpt hos Biltema. Vaieren ble igjen løsnet fra 
cc-boksen og bøyd opp i loddrett posisjon. (Vaieren er temmelig 
stiv, så det må brukes litt krefter.) Så var det bare å spraye litt i 
enden og la det synke til bunns. Nye dråper ble tilført med et 
par minutters mellomrom. Dusjingen ble gjentatt fem – seks 
ganger. Deretter var det ny prøvetur. Ulyden kom aldri tilbake. 
-Den var vekk! Dette er to år (og syvtusen kilometer) siden. Selv 
foretrekker jeg å forebygge istedenfor å utbedre. Derfor benyttet 
jeg anledningen til å etterfylle noen dråper da jeg likevel måtte 
ta illustrasjonsbildene. Selvsagt er det  smart å samtidig smøre 
opp den andre halvdelen av speedometervaieren som går fra 
cc-boksen og ned til automatkassen. Denne når man fra under-
siden.

Her har jeg trukket speedometer-
vaieren ut av cc-boksen. Enden av 
vaieren kan sees midt i bildet.

Slik ser sprayboksen fra Biltema ut.

Vaieren er bøyd opp i loddrett stilling, 
og er klar til å bli behandlet med 
teflonspray.
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RABATT FRA VÅRE 
SAMARBEIDSPARTNERE

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

Vi kommer tilbake til en mer utfyllende liste/presentasjon i neste Corvette Journal. Her er noen av 
firmaene som tilbyr CCN medlemmer rabatt:

CARS AS løser ditt Corvette problem! Ring oss på 22 16 46 00 eller send en e-post til cars@carsas.no 
for tilbud til din Corvette. www.carsas.no

AUTOGLACE AS ønsker å tilby medlemmer av Corvette Club Norway 10% på våre produkter innen bil-
pleiemidler/uts. Rabatten gis ved fremvisning av gyldig medlemskort. Eller rabattkode i vår nettbutikk. Vi 
kan også tilby felger/felgpakker, hjulbolter og spacere fra sortimentet til Bil-produkter AS. Pga. stor pågang 
og satsing på både forbruker- og proff-marked, anbefaler vi å sende sms eller mail hvis du ønsker å komme 
innom for å kjøpe. Ellers henviser vi til vår nettbutikk. Husk kun 150 kr i frakt opptil 30 kg! www.autoglaze.no

AMERIKANSKE BILDELER AS ønsker å tilby medlemmer av Corvette Club Norway 20% på alle Corvette-
deler. Ring oss på 69 19 50 40. www.amerikanskebildeler.no



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!



Medlemsbiler

FRANK ROBERT 
JOHANSEN
ENDELIG CORVETTE IGJEN!

Hei! Jeg har hatt mange amerikanske biler i mitt 
eie opp gjennom årene, både nyere og eldre, men 
corvette har liksom brent seg fast siden jeg så 
"Corvette sommer" på kino, tror det var på slutten 
av syttitallet.

Gikk endelig til kjøp av Covette igjen i fjor etter 
CA 25 år. Så mye på C3 og C5, hadde mange 
forskjellige kriterier når det gjaldt C3, fant en som 
en bekjent skulle selge, 78 mod, som det var gjort 
mye med og ganske fin.

Rett før det ble kjøp kom jeg over en C5 med lav 
kilometerstand, riktig farge, det hender man blir 
forelsket ved første blikk :)

Etter en del mailer var handelen i orden og bilen 
kunne hentes. Var plutselig den lykkelige eier av 
en Corvette FRC 1999 modell med Z51 understell, 
manuell girkasse,oppgradert luftfilter,eksos anlegg 
(borla). Kommer til å bli gjort mer etterhvert.
( bremser /motor)

FRC er CA 100 kg lettere enn andre C5 , ikke så 
mye utstyrt. Ble kun lagd i 1999 og 2000, CA 6000 
eksemplarer. Forgjengeren til Z06 med samme 
karosseri.

Venter nå bare på sommeren. Har meldt oss på 
Landstreffet i juni, og skal på Skandinavisk i 
Danmark :)

Når det gjelder C3 gikk den til en kamerat i 
Fredrikstad.

Frank Robert
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Diskusjon.

Erik leder an. Ny leder orienterer.

ÅRSMØTE CCN avd. VTB
Av Morten, Stein og Arne Jonny (avdelingsleder VTB)

Vestfold, Telemark og Buskerud avholdt sitt årsmøte på Semsgrillen utenfor Tønsberg tirsdag 
27. januar med oppmøte av et tyvetalls medlemmer. 

Det ble gitt anledning til en enkel servering i tillegg til kaffe og brus. Avtroppende leder Erik Jensen 
startet opp agendaen med gjennomgang av aktivitetene som var gjennomført i 2014 med tilhørende 
økonomi.  Erik ønsket å få avløsning som leder mens Stein og Morten hadde akseptert å ta et år til. Ingen 
lederkandidater ble fremsatt på møtet, så Arne Jonny Bjune - som hadde sagt ja til å tre inn om ingen 
andre kandidater kom opp ila møtet - ble valgt. Påtroppende leder Arne Jonny Bjune gikk igjennom 
planlagte aktiviteter for årets sesong og diskuterte alternative måter å kommunisere med medlemmene på.

Det har siden møtet vært gjennomført en test ved bruk av SMS-melding til medlemmene med stor 
suksess – overveldende respons! Tanken er nå å beskrive hver enkelt planlagt aktivitet på forum-sidene 
våre på CCN web-siden og gi et varsel dagen før og på dagen av hver aktivitet. Vi håper dette vil bringe 

flere på veien med de flotte bilene sine i samlet flokk! 

Alle ble oppfordret til å komme med ideer for turer og stopp – den oppfordringen gjelder fremdeles!

Turprogrammet er lagt ut på forumsiden og vil bli jevnlig oppdatert. Vi oppfordrer alle medlemmene til 
å gå inn og studere programmet og legge inn datoene i sine personlige kalendre.

Så gleder vi oss til å starte årets program og møte MANGE medlemmer i ukene og månedene som kommer.30



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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AV Arne Jonny Bjune, leder avd. VTB

MEDLEMSMØTE AVD. VTB 

Dagens tema var bilklargjøring med vask og 
polering.  13 medlemmer møtte opp – hvorav 4 
med Vetta si! Veldig bra altså! 

Det var godt å høre at i alle fall 3 medlemmer tok 
turen på grunn av påminnelsen de mottok på sms 
dagen før! Så sms varsel til medlemmene dagen 
før hver aktivitet skal prøves ut ytterligere. Og 
dere må GJERNE svare «kommer kanskje» dersom 
dere vurderer å komme slik at bevertningen kan 
stå i stil til antall oppmøtte!

Eric fra Bilpleie1 på Sem åpnet deres lokale for oss 
og viste frem en del av de produktene de benytter 
i Meguiar’s serier og forklarte bruken av forskjellige 
maskiner til forskjellig formål. 

Han begynte med avfetting, vask og bruk av en ny 
«clay»-fille for å få bort de siste restene av asfalt 
og stein langs bil-sidene. Så gikk han løs på lakken 
og viste fremgangsmåter for rensing, polering og 
metting av lakken for en langvarig effekt. Viste 
også vann-sliping med 2500 grit papir på en dyp 
skrape i et svart panser til noens forskrekkelse – 
men han gjorde det pent igjen!
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Eric fikk også tid til å vise produktene på et par av 
medlemmenes biler – oksydering og langvarig 
slitasje av cabbe av og på ble «nesten» fjernet på 
et lite område – nå er det hjem og ta resten av 
bilen Runar!

I mellom slagene ble det tid til litt forfriskninger og 
mye bilprat – jeg ante en forventning om at sesongen 
ikke kunne starte tidsnok – så påsken kommer nok 
til å bli første ordentlige kjøretur for de aller fleste 
av oss om været står oss bi!

Eric hadde laget noen pristilbud til de fremmøtte 
på produktene som var demonstrert  og indikerte 
også en prosentsats for å benytte deres tjenester.

En særs trivelig kveld som ga håp om en lang og 
positiv sesong med blankpolerte biler i laaaange 
kortesjer… Så møt opp når din lokalavdeling setter 
sammen et program hvor du bare behøver å 
henge med!

Avslutningsvis en STOR takk til Eric på BILPLEIE1 
for en entusiastisk og kunnskapsrik fortelling om 
hvordan man enkelt kan holde bilen ren og blank!
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

WOW, What a Year we have had

 

Nå skriver vi januar 2015 og vi har lagt bak oss et år hvor det var store forventninger og spenniger til. 
Ikke minst hva det gjaldt hva den nye sjablongen for bruksfradrag ved nyregistreringer ville bringe 
med seg.

For 2-3 år gamle biler ble det et snepp dyrere, men for biler 8-10 år gamle og eldre ble fradragen i avgift 
til dels betydelige. Det viste seg å holde stikk i følelsen vi hadde, at det fantes et oppdemmet ønske om 
nyere generasjoner Corvette. Totalt så vi at 281 Chevrolet Corvette ble innregistrert i fjor, alle som  
bruktimport. Av disse så ser vi 140 biler er importert som bevaringsverdige og for første gang så ser vi 
flere biler som er godkjent under paragraf 1-15 (Untaksregelen som Amcar fikk innført). 

Blant 30års bilene ser vi en stor nedgang i C3 generasjon, spesielt 68-79 årene. Et normalt begrenset 
antall C2 og 3 enslige C1 er relativt normalt. Dog ser vi litt overraskende at hele 86 stk C4 er registrert 
som bevaringsverdig bil, derav 3 stk 85 modeller som har vært førstegangsregistrert i utlandet i 2014. Et 
utvalg av biler fra 86-96 viser også at de nye bruksfradragene har vært korrekte og etterlengtet. 

C5 1998 er den store vinneren og det er nok vesentlig at dette blir den rimeligste C5 Convertible du kan 
importere og registrere. Gledelig ser vi hele 14 stk 2005 modeller, men til tross for mange påstander på 

Denne flotte 98 Coupe ble registrert i mai mnd, og hvite biler er relativt sjeldent.
Tilhører Cato Bredo Berg fra Rømskog i Østfold.

.

Denne Corvette 84 ble solgt av TA Bil på Svinesund på vårparten.

Herlig gul C3 har satt sine hjul på norsk jord for første gang.
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

Denne Corvette 84 ble solgt av TA Bil på Svinesund på vårparten.

Herlig gul C3 har satt sine hjul på norsk jord for første gang.
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slutten av året, så er det ikke registrert noen C7 i Norge, nye eller brukte. Det står dog minst 3 stk på 
Norsk jord når dette skrives og flere er på vei over dammen i løpet av noen måneder. La oss håpe at vi 
ser norske skilter på en C7 i løpet av 2015.

Når det gjelder fargeutvalg på de importerte biler, så er det Bright Red og Raven Black som er det mest 
populære, men vi ser til stadighet noen andre fine kombinasjoner. At Z-06 modeller hører til sjelden-
hetene er ikke å undres over, men det er kommet flere enheter nå enn tidligere år, spesielt på de 
nyeste bilene. I C5 generasjonen er det convertible som er mest populært, men i C6 så er det flere 
coupeer enn biler uten tak. 

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

Mange er de bilene som importeres av Øystein Fredriksen på Corvette Store i Drøbak og tallene sier at Øystein har importert 
over 10 % av de Corvettene som finnes her i Norge.  Her er en 98 og en 97 ankommet i mai og begge ble registrert i løpet av 

sommeren. Rødt er nok den mest populære fargen på Corvette i Norge.

Ingunn Grasto i sin 98 C5 Convertible på vei til Biltilsynet for registrering.

ÅRGANGSFORDELING AV IMPORTERTE CORVETTE 2014     

ÅR ANTALL ÅR  ANTALL ÅR  ANTALL

2010 1    
2009 0 1999  12  1989  0
2008 1 1998  39  1988  2
2007 1 1997  10  1987  3
2006 4 1996  5  1986  8
2005 14 1995  1  1985  3
2004 4 1994  2  1984  81
2003 3 1993  2  1983 (84) 2
2002 5 1992  2  1982  5
2001 9 1991  2  1981  11
2000 10 1990  0  1980  5
SUM 52 SUM  75  SUM  120
     
ÅR ANTALL ÅR  ANTALL ÅR  ANTALL

1979 3 1969  0  1959  0
1978 6 1968  0  1958  1
1977 5 1967  1  1957  0
1976 4 1966  1  1956  0
1975 1 1965  2  1955  0
1974 1 1964  0  1954  0
1973 2 1963  0  1953  0
1972 3 1962  0  
1971 2 1961  1  
1970 0 1960  1  
SUM 27 SUM  6  SUM  1
     
C1 = 3 stk      C2 = 4 stk      C3 = 48 stk      C4 = 113 stk      C5 = 92 stk      C6 = 21 stk
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Mange er de bilene som importeres av Øystein Fredriksen på Corvette Store i Drøbak og tallene sier at Øystein har importert 
over 10 % av de Corvettene som finnes her i Norge.  Her er en 98 og en 97 ankommet i mai og begge ble registrert i løpet av 

sommeren. Rødt er nok den mest populære fargen på Corvette i Norge.

Ingunn Grasto i sin 98 C5 Convertible på vei til Biltilsynet for registrering.
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Drammen bilhavn er ankomststed for de fleste Corvettes som kommer til landet.

2006 Z-06 tilhørende Arvid Johannesen fra Sarpsborg. Denne får representere alle de bilene som ble importert, 
men fortsatt venter på å bli innregistrert.
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HVOR  

FYLKE  ANTALL  
Akershus  50 
Sør Trøndelag  30 
Østfold  25 
Hordaland  22 
Buskerud  19 
Rogaland  19 
Vestfold  18 
Møre og Romsdal 17 
Hedmark  13 
Telemark  11 
Oppland  10 
Nordland  9 
Troms  9 
Sogn og Fjordane 8 
Aust Agder   6 
Nord Trøndelag 6 
Vest Agder  5 
Oslo  4 
Finnmark  1 
Svalbard  0 
SUM  281 

STØRSTE KOMMUNER  

KOMMUNE  ANTALL  
Trondheim  13 
Bergen  9 
Tønsberg  6 
Rælingen  6 
Sarpsborg  5 
Fredrikstad  5 
Halden  5 
Arendal  5 
Stavanger  4

DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen
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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,-

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. 
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Klubbeffekter

Klubbcaps m/brodert klubblogo
Sort
Pris: 100.-

Kjeledress m/klubblogo
Sort. Str: 50, 52 og 54
Pris: 500.-

Fleecejakke 
Sort 
Pris: 350,-

Stol
Sort 
Pris: 250,-

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

Dametopp 
Hvit 
Pris: 125,-

Paraply
Sort 
Pris: 165,-

Ryggsekk
Sort og grå
Pris: 195,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 75,-

Klubb bag 
m/klubblogo   
Sort
Pris: 225.-

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette Journalen selges. Send en forespørsel på mail om hva vi har 
på lager.

Pris per enkeltblad: 10,- NY PRIS!
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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.

A1234 kr 1.350,-
A1240L kr 450,-
A1240R kr 450,-
A1420 kr 65,-
A1434 kr 230,-
A1482 kr 410,-
A1610 kr 25,-
A1630 kr 40,-
A1660 kr 30,-
A1669 kr 20,-
A2004 kr 430,-
A2005 kr 575,-
A2218 kr 110,-
2 stk A2200 a kr 60,-
A2245A kr 2.860,-
A2469 kr 400,-
A2590R kr 565,-
2 stk A2596 a kr 110,-
A2913L kr 75,-
2 stk A2957 a kr 45,-
A3332 kr 20,-
A3334 kr 30,-
A3337 kr 40,-
A3371 kr 210,-
A3380 kr 15,-
A3383 kr 20,-
2 stk A3394 a kr 35,-

I tillegg har jeg følgende hard-to-get-parts:
. 3 par dørhengsler for 1953-62 til kr 600,- pr par.
. Overhalt turteller»innmat» til 1965, kr 500,-
 
Bilder av alle delenummer over kan ses på www.ecklerscorvette.com

Porto kommer i tillegg ved sending.

Kari Kaldahl     SMS: 930 00 464                  kaldahlkari@hotmail.com

A5504 kr 45,-
A5510 kr 30,-
A5517 kr 25,-
A5520 kr 55,-
A5521 kr 20,-
2 stk A5523 a kr 15,-
3 stk A5525 a kr 20,-
A5527 kr 25,-
A5567 kr 20,-
A5569 kr 20,-
A5584 kr 35,-
A5603 kr 25,-
A8579 kr 70,-
A8824 kr 350,-
A9099 kr 1.125,-
A9101 kr 200,-
A9149 kr 1.400,-
A9190 kr 30,-
22509 kr 50,-
2 stk 22510 a kr 125,-
22562 kr 75,-
22815 kr 30,-
22842 kr 100,- (UTGÅTT DEL)
25227 kr 100,- (UTGÅTT DEL)
25575 kr 300,-
25813 kr 65,-
2 stk 25947 a kr 190,-

2 stk 25966 a kr 125,-
26244 kr 145,-
10 stk 26792 a kr 25,-
26842 kr 350,-
26890 kr 55,-
26950 kr 85,-
2 stk 27991 farge rød a kr 200,-
2 stk 28607 a kr 20,-
29055 kr 15,-
29155 kr 130,-
29655 kr 40,-
31371 kr 1.250,-
6 stk 31942 a kr 35,-
2 stk 32411 a kr 180,-
37993 kr 210,-
37994 kr 180,-
44968 kr 235,-
45892 kr 180,-
46092 kr 50,-
49269 kr 500,-
10 stk 49354 a kr 20,-
50998 kr 3.995,- (UTGÅTT DEL)
2 stk 51063 a kr 45,-
3 stk 56577 a kr 55,-
561364 kr 100,-
25-00533 kr 220,-

NYE ECKLERS DELER SELGES, I ORIGINALEMBALLASJEN
LANGT UNDER HALV VEILEDENDE PRIS:

FOR 
SALE
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CORVETTE JOURNALEN ØNSKES KJØPT

Følgende nr. av Corvette Journalen ønskes kjøpt:
2/1999, 2/2007, 2/2009 og 2/2011 

Har følgende utgaver som jeg eventuelt kan bytte med:
4/1995, 2/2000, 2/2002, 2 + 3/2003, 1/2006 1 + 2 + 4/2008, 2/2012

Ivar Haugsbakk            922 000 33               ivarhaugsbakk@live.no

STORT UTVALG AV DELER TIL C5 SELGES

Selger blant annet komplett eksos, dynamo, clutch, svinghjul +++ 
Alle lys utvendig og masse interiør deler, som konsoll, glasstak til coupe etc. 

Ta kontakt så ser jeg om jeg har det du er ute etter.

Frode Pilskog                 922 64 589             frode@pilskog-flyttetransport.no

C3 DELER TIL SALGS
UNDER HALV PRIS!

65-82:  Parking Brake shoes 650,-
60-70: Fan Clutch (GM) 600,-
63-79:  Differential Drain Plug Kit 300,-
69-76:  Sunvisor support pin set 100,-
70-71:  4speed no air Shift Console Plate assembly 1000,-

Porto kommer i tillegg ved sending.

Christian Fett            920 60 677              chrfett@gmail.com

FOR SALE

WANTED

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



Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

CORVETTE GENERATION 7 

I midten av august kunngjorde GM sine produksjonstall for det første modellåret av C7 Stingray. Stor 
spenning selvfølgelig, og GM ble ikke skuffet. Ei heller oss enthusiaster lot oss skuffe. 

Vi ser hele 37288 kjente VIN. Dette inkluderer fleetcars som er returnert og salgbare samt alle export-
utgaver. For å sitere en kjent vicepresident ”This is a big fucking deal." Ikke det at det setter noen pro-
duksjonsrekord for Corvette, her føyer 2014 seg inn som det 14de beste året i historien. Dog er det 3dje 
beste år i moderne historie, med 1985,2005 og 2007 som bedre år. Men for å sammenligne med de knapt 
10000 bilen som ble produsert i 2013, er det fantastisk. Det som også er spennende er at de fleste biler 
produsert er godt utstyrte og kostbare biler. Z51 Sort suspension er levert på hele 56% av bilene, MYC 6 
speed paddleshift automatic i hele 65% og ikke minst NPP Performance Exhaust 84%. At sorte felger er 
mest populært er kanskje overaskende, men at Torch Red utvendig lakk og Jet Black Leather er mest 
populært er kanske ikke noen bombe. Hvit farge har normalt vært midt på treet, men nå seilet den opp 
som den nest mest populære fargen. Skal du ha en virkelig sjelden bil så skal du finne en LimeRock 
Green Convertible med Z51 understell og den minste LT1 utstyrspakken. Let så opp en med Brownstone 
Leather interiør (1%) så har du en som er One of very few.  Lime Rock Green ble for øvrig droppet litt 
ut i modellåret.
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41% Z51 Coupe – 15,431                   
 1LT     9%
 2LT    29%
 3LT    61%
30% Base Coupe – 11,134
 1LT     23%
 2LT    42%
  3LT    35%
15% Z51 Convertible – 5,680
 1LT     4%
 2LT    23%
 3LT    73%
14%  Base Convertible – 5,043
     1LT     13%
     2LT    42%
     3LT    45%

Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet
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19% Torch Red 
17% Arctic White 
16% Black 
11% Cyber Gray 
9% Laguna Blue 
8% Crystal Red Metallic 
6% Velocity Yellow 
6% Blade Silver 
5% Night Race Blue 
4% Lime Rock Green 

39% Jet Black Leather 
21% Adrenaline Red 
14% Kalahari 
8% Jet Black Suede 
8% Gray Leather 
4% Brownstone 
3% Kalahari Suede 
2% Gray Suede 
1% Brownstone Suede 

EXTERIOR COLORS BREAK DOWN AS: 

INTERIOR COLORS:

VERSIONS:
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Her har Harald Halvorsen sendt inn noen vitser, 
bidra gjerne med litt Corvette-humor du også :)

CORVETTE-HUMOR 

BANKLÅN

Et av våre medlemmer skulle på tur til Statene og kjørte C2’en sin til Gardemoen og ferden gikk rett til nærmeste bank- 
filial ved flyplassen og parkerte på utsiden. Vel inne fikk vår corvette venn kontakt med en finansrådgiver og ble spurt hva 
de kunne hjelpe til med.

”Jeg trenger et lån, et raskt lån, 50.000, - kroner for en to ukers tid og jeg betaler tilbake hele beløpet etter 14 dager”

”Ja, det kunne vel la seg ordne” sa bankmannen, ”hva har du for sikkerhet for det lånet?”

”Der ute står en chevrolet som sikkerhet for lånet. Den er nettopp kjøpt for 350.000,- så det er godt over lånebeløpet”. 

Papirene ble skrevet og bilnøklene overlevert.
...etter 14 dager kommer vår corvette venn tilbake, inn i banken og betaler tilbake de 50.000,- pluss 275,- kroner i renter. 
Bilnøklene fikk han tilbake og på vei ut spurte bankamannen om han var tilfreds.

”Å ja, kjempeservice!! Dette er det eneste stedet på flyplassen som du får parkert bilen innelåst under tak for 275 
spenn så takk skal dere ha!”

HVORDAN PRATE SEG FRA EN FARTSBOT 

En politimann stopper en C5 eier som kjører i 80 km/t i 30 sona. Følgende samtale finner sted.

Politimannen: “Kan jeg få se på sertifikatet ditt?” C5 eieren svarer: “Nei, jeg har ikke sertifikat”.
P: Jaså!! Se å få fram vognkortet! C5: “Det er ikke min bil, jeg har stjålet den”
P: “HVA er bilen stjålet!!” C5: “Ja, men la meg tenke – Jeg tror jeg så vognkortet i hanskerommet da jeg la inn pistolen min der.”
P: “Har du en pistol i hanskerommet??”  C5: “Det stemmer, jeg la den der etter at 
jeg hadde skutt eieren av bilen. Deretter la jeg liket i bagasjerommet.”
P: HVA!! Har du et lik i basjerommet??  C5: “Javisst!”

Da ble det for mye for polisen og han tilkalte forsterkninger og sin sjef. Corvetten ble omringet og når sjefen kom nærmet 
han seg C5’en langsomt og spør igjen. “Kan jeg få se på sertifikatet ditt?” 
C5 eieren sier “ Selvfølgelig!” og leverer det til politisjefen. Der er alt i orden.
Politisjefen spør : “Hvem eier denne bilen??”  C5 : “Den er min selvfølgelig!”
Politisjefen sier: “Åpne opp hanskerommet—jeg vil se om det er en pistol der.”
C5 eieren gjør som polissjefen sier  “Jeg har da ingen pistol!!” Det var tomt, bare vognkortet.
Politisjefen sier da: “Få se I bagasjerommet ditt. Min kollega sier at det er et lik der.” Bagasjerommet er selvfølgelig tomt 
og sjefen sier: “Nå forstår jeg ingenting lenger. Politimannen som stoppet deg sier at du ikke har sertifikat, har stjålet 
bilen, pistol i hanskerommet og lik i bagasjen.”
C5 eieren sier: “Det er utrolig!! Det forundrer meg ikke om han påstår at jeg har kjørt for fort
også da vel!!”
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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

Her har Harald Halvorsen sendt inn noen vitser, 
bidra gjerne med litt Corvette-humor du også :)



«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

B-Economique
Returadr
Lyngdal Libris 
Agnefestveien 12, 4580 Lyngdal


