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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

additiver, som tilsats til bakaksel og innkjøring motor)!

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

+ mva! Løp og kjøp!

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

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

STORT DELELAGER OG 
SPESIALVERKSTED FOR 

CORVETTE!

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

POSTADRESSE: 
Pb. 1083,1442 Drøbak  

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

SMS: 93 000 464

FAX: 22 16 59 16  

E-POST: cars@carsas.no

ÅPNINGSTIDER: 
08.00-16.00 (man-fre) 

WEBSIDE: www.carsas.no

         facebook.com/carsas



Fra førersetet

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

På senhøsten i fjor, og ut på nyåret, var det 
diskusjon på vårt forum om dette er i ferd 
med å dø ut til fordel for FaceBook (FB). Det 
som var gledelig i tråden var at alle (ca 10 
medlemmer) mente at forumet måtte bestå 
slik det er i dag. Diskusjonen gikk mer på 
hvordan  CCN`s FaceBook side er, og 2 nye 
FB-sider opprettet av medlemmer i CCN.

På det tidspunktet tråden ble startet var jeg 
ikke på FB. Etter å ha snakket med noen av 
dere på telefon og mail, følte jeg at jeg måtte 
bite i det sure eplet, svelge en hel haug med 
kameler, og melde meg inn. Dette fordi jeg nå 
vart blitt President i klubben, og da følte jeg 
at jeg måtte få innblikk i hva dere diskuterte 
på forumet.

CCN`s styre fikk kritikk for å ikke mene noe 
om dette temaet. Vi hadde det opp på ett 
styremøte, men jeg ser nå at vi må ha en  
grundigere diskusjon om hvordan veien videre 
er for CCN og sosiale medier.  Derfor blir 
dette ett viktig tema for styret på vår 2 dagers 
samling i høst.  

Jeg ønsker tilbakemelding fra medlemmene, 
gjerne på telefon eller mail, hvordan dere 
ønsker at CCN skal forholde seg til FB, og om 
vi skal gjøre noe med våre egne FB sider for 
å få de mer atraktive.

I skrivende stund er det langhelg i forbindelse 
med 1. Mai. Jeg har vært på mitt første treff, 
og jeg ser at Corvetteaktiviteten rundt om i 

landet er økende. Våryre sjåfører har pusset 
støvet av sine biler. Nyt våren og forsommeren 
med bilene, men ikke bli en av dem som får 
førstesiden på en avis nær deg.

Det er ikke lenge igjen til Landstreff på Gol. 
Jeg vet Bergensgjengen har lagt sjela si i at vi 
skal få ett flott treff. De lodder til og med ut 
en Corvette! 125 biler er påmeldt, og det er 
kjempebra. Jeg vil ønske dere som skal på 
Landstreffet velkommen, og oppfordre både 
dere og alle andre eiere av Corvetter om å 
bruke bilen, og da gjerne sammen med andre 
corvetteeiere.

God sommer.

Når enden er god...  Motormessan på side xx, foto: Knut Svendsen.
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Hei! Denne gangen kom det inn veldig lite 
stoff til fristen. Og det er veldig forståelig 
siden det har gått i ett med påske, langhelger 
som ofte brukes til reise etc., og eg har heller 
ikke mast så mye på avdelingene. Vil takke 
dere som i siste liten heiv dere rundt og skrev 
og bidro til at det kunne bli en bra Journal :) 
Neste blad kommer ut i september, og det er 
supert om dere vil sende smått eller stort 
innen 1. august til post@alohadesignkontor.no. 
Husk at du som helt vanlig medlem like gjerne 
kan sende inn noe som avdelingslederne, så 
får vi fordelt arbeidet og variert innhold :)
 
Det ble tidligere bestemt at Journalen ikke 
skulle deles ut på landstreff lenger. Det er  

sikkert en del som ikke har fått med seg det, 
så håper ikke at mange ble skuffet. Det ser ut 
som at Bergen har stelt i stand full timeplan 
med bra aktiviteter, så håper dere alle får en 
fin helg på Gol. Så ligger Journalen i postkassen 
ikke så lenge etter dere er hjemme fra landstreff. 

Eksempel på noe dere kan sende inn er noen 
bilder/ord fra: medlemsmøte, treff, tur, garasjen,
presentasjon av deg og corvetten din, tekniske 
tips og råd, eller noe interessant corvette- 
relatert du snubler over på nettet. 

Ønsker alle en fin sommer!

REDAKTØR/DESIGNER TONE 2015 CONVERTIBLE 
Lånt fra internett, innsendt av Jon G.

CORVETTE 58 
Bilde av min Corvette 58 på sin første tur på 
Karl Johan i april 2015.

Mvh Bjørn Steinar Lien

LADY IN RED 
Lånt fra internett, innsendt av Jon G.

995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

Redaktørens spalte Smått
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

FØRSTE C7 CORVETTE MED NORSKE SKILTER 

Så er den endelig på plass. Norges første registrerte Chevrolet Corvette C7. Ingen hvilken som helst 
bil heller... det er en vaskeekte 2015 Z-06.

Vin 1G1Y92D66F560xxxx fikk norske DP-skilter den 28 mai. Bilen er importert fra Sverige og er levert av 
Hedin Bil A/B i Mølndal. Fargen er den meget kledelige Shark Grey Metalic.

Vi velger i dette nummer av Corvette Journalen å ikke avsløre eier. Det har ikke lyktes oss å komme i 
kontakt med vedkommende og CJ går i trykken om 5 minutter :-)

Vi kommer tilbake i neste ummer med mer info og bilder av denne attraktive bil…
Bildet er et av GM sin PR-Foto.  

0
6



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

HOLDER SEG 

Fortsatt er Corvette en meget populær bil å importere fra utlandet. 

I løpet av årets 5 første måneder har ikke mindre 130 biler fått norske skilter. 

Vi kan avsløre en 62 modell og en 68 modell blant de eldre, og videre kan vi opplyse at samtlige års-
modeller mellom 1997 og 2011 er registrert. I CJ 1-2016 kommer utførlig rapport. 
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

PACE CAR 2015 

Jeff Gordon kjører C7 Corvette Z06 som PaceCar på Indianapolis Motor Speedway i Indiana under 
Indianapolis 500 den 24/5-2015.

Bilen er en ren produksjonsmodell i Artic White med Adrenalin Red interiør og det er kun strobe- 
lampene og dekalene som skiller den fra bilen du kan kjøpe hos forhandleren.

Det er 13de gangen Corvette velges til PaceCar, og Chevrolet var første gang ute med PaceCar i 1948, 
den gang en Stylemaster Six Convertible. Arthur Chevrolet deltok for øvrig i 1911, samme år som bil-
merket Chevrolet ble startet og oppstartsåret for 500-løpene. Broren Gaston Chevrolet vant for øvrig 
i 1920.

Jeff Gordon har vunnet Brickyard 400 serien hele 4 ganger og Nascar Sprint Cup imponerende 5  
ganger. Han er oppvokst i Pittboro Indiana, kun noen steinkast unna Indianapolis og har hatt en liv med 
racing siden han kjørte tråbil.
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet
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Tekst og foto: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

CORVETTE CLUB NORWAY 
AVD. ØSTLANDET

Amcar Fredrikstad arrangerte i April sitt tradisjonsrike MOTORSHOW i Kongstenhallen, ved 
Gamlebyen Fredrikstad. Klubbens medlemmer hadde skaffet til veie objekter fra nær og fjern , flere 
av disse er helt ferske i den norske bilhobbyen. 

Bilansvarlige hadde klart å samle en Corvette Stand med samtlige generasjoner av den ultimate 
sportsbilen. Dette er vel første gang i Norge at du kunne beskue disse innendørs på en utstilling. 

MAGNE ANDERSEN  2014 C7 COUPE
INGUNN GRASTO  2006 C6 CONVERTIBLE
JON GRASTO  1998 C5 CONVERTIBLE
ROGER PETTERSON  1986 C4 CONVERTIBLE
PER EGIL MARKUSSEN  1980 C3 COUPE
GUDMUND BOLSGAARD  C2 CONVERTIBLE
JOHAN MAGNUS MUSTAD  1961 C1

Yngve Antonsen og Hvaler Trafikkskole stilte ut 2007 Convertible skolebil (se bilde 1). Nylig 
ankommet fra California og stylet dagen før utstillingen. Denne vekket berettiget oppmerksomhet 
og Anita og Yngve hadde gjort en kjempefin stand for sin trafikkskole. Godt besøkt ble den også 
i løpet av helgen. Så får vi se om det blir et ekstra sett pedaler her da :-) I alle fall så Anita kan 
ha kontrollen.

Pewter farget C5 er ikke uvanlig i 1998, men med Ligth Oak interiør og conv.top så snakker vi om et 30 talls biler.
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Tekst og foto: Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet

Pewter farget C5 er ikke uvanlig i 1998, men med Ligth Oak interiør og conv.top så snakker vi om et 30 talls biler.
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Fantastisk rekke med våre sportsbiler for første gang samlet i Show i Norge. 

Tor Møller fra Rolvsøy stilte ut sin fantastiske 1958 Pontiac Bonneville Coupe. Ferdigrestaurert timen før avreise til 
utstillingen tok den en velfortjent Best in Show.
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Fantastisk rekke med våre sportsbiler for første gang samlet i Show i Norge. 

Tor Møller fra Rolvsøy stilte ut sin fantastiske 1958 Pontiac Bonneville Coupe. Ferdigrestaurert timen før avreise til 
utstillingen tok den en velfortjent Best in Show.

KJENT SITUASJON FOR DEG?

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

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

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

Team Antonsen Hvaler Trafikkskole AS
Kråkerøyvn. 11, 1671 Kråkerøy

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

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

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. 



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

58

Vi kan alle forstå hvorfor man forelsker seg I 58 Corvette. De som ønsket seg en slik bil hadde nå 
i mai alle muligheter under Mecum sin auksjon i Indianapolis. Hele 8 biler fra en og samme samling 
gikk under hammeren og innbrakte hele 1.170.000.- Usd.

Bilansvarlige hadde klart å samle en Corvette Stand med samtlige generasjoner av den ultimate 
sportsbilen. Dette er vel første gang i Norge at du kunne beskue disse innendørs på en utstilling. 

Her var det ikke snakk om hverdagsbiler, men godt utstyrte og spesielle biler. Alle var super-
restaurert med Bloomington Gold Certificate condition 1.  De var i tillegg i alle forskjellige farger 
som du kunne kjøpe Corvette i for modellåret 58. 

Den rimeligste var en Regal Turquoise/snowcrest White med sort innredning og hvit topp.
Solgt for 127500.- , men den dyreste gikk for 162500.- . Det var en av 157 bygde biler i ensfarget 
Inca Silver med sort topp og rødt interiør. Eller svar det en Panama Yellow med hvit topp til 
160000.-, Tuxedo Black med sort top og rødt interiør for 150000.-, Snowcrest White med silver 
coves, hvit top og rødt interiør for 137500.-, en trippel Silver Blue bil var også sjelden og dro 
140000.- og en klassisk Signet Red med White coves and top dro også 140000.- . En meget uvanlig 
Charcoal color var tilgjengelig tidlig i modellåret og ment som erstatter for Tuxedo Black. Det 
skjedde ikke og fargen gikk ut. Her fantes en slik bil med Inca Silver coves, sort topp og nydelig 
rødt interiør. Denne solgtes for 155000.- dollar..  . En del aksjonmummer senere dukker det opp 
nok en spesiell 58 modell. Denne er lakkert i Gull metallic og den eneste dokumenterte bilen i 
dennefargen i 58. I tillegg utstyrt med FuelInjection og i original tilstand bortsett fra en omlakk 
for 35 år siden. Tilstand 3 tiltross dro den hele 155500.-  Det er pris i Solid Axel Cars. 
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Av Jon Grasto, Vicepresident i AMCAR og medlem i CCN, Østlandet
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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!



Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway

CORVETTE CLUB NORWAY 
AVD. MIDT-NORGE

Helgen 29. - 31. mai var det Motormesse i Østersund. Dette er vist ett tradisjonsrikt treff hvor 
trønderske bilelskere har deltatt mange ganger. Dette var mitt første besøk. Flere av oss dro 
allerede på torsdag. Vi kjørte til Storlien, som er ett populært sted å ha ha hytte for trøndere. 
Totalt 6 corvetteiere og 2 Mustanger overnattet til fredag. Det skal ikke stikkes under en stol at 
det ble en smule sosialt på kvelden.

En time etter skjema blir kursen satt mot Østersund. Værmeldingen for dagen stemmer dessverre. 
Det vil si regn. Vel fremme på hotellet i sentrum av byen, blir bilene parkert i hotellets garasje. 
Utover ettermiddagen kommer flere både corvettesjåfører og andre amcarvenner til hotellet. 
Felles middag for 30 personer i kveldinga.

Lørdagsmorgen skinner faktisk solen. Bilene blir vasket, og vi gutta kjører på Motormessan. 
Treffet er 2 delt. Utendørs kan gjester med entusiastbiler parkere gratis, mens det innendørs er 
inviterte biler. Jeg, og flere med meg, ble en smule forbauset da vi kom inn.  Her var det som å 
komme på Cars & Coffee i Trondheim. Det var veldig mange trønderske biler utstilt. 2 av våre 
var også utstilt. Tor Riises  nydelige 2005  C6 og Kjell Nordbotns 2002 C5.

Mens gutta var på messe, har jeg en mistanke om at damene sjekket shopping faktoren i byen. 
Solen skinte også da vi kom tilbake til byen, og årets første utepils ble inntatt. Også lørdags kveld 
var det felles middag.

Søndag var det tid for hjemmreise. Møkkavær nok en gang. Takk allikevel CCN medlemmer for 
en sosial weekend i Østersund.  Neste helg er det pinadø Landstreff på Gol.

Sosialt samvær på Storlien.

Klar for avreise i Trondheim.

18



Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway

Sosialt samvær på Storlien.

Klar for avreise i Trondheim.
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Klar for Motormessan.

Samlet på Motormessan.
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Klar for Motormessan. Tor Risses C6.

Samlet på Motormessan. Kjell Nordbotns 2002 model.
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Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway

Mai måned er tid for vårmønstring  i de fleste bilklubber. CCN avdeling Midt Norge har ikke tradisjon 
for å arrangere egen mønstring.  Medlemmene er imidlertid flinke til å delta på andre klubbers  
arrangement. 

1. mai var det vårmønstring på Melhus. Her telte jeg over 20 biler. Været var kjølig, som det bruker å være 
i Trøndelag i mai. Allikevel kom det over 350 biler til treffet.

3. mai hadde ACCT sin tradisjonelle  vårmønstring på City Syd. Her var det også kaldt, og bygene gikk 
med ujevne mellomrom. Disse inneholdt både regn og snø.

14. mai var det Hell Cruisers, Stjørdal sin tur. Jeg stod opp halv 8 for å shine litt bil før jeg skulle kjøre.  
Når jeg står opp til 3 grader og regn, frister det ikke til bilvask. Da jeg skulle dra hjemmefra, snødde det...
Vi kjørte 6 biler fra Trondheim nordover til Stjørdal. Her var det faktisk oppholdsvær. Vi kjørte derfor 
innom en lokal bensinstasjon og fikk spylt av møkka. Corvetteoppmøtet her var også brukbart i forhold 
til det totale antallet.

En nydelig Ford pickup vant publikumsprisen. En -29 model A Ford var også kjempekul.  Legg merke til 
at skiltet står opp/ned. Hvis dere ser hva som står på bildøren forstår dere hvorfor! 2 jenter på en klassisk 
Apache sykkel, samt noen gamle mopeder fanget også min interesse. 
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Av Roar Selvnes, president i Corvette Club Norway
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AV Jan Fjelde, medlem i CCN

JANS HJØRNE 
FJERNING AV SLITT NIKKELBELEGG PÅ C3-FELGER

Flotte og feilfrie dekk og felger gir et solid løft og blir på en måte 
prikken over i-en. Her kommer et tips om hvordan felgene på de 
litt seinere årgangene av C3 kan få en foryngelseskur.

Felgene som omtales i artikkelen står på en original 1981-modell. De 
er av typen som så dagens lys ved lanseringen av1978-Pace Car. 
Deretter ble de nærmest som standard tilbehør å regne i resten av 
salgsperioden til C3. Med unntak av at felgene til 78´P.C. hadde en 
rød ring ytterst, og 79´-årgangen hadde fått et svart felt i området 
rundt boltene, var selve felgen den samme i fem år. Den bestod av 
en sterk aluminiumslegering som ble forniklet i et elektrolysebad 
for å få en blank og flott overflate. Det blanke, men svært så tynne 
nikkelbelegget oksyderte dessverre over tid. Hva gjør man dersom 
belegget på enkelte steder flasser av eller slites vekk? Svaret er 
enkelt. Resten av forniklingen må fjernes! Ved bruk av skånsom 
teknikk, og et fornuftig tilpasset produkt, kan resultatet bli  
overraskende bra. Faktisk mye flottere enn den originale forniklingen. 
I motsetning til krom, blir glansen mer å sammenligne med  
nypusset sølvtøy.

TIDKREVENDE
Denne artikkelen beskriver hvordan jeg selv valgte å gå frem for å 
få et fint resultat. Dermed er det ikke på noen måte sagt at dette 
er den eneste veien til suksess. Andre metoder kan sikkert også 
fungere godt. Ulempen med min fremgangsmåte er at den er tid-
krevende. De som «tør» å fjerne selve nikkelbelegget med grovere 
slipeprodukter, før selv poleringen påbegynnes, vil spare tid. 
Fordelen ved å bruke et forholdsvis mildt slipe/poleringsmiddel, 
-som her, under hele prosessen, er at resultatet nærmest blir 
garantert. 

HØYGLANSPOLERING
Rondellen som jeg bruker i boremaskinen er en «Polerskiva» fra 
Biltema, med artikkelnummer 19-2039. Slipepastaen er Autosol 
-kromglans. Felgene skrus av bilen og vaskes grundig. Tidsforbruket 
med boremaskin er avhengig av hvor mye nikkel i tykkelse og areal 
som må fjernes. For min egen del var det få avskallinger, og dermed 
mye intakt belegg på felgen. Derfor brukte jeg cirka to timer per 
felg. Jeg valgte å sitte på en lav skammel og ha felgen liggende 
foran meg under prosessen. Deretter la jeg litt Autosol på felgen 
og lot maskinen jobbe på høyeste hastighet. -Husk å sørge for at 
maskinen hele tiden beveges rolig i et jevnt mønster og at ikke 
pastaen går helt tørr. Man skal heller ikke tilføre så mye pasta at 
det skvetter vegg imellom... Etterhvert som forniklingen forsvinner, 
dukker aluminiumslegeringen opp. Det er viktig å fortsette arbeidet 
systematisk for å fjerne resten av belegget. Glansen begynner 
deretter å tre frem i takt med at rondellen går fra å være våt, til å 
bli lettere fuktig. Dermed fjernes samtidig den matte pastahinnen. 
De siste restene tørkes vekk med bomullsfiller. Til slutt må(!)  
resultatet beskyttes med en god voks. Bruk en ny rondell til  
påføringen. Da øker temperaturen og voksen trenger lettere ned i 
overflaten med sine svært mikroskopiske porer. Et nytt vokslag kan 
med fordel påføres for hånd et par ganger i året. Ikke glem å holde 
gummien frisk og fin. Mange forsømmer nettopp dette. Selv bruker 
jeg gjerne Turtle wax sin «Wet´n´ Black». -Lykke til.

Slik så felgene ut før arbeidet med 
å maskinpolere tok til.

Felgen er ferdig behandlet og beskyttet 
med voks.

Her er hovedingrediensene som 
behøves.
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Har du gode råd og enkle mekke-tips? 
Send g jerne et hint til Jan dersom 
du ikke vil skrive og dele en sak selv :)

 jan-fj@online.no
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Amerikanske Bildeler AS
VI TILBYR NÅ ALLE MEDLEMMER I CORVETTE CLUB NORWAY 

20% RABATT PÅ ALLE CORVETTEDELER.

www.amerikanskebildeler.no

69 19 50 40
Iddeveien 33, 1769 Halden

AMCAR Forsikring

Alle biler forsikres automatisk for inntil kr. 250.000,-.
Veihjelp med hjemtransport er inkludert dersom transporten ikke overstiger 50% 

av bilens verdi, eller at skaden/havariet lett lar seg reparere på stedet.

Den beste veteranbilforsikringen - uansett hvor bilen kommer fra!

*) Oppgitte priser er fratrukket AMCAR-rabatt (10%) og inkluderer fører- og passasjerulykke (kr. 50). 
I tillegg beregner If en grunnpremie på kr. 250,- pr. polise. Denne slipper du om du oppretter eForsikringsbevis. 

Forsikringen krever medlemskap i AMCAR og tilstandsrapport før forsikring innvilges.

Ta kontakt med AMCAR på telefon 72 89 60 00 for en hyggelig 
forsikringsprat eller se www.amcar.no

Kr. 350,- for biler 1963 og eldre. 
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Fri kjørelengde.

Kr. 500,- for biler 1964 - 1985.
Trafikk/ansvar, brann/tyveri og kasko. Kjørelengde  8000 km.

Online egenbesiktning på 

www.amcar.no



Tekst: Tor Åge Aune, leder avd. Haugalandet. Foto: Christian Lilleås.

I Haugesund bor Oskar Lilleås (57) og sønnen Christian (21). De har en 1973 Corvette coupe, ved 
fargenavn Bluegreen. Den brukes flittig lokalt, på bla. Right On,CCN og Hgsd Amcar Clubs cruisinger. 
De tar ut på årlige turer til Bergen og Sandnes på Vårmønstringene og andre treff. 

De stiller på samtlige CCN Landstreff. I 2011 stilte de opp i Ebeltoft på Corvette DK´s landstreff. 
Danmark falt i smak, så de reiste like godt på Skandinavisk der i 2012.

De er også lidenskaplig opptatt av Nascar og dragrace, så 2 turer til Tierp raceway i Sverige er også 
unnagjort. Så denne blir knapt kald i sommermånedene. De tilbakelegger ca 5000 km hvert år. Alltid far 
og sønn på tur.

Bilen er førstegangreg. i California og eieren hadde bilen fra 1973 til 2005. Da kom den til Norge. Litt 
uvist hvem første eier var i Norge. Andre eier bodde i område Geilo - Gol. Han omkom tragisk i en bil-
ulykke. (ikke med  Corvetten). Enken valgte å selge 73`n og da havnet den i Haugesund. Her har den fått  
god omsorg, med årlige oppgraderinger og justeringer.

Det stod opprinnelig en standard 350 i bilen. Oskar mener det var forrige eier som satte inn  ZZ4 motoren. 
Denne har Oskar skremt litt mer liv i. Bilen er bremsa til 290 hk på bakhjula.
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Tekst: Tor Åge Aune, leder avd. Haugalandet. Foto: Christian Lilleås.

OSKAR OG CHRISTIAN
29

Før kreftene kommer dit, har de passert en girkasse som ikke eksisterte i 1973. TREMEC 5 trinns. Videre 
nevnes tverrgående fjær forran og Sharkbite coilover oppheng bak. Blanke og tidsriktige American 
mucle,17" felger rundt om.

Motorrommet er pyntet med div krom deler. T toppene er byttet ut til fordel for heldekkende soltak. 
Oskar er minst 190 cm høy, så dette passet ham godt ;-) Videre nevnes nytt interiør, LED baklykter,  
heftig popanlegg og nå til slutt det nye Chambered 2,5" eksosanlegget uten en cm med eksospotte. Nye 
Hooker headers er også på plass.

Denne interessen for Corvette har ført dem 2 ganger (2009 og 2014) til C3´ens hjemby. Bowling Green, 
USA. Her har de besøkt fabrikken og National Corvette museum. De hadde med seg en ny CCN caps 
til museet. Der har de  mengder med caps fra Corvette klubber over hele kloden.

På turen i 2009 hadde de planlagt å komme til den store Homecomming day i Bowling Green. Her stilte 
det mengder med Corvetts.

Jaggu bereiste disse to karene. Å de slår gjerne av en prat om bilen, treffene og alle de kjekke turene.
De stiller selvfølgelig på landstreffet som er like rundt hjørnet.
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DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen



Sakset fra corvettebergen.com

HVA ER BEDRE ENN EN 
CORVETTE?

Roar er ig jen i slaget etter et heller magert 
innhold i garasjen denne vinteren. Først kjøpte 
han seg en Corvette, en gammel Rust Rotte 
som trengte mye mer enn hjelp fra Meguiars, 
så da ble den satt bort til noen for å få den til 
å skinne igjen. Så brått var garasjen tom igjen. 

Landstreffet nærmet seg og noe måtte gjøres. 
Finn-annonsene skrek etter Roaren, men han 
hadde en annen plan, så turen gikk til en liten 
bygd en time fra Bergen og vips hadde Roar løst 
landstreff problemet.

Historien starter en høstdag i 2014 da Roar skulle 
rydde i garasjen, dessverre kom han i skade for å 
rydde vekk bilene og. Og når vi snakker om 
Roaren, så kan altså en tom garasje by på mye 
grubling, tennisalbu etter nettsøk og mange urolige 
netter med tenking.

Etter en vinter på jakt etter hans tidligere 1958 
modell, gav han til slutt opp denne jakten og stilte 
inn kikkerten mot østlandet. For etter nok en natt 
med aktiv tankevirksomhet kom han til å tenke på 
Gjølbergs 1963 modell, denne Rust Rotten av en 
Split Window (selv rusten var ikke bilen, men 
hadde karrosseriet vært i metall, så hadde det 
garantert vært mye rust på den). 1963 modell 
Splitt Window, kanskje det størte Corvette ikonet, 
en drømmebil for mister Tomassen. Etter tøffe 
forhandlinger ble det kjøp og Roar satt med et 
ikon i garasjen og en henger full av deler. Tanken 
var da å kjøre med den slik den var et år eller to. 
Denne kunne brukes og man trengte absolutt ikke 

være redd for lakken. Men så var det dette med 
Roaren og denne tankevirksomheten som på mystisk 
vis dukker opp når hodet treffer puten. Noe måtte 
gjøres og det NÅ. Så da bar det avsted for å få 
denne bilen tilbake til glansdagene på 60-tallet.

Og her starter også del to av denne historien. For 
nå som bilen var satt bort og kom til å være lenge 
borte fra garasjen, så stod jo garasjen til mister 
Tomassen igjen tom. Og problem nummer 2, lands-
treffet var kun uker unna. Så for å få fortgang på 
dette "problemet" gikk han å la seg slik at tankene 
og ideene igjen kunne begynne å kverne. Når han 
litt utpå natten har tatt en rundt over alle bilene 
han bare MÅ ha, så dukker det opp et brøl i tankene, 
LINGENFELTER. 750 gamp, utmerket kjøretøy for 
rolige turer på Sotra. Holmefjorden må kontaktes, 
ryktene sier jo at denne skal selgs, så her må noe 
gjøres fort. Og kun få dager senere sitter det to 
muntre karer i en bil på vei til Eikelandsosen for å 
hente bilen og diverse deler som følger med. Igjen 
er Roar blitt en fornøyd gutt men Corvette i garasjen.
 
Etterord:
Einar har ikke forlatt Corvette miljøet selv om 
Lingenfelteren nå er solgt. Han har en meget 
potent C3 stående i garasjen og dukker nok snart 
opp igjen.
 
Til slutt tar jeg med en melding fra Roar:
Roar er lei seg for at vi ikke får se Einar og fruen 
på årets Landstreff. Det er tross alt Einar’en jeg 
tenker på i forbindelse med bilen, han som har 
vært "Mr. Lingenfelter".
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Roar har noe å strekke seg etter for å fylle skoene til tidligere eier.



Innsendt av Erik Strømnes, leder avd. Østlandet. Foto: rallyruth.com

HOS ERIK I AVD. ØSTLANDET

 
De som deltok på grillkvelden var Erik Strømnes, Bjørn Nyhus, Pål H. Roness, Yngve Antonsen, 

Frank (Elvis) Ruth "Rallyruth" Abelsen og Roger Petterson.
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Innsendt av Erik Strømnes, leder avd. Østlandet. Foto: rallyruth.com
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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,-

A2004 kr 430,-

A2005 kr 575,-

2 stk A2200 a kr 60,-

A2245A kr 2.860,-

A2469 kr 400,-

2 stk A2596 a kr 110,-

A2913L kr 75,-

2 stk A2957 a kr 45,-

A3371 kr 210,-

2 stk A5523 a kr 15,-

I TILLEGG HAR JEG FØLGENDE HARD-TO-GET-PARTS:
*1 par dørhengsler for 1953-62 til kr 600,- pr par.
*Overhalt turteller»innmat» til 1965, kr 500,-
Upholstry pads and straps w/2" quarters til 1956-62 C1 kr 300,-
2 stk seteskum C2 kr 150,- pr stk

Samlet TILBUDSPRIS deler over kr 20.435,-
Hvis noen tar ALT SAMLET, går delene for kr 8.000,-

Må hentes i Drøbak!

(Bilder av alle delenummer over kan ses på www.ecklerscorvette.com)

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

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

3 stk A5525 a kr 20,-

A5567 kr 20,-

A8579 kr 70,-

A8824 kr 350,-

A9099 kr 1.125,-

A9149 kr 1.400,-

A9261 kr 500,-

A9387 kr 700,-

22509 kr 50,-

2 stk 22510 a kr 125,-

25575 kr 300,-

2 stk 25947 a kr 190,-

2 stk 25966 a kr 125,-

26244 kr 145,-

10 stk 26792 a kr 25,-

2 stk 27991 farge rød a kr 200,-

2 stk 28607 a kr 20,-

30861 kr 100,-

31371 kr 1.250,-

2 stk 32411 a kr 180,-

37993 kr 210,-

37994 kr 180,-

44968 kr 235,-

10 stk 49354 a kr 20,-

50998 kr 3.995,- (UTGÅTT DEL)

561364 kr 100,-

NYE ECKLERS DELER SELGES, I ORIGINALEMBALLASJEN

LANGT UNDER HALV VEILEDENDE PRIS (fordi plass skal frigjøres):

FOR 
SALE



39

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 SELGES
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

SALGSBROSJYRER til CORVETTE SELGES

Har så godt som alle årsmodeller på lager. 
Pris fra 100.- til 500.- pr stk + porto 

Jon Grasto            905 87 422

FOR SALE

WANTED

FOR 
SALE
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1973 CORVETTE C3 CONVERTIBLE SELGES

1973 CORVETTE C3 CONVERTIBLE - ny 383 cu.in. 460 HP Manuell. 

Restaurert/oppgradert. Mye påkostet. Totalt ca. Kr 540.000 (Dok./regn.) Meget pen og spesiell. Orig. skinnseter og 
kompl. hjul medfølger (nesten som nytt). SharkBar (veltbøyle) m.m. Se Finn.no. for mer detaljer! Eller ring/mail. Pris 
diskutabel er diskutabel.

Arnfinn Utgård            924 135 06              arnfinn.utgaard@hotmail.com

1998 CORVETTE CONVERTIBLE SELGES

1998 CORVETTE Convertible i sjelden fargekombinasjon.

Pewter Metalic (11U), Ligth Oak Leather (671), Ligth Oak top (67T), SportSeat (AQ9), CD-Changer (1US), FM-Cassette+ + +
Kun gått 60000 km. Nye setetrekk og solskjermer. Nye Michelin RunFlat dekk og nylig gjort service. Går som en 
drøm på veien. En sjelden mulighet til å få en fin bil til sommeren. Står i Sarpsborg, men kan levere eksempelvis på 
Gardemoen. Selges grunnet kjøp av C6 med skilter. Seriøse kan ringe.

Kr 309.900.- ferdig registrert. 

Jon Grasto            905 87 422             

1973 CORVETTE C3 CONVERTIBLE SELGES

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
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FOR 
SALE

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



LOGO

DESIGN

ILLUSTRASJON

FOTO

WEB

FASADE

REKLAME

Her har Solveig Grindedal og Anette Harbakk bidratt med noen vitser, 

send gjerne inn litt Corvette-humor du også :)

CORVETTE-HUMOR 

FART 

En dag kom en flott Corvette glidende inn på en bensinstasjon et sted i Setesdalen. I det samme kom en av bygdas eldre 
innbyggere kjørende for å fylle bensin på mopeden sin.

Mannen i Corvetten fikk full tank og raste av gårde. Da han hadde komt opp i 100 km/t oppdaget han en liten prikk i speilet.

Prikken vart større og større helt til gamlingen på mopeden raste forbi.

Mannen i Corvetten vart irritert, satte klampen i bånn og susa forbi mopeden. Like etter ble han forbikjørt av gamlingen 
igjen. Da kjørte mannen opp på siden av mopeden, rullet ned vinduet og spurte hvor fort mopeden gikk.

– Den gikk ikke mer enn 40 Km/t før jeg fikk bukseselen klemt fast i døren din, svarte gubben.

PÅ VERKSTEDET

To Corvetter er på et bilverksted. “Hjelp! Vi blir demontert”, ropte den ene til den andre. “Holy shit! En snakkende bil!” 
ropte den andre.
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KJØP AV CORVETTE
- Trygt og enkelt
Vi har alltid et bra utvalg corvetter på 
lager for omgående levering.
Se vår nettside www.rbauto.no
R.B.Auto AS 
TLF: 994 48 313 
E-POST: rbauto@online.no

Inntil 100% Finansiering
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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.
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Her har Solveig Grindedal og Anette Harbakk bidratt med noen vitser, 

send gjerne inn 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
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