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Spesialverksted for Chevrolet Corvette!Åpent mandag – fredag kl 08-18!

Bestill vinterlagring for bilen din nå!

Ta EU-Kontrollen hos oss!
Forbered neste sesong nå!

La oss se over grombilen før du setter den på vinterlager,
så slipper du overraskelser til våren!

Original Corvette, klassisk Corvette, custom Corvette, racing Corvette, ombygging,
modifisering,motorbygging,motoroverhaling,motortrimming,motorbremsing, 
alle typer service og reparasjoner, EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop. 

*Godkjent bilverksted
*Godkjent Bilskadeverksted 
*Godkjent Påbyggerverksted

*Godkjent kontrollorgan
*Godkjent lærebedrift

*EU kontroll
*Motorverksted

*Motoroverhaling
*Motorbygging

*Motortrimming
*Superflow bremsebenk
*Forgasser-overhaling, 

-modifisering og –kalibrering
*Helrestaurering av veteranbil

*Originalrestaurering
*Ombygging, 

Customizing og Retro Mod
*Speedshop

*Inboard V8 båtmotor
*Vinterlagring av bil
*Tilstandsrapport bil
*Førstegangsvisning 

hos Trafikkstasjon

YOUR MUSCLE 
CAR CONNECTION!

www.carsas.no

Besøksadresse: Tomtavn.9 (Kykkelsrud Industriområde), 1449 Drøbak
Postadresse: Pb.1083, 1442 Drøbak 

TLF: 22 16 46 00
SMS: 93 000 464 - Fax: 22 16 59 16 - Epost: CARS@CARSAS.NO

Åpningstider: 08 - 18 (Lørdag Stengt)
Website: www.carsas.no   carsas

Beklager, men i forrige utgave skjedde det en "teknisk 
feil",  også kalt menneskelig svikt :) En klipp/lim-feil gjorde 
at Hans Jørgen plutselig ble den heldige eier av disse to 
bilene, men som dere vet er de egentlig Frode Pilskog sine :)

OBS!



Spesialverksted for Chevrolet Corvette!Åpent mandag – fredag kl 08-18!

Bestill vinterlagring for bilen din nå!

Ta EU-Kontrollen hos oss!
Forbered neste sesong nå!

La oss se over grombilen før du setter den på vinterlager,
så slipper du overraskelser til våren!

Original Corvette, klassisk Corvette, custom Corvette, racing Corvette, ombygging,
modifisering,motorbygging,motoroverhaling,motortrimming,motorbremsing, 
alle typer service og reparasjoner, EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop. 

*Godkjent bilverksted
*Godkjent Bilskadeverksted 
*Godkjent Påbyggerverksted

*Godkjent kontrollorgan
*Godkjent lærebedrift

*EU kontroll
*Motorverksted

*Motoroverhaling
*Motorbygging

*Motortrimming
*Superflow bremsebenk
*Forgasser-overhaling, 

-modifisering og –kalibrering
*Helrestaurering av veteranbil

*Originalrestaurering
*Ombygging, 

Customizing og Retro Mod
*Speedshop

*Inboard V8 båtmotor
*Vinterlagring av bil
*Tilstandsrapport bil
*Førstegangsvisning 

hos Trafikkstasjon

YOUR MUSCLE 
CAR CONNECTION!

www.carsas.no

Besøksadresse: Tomtavn.9 (Kykkelsrud Industriområde), 1449 Drøbak
Postadresse: Pb.1083, 1442 Drøbak 

TLF: 22 16 46 00
SMS: 93 000 464 - Fax: 22 16 59 16 - Epost: CARS@CARSAS.NO

Åpningstider: 08 - 18 (Lørdag Stengt)
Website: www.carsas.no   carsaswww.carsas.no   carsas

Spesialverksted for Chevrolet Corvette!Åpent mandag – fredag kl 08-18!

Bestill vinterlagring for bilen din nå!
Original Corvette, klassisk Corvette, custom Corvette, racing Corvette, ombygging,

modifisering,motorbygging,motoroverhaling,motortrimming,motorbremsing, 
alle typer service og reparasjoner, EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop. 

modifisering,motorbygging,motoroverhaling,motortrimming,motorbremsing, 
alle typer service og reparasjoner, EU-kontroll (PKK), delesalg, Speedshop. 

Spesialverksted for Chevrolet Corvette!Åpent mandag – fredag kl 08-18!



Fra førersete

Hei alle Corvettevenner!

I skrivende stund skinner solen, og det er 
varmt og godt her jeg sitter. Østlandet har 
blitt velsignet med masse godt vær, hvor vi 
kan kose oss med bilene våre. Samtidig vises 
det på nyhetene at Vestlandet har opplevd 
meget store nedbørsmengder. I nord har de 
fått snø i Juli. 

Vårt land er langstrakt, og det gjør at vi får 
masse forskjellig vær, jeg håper dere alle får 
vær til å nyte bilen og treffe gode venner.

Selv  benytter jeg de fine dager til å cruise litt 
rundt med venner på lokale treff. Det neste 
store treff nå er skandinavisk treff, som holdes i 
Sverige i år. Der er det påmeldt ca 25 norske biler.

Amcar har fått gjennomslag for endringer 
rundt §1-15. Disse  er nå samlet under § 10. 
Her er det lettet på mange rigide og strenge 
krav/tolkninger.

Amcar har gjort en strålende jobb, og vi er 
samtidig så heldige å ha en samferdselsminister 
som er bilinteressert. Det hjelper helt klart.
Gå inn på Amcar sine sider å les om hva dette 
utgjør for akkurat din bil, eller for hva slags 
muligheter som åpner seg ved en eventuell 
import av nyere bil.
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REDAKTØR/DESIGNER TONE 

995 73 386
post@alohades ig nkontor.no

REDAKTØR TONE 

Redaktørens spalte

Tusen takk for gode bidrag til dette bladet! 

Neste medlemsblad skal ut i desmber før den 
verste juleposten starter så det er supert om 
dere vil sende små eller store bidrag til meg 
innen 1. november: 
post@alohadesignkontor.no

PS: følg med på Facebook! Her vil Kenneth 
etterhvert kjøre i gang to konkurranser: 
En om forside/midtside til CJ 4 og en til 
klubbkalenderen.

Ønsker alle en riktig fin høst og vinter!

Tone

Vi har nå også fått muligheten til å bestille 
personlige bilskilt. Dette gjelder kun std 
størrelse bilskilt foran og bak og derfor blir 
det ikke alle i vår klubb som kan søke etter 
dette til sine biler. De som kjører nyere bil er 
derimot i den gruppe som kan gjøre dette. 
Det skal bli spennende å se hvilke forslag som 
kommer etter hvert.

Nyt høsten med familie/venner og hobbyen 
deres.

Lars-B.

REDAKTØR/DESIGNER TONE 

467 74 474
larsw yl ler@g mai l .com

PRESIDENT LARS-B. 



REDAKTØR SØKES

CCN søker redaktør til vårt blad; Corvette Journalen.
 
Vi har i lengre tid kjøpt tjenesten til vårt blad, og nå ønsker vi å gjøre dette selv. I den 
forbindelse trenger vi en redaktør, som kan sette bladet.

Stikkord:
- Frivillighet, ha lyst til å lage Corvette Journalen (CJ)

- Utgiveransvarlig på vegne av CCN og være ansvarlig for innholdet i CJ

- Bidra med artikler, tekst/bilder (vi får også sendt inn artikler fra våre medlemmer)

- Være strukturert og holde deadline for de 4 utgavene i året 

- Være CCNs ansvarlig og kontakt mot layout/trykkeri som lager CJ

- Være CCNs ansvarlig og kontakt mot Posten/Bring

Redaktør vil sitte i styret i CCN.

Hvis du tror dette kan være noe for deg, så ikke nøl med å ta kontakt med 
Lars Wyller telefon 46 77 44 74
Eller
Nils Ole Frønæs telefon 992 39 601
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HVORDAN LOGGE INN I MEDLEMSNETT
Hei alle medlemmer, her er en liten beskrivelse av hvordan en kommer inn på Medlemsnett.
 
Logg inn på: medlemsnett.no (sparebank 1)

Øverst til venstre trykker du bedrift .

Øverst til høyre trykker du loggin.

Så skroller du ned til du ser logginn medlemsnett på venstre side.

Så kommer det opp en ny side hvor det står logg in.

Kunde id: 653
E-post : Skriv din e-postadresse 
Passord : Her trykker du glemt passord 
Passord blir nå sendt fra medlemsnett til din e-postadresse .
Når den er mottatt skal det bare være å logge inn.
 
Med vennlig hilsen styret

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

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

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

E-post:
info@corvettestore.no

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

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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FOTO: Torger Ekeland, CCN Rogaland  

Sørmarka Arena

Amcar Rogaland arrangererte stor utstilling i Sørmarka Arena i Stavanger helgen 2.-3. september.

Corvetteclub Rogaland hadde egen stand og stilte med 7 generasjoner Corvette. Det ble premie til C2, C3 og C7.
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4th OF JULY 

Mange, mange flotte Corvetter å se 4. juli, og 3 nye hyggelige medlemmer. Vår 
stand var godt besøkt. Fantastisk arrangement av Amcar klubben i Lillestrøm, 

29. i rekken. Strålende sol og god stemning.

AV: Helge G. Ruud, CCN Oslo/Akershus

www.bilsenteretstryn.no | +47 915 31 061 | Rudssletta 74, 1351 Rud, Bærum



OSLO MOTORSHOW 
- Norges heftigste motorshow 27. - 29. oktober 2017

– På AMCAR sin stand under Oslo Motorshow finner du denne unike Corvetten og oss 
fra Bilsenteret Stryn. Denne 2018 Corvette Z06 65 Carbon Edition er den første i Norge. 

Modellen markerer Corvette sitt 65 års jubileum.

Corvetten er bygd spesielt for Europa med 3 år / 100 000 garanti. Denne modellen er 
i praksis allerede et attraktivt samlerobjekt

Velkommen innom for en hyggelig Corvette-prat! 
Les mer om eventen på www.amcar.no

AV: Helge G. Ruud, CCN Oslo/Akershus

www.bilsenteretstryn.no | +47 915 31 061 | Rudssletta 74, 1351 Rud, Bærum

ENESTE I

NORGE!

2018 Corvette z06

65 CARBON



Nybakt eier av 82-modell 

Som nybakt eier av en 82 mod C3 tenkte jeg at jeg kan skrive litt om hvordan jeg hentet denne bilen.

Hadde lett etter en original C3 lenge da dette har vært drømmebilen så langt jeg kan huske tilbake, så i 
en alder av 54 fant jeg drømmebilen i Vardø.

Lenger unna der jeg bor er vel ikke mulig å komme, men vi ordnet papirer og avtalte henting en fredag 
i juli, fly fra Gardermoen til Kirkenes også Kirkenes-Vardø. Kona ble med da hun så for seg en fin kjøretur 
nedover og litt ferie i samme slengen.

Vi ble hentet på flyplassen av tidligere eier som kjørte oss dit herligheten stod. Etter en kjapp orientering 
om denne bilen satte vi kursen for Kirkenes hvor vi planla en overnatting før vi tok Hurtigruta til Tromsø, 
vet hvordan veien dere oppe er og hadde ikke videre lyst til å kjøre så mye der med en bil jeg ikke kjenner 
og som er 35 år gammel.

Og her begynte moroa, ved hver røykestopp og pissepause ble vi omringet av turister, samer, gamle 
damer, unge damer, unger, bønder på traktor og gud vet ikke hva, ALLE skulle ta bilder av bilen.
Ble til og med bedt på middag???? Herlige folk disse Finnmarkingene.

TEKST OG FOTO: Thor Steffensen, CCN Oslo/Akershus 
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Vadsø og tid for en matbit. Lett å se her hvorfor det er trangt for meg i en Corvette :)



Har ikke kjørt Corvette på ca 30 år og 50 kg siden så god plass er det ikke til meg i denne bilen og med 
litt slark/dødgang i ratt og med disse dekkene og sporvidden på denne bilen, ble det fort konstatert at 
280 mil ikke kom på tale, den sporer noe vanvittig og man må konstant korrigere rattet med lynets  
hastighet, dette i tillegg til at man sitter «veldig godt fast» og bena er litt lenger enn torpedoveggen sier 
det seg selv at det ikke går.

Men du milde himmel så moro, kona og jeg lo hele veien til Kirkenes og etter noen akrobatiske øvelser 
for  å komme ut av bilen etter 15 mil nonstop ble det noen øl og middag på hotell Scandic.

Neste morgen ble kursen satt til hurtigrute kaia og folk vinket og gliste bredt der vi gled gjennom gatene.

I køen inn på Hurtigruta startet moroa igjen, kø av turister, russiske fiskere, lokale helter skulle ta bilder, 
og applaudert av fire gamle damer fra Houston Texas (deres drømmebil var Corvette) lirket vi oss inn på 
rampa til Polarlys, å si at det er god plass på den rampa er løgn, ei heller å se hvor man står på den rampa
kan man vel heller ikke si at man gjør uten å juge. Men med god vinke-hjelp kom Corvetten inn på dekk.
Her var det i gang igjen, fikk klar beskjed om å vente, da det skulle tas bilder, alle på bildekk løp rundt 
og knipset i vilden sky, her var det nok noen for eget album og ikke bare for dokumentering av evt skader.

Vel om bord og etter å ha slept bagger gjennom trange dører og bratte trapper kollapset ryggen, da 
bestemte vi oss for å prøve å få være med lenger nedover med Hurtigruta. Det viste seg å gå bra, fikk 
plass helt til Bergen.

Etter syv herlige dager med knallsol og 20-25 grader kjørte vi i land i Bergen med like stor ståhei som 
når vi kjørte på, V8 buldringa fra båtens indre og ut på brygga ga igjen stort med applaus og noen

TEKST OG FOTO: Thor Steffensen, CCN Oslo/Akershus 
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Køen inn på Hurigruta i Kirkenes
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hundre bilder fra turister og fram møtte på brygga. Det regnet selvfølgelig i Bergen.

Turen fra Bergen gikk i crusing fart i pøsende regnvær, overraskende bra viskere og mye bedre lys på 
Corvetten enn forventet gjorde turen overkommelig.

Etter utallige stopp for rette på stive lemmer og en rygg som ikke akkurat ble bedre, rullet vi inn foran 
huset i Røyken kl 02.00.

Trøtte og slitne, men med ett glis i trynet, Corvetten var  hjemme og alt hadde gått bra. Og du milde 
himmel for en bil, råtøff og ekstremt morsom å kjøre. Gleder meg til neste kjøretur, treff o.l. senere.

Thor

Røykepause rett før Voss



WEBMASTER SØKES

CCN sine nettsider er et viktig kontaktpunkt utad til medlemmer og andre. 
Forumet er også et nyttig kontaktpunkt for medlemmene. Her ligger i dag mye 
god informasjon som alle kan dra nytte av. I tillegg har CCN i dag flere Facebook
grupper. For at sidene skal fungere optimalt og fremstå attraktive, trengs det 
med jevne mellomrom oppgraderinger i både innhold og sidenes oppbygning.

CCN har i dag et team bestående av 2 webmastere. En som står for den tekniske delen og en som står 
for redigering og publisering av informasjon til nettsiden. Vi søker nå i utgangspunktet etter en person 
som kan stå for begge deler, både drifte selve nettløsningene og publisere stoff på nettkanalene. Det 
er også mulig å fortsette som i dag med to personer om noen kun foretrekker en av delene.

De må kjenne og kunne bruke dagens løsninger på nettsiden og forumet. Men gjerne også videreutvikle 
dagenes løsninger. Som webmaster vil du være med å styre CCNs profil utad. Det gis ganske frie tøyler 
til å videreutvikle dagens nettløsninger, så lenge det faller innenfor CCN sin profilmanual. Det er ikke 
et must at dagens løsninger skal endres i større grad. Det stilles kun krav til at man kjenner dagens 
løsninger slik at man sikrer at disse til enhver tid fungerer mest mulig optimalt.

Webmaster jobben er ikke et styreverv. Det utbetales et årlig honorar til webmasterne.

Føler du deg kompetent til denne oppgaven og ønsker å ta på deg jobben eller du har spørsmål rundt 
dette, kan du kontakte President Lars Wyller på larswyller@gmail.com eller telefon 467 74 474 eller 
medlemskontakt Kenneth Skårdal på lyngdal@libris.no eller telefon 924 64 401

Har du spørsmål rundt dagens løsninger kan du kontakte:
Tor Inge på til@gloppen.net eller telefon 901 00 259
Eller du kan kontakte Henning på henning@z06.no eller telefon 922 04 801



JESPERS

Jeg begynnte på en 73 mod corvette for ca 7 år siden, som jeg demonterte helt.Lakkerte rammen og 
satte på alle delene jeg drømte om! Etter 4 1/2 år skulle jeg bare sjekke noe på biltilsynet... som satte 
en stopper på prosjektet da de fortalte meg at bilen var bevaringsverdig...

Etter lang tid med mange telefoner og mange forskjellige meninger fant jeg ingen utvei. Endte da opp 
med 1 års pause og en lang jakt etter en ny corvette jeg kunne kjøpe billig og sette alle delene på, men 
samtidig få alt godkjent ;)

Fikk omsider tak i en 76 mod bil som kom inn som flyttegods (ikke merket som bevaringsverdig). Sendte 
inn en søknad til biltilsynet på alle delene jeg ville bytte og fikk søknaden godkjent.

Så nå holder jeg på med å montere alle delene jeg har fra det første prosjektet på den gamle rammen  
(bare penslet svart) så jeg får vist den til biltilsynet og deretter når alt er godkjent i vognkortet kommer 
jeg til å demontere hele bilen på nytt igjen og fullrestaurere den som jeg begynnte på den første.

Kommer til å bygge den om til 1969 mod utseende med breie skjermer og masse godsaker under skallet.

Jesper Olsen, CCN VTB
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Jesper Olsen, CCN VTB

I gang med prosjektet...igjen
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Dette er hvor langt jeg kom før jeg måtte begynne på nytt.



BESØK

Etter at jeg flyttet fra Trøndelag må jeg innrømme at bortsett fra familien, er det 
Corvettegjengen jeg savner mest.  

Jeg hadde planer om å invitere de nedover i fjor høst, men tiden strakk ikke til. Derfor ble det sendt ut 
invitasjon denne høsten, og datoen var satt til 2. September. 

Da påmeldingsfristen gikk ut, var det kun 3 biler påmeldt, og jeg som trodde jeg var populær i Trøndelag…
Jeg sendte ut en reminder til M/R gjengen, og her kom det også påmelding fra 3 medlemmer.

TEKST OG FOTO: Roar Selvnes, CCN Midt-Norge

På toppen av Trollstigen

18



2. september stilte værgudene med sol fra nesten skyfri himmel, og jeg avtalte derfor å møte gjengen 
fra Trøndelag ved avkjøringen mot Trollstigen.  

Bjørn B hadde aldri kjørt Trollstigen, og hva kan være bedre enn å kjøre den med Corvette? 
De 4 vettene ble beglodd mens vi var å så på utsikten.  

Artig å se at man kan kjøre ett stykke med C 3 også. 

Kvelden ble tilbrakt i puben til relativt langt på natt. 

Takk for ett trivelig besøk til dere alle.

Roar

TEKST OG FOTO: Roar Selvnes, CCN Midt-Norge

Klar for party

19
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Phoenix
 AV: Arne Johnny Bjune, CCN VTB  

Lørdag 26. august

Phoenix US Cars inviterer hvert år – siste helg i august – til åpen dag hvor alle er velkommen med sin amerikanske 
drøm.  Det serveres mat og deles ut noen premier i tillegg til noen heftige rabatter på en del deler og utstyr.  Man 
kan vandre gjennom alle bedriftens lokaler med butikk, verksted, delelager og junkyard i bakgården.  Med utvidet 
parkering foran butikken blir det plass til mange og flotte biler.  Været var delvis overskyet så det var også mange 

som hadde tatt turen for å se sin favoritt-bil og drømme om million-gevinst i Lotto!
Et veldig godt initiativ fra Trond og gjengen hans på Phoenix US Cars.

Staselig

Delebutikk

Utstilling

Mattelt

Verksted

Mer utstilling
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 AV: Arne Johnny Bjune, CCN VTB  

På rekke og rad

Enda mer utstilling

Lokalt medlem

Svenskebesøk

Oppmøte

Tøff rød

Lokalt medlem
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FOTO: Helge G. Ruud, CCN Oslo/Akershus  

i Halden 9. - 13. august

Grensetreff er ett av Norges største biltreff for klassiske biler som alltid avholdes i uke 32 i 
Halden. Vi hadde 60 Corvetter i gågata - Herlig syn!
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Cars

Vestlandstreffet

Ikke så store oppmøtet på Cars, Bikes & Coffee i Høllen akkurat denne regnværsdagen, men 
Corvettene var i flertall :)

Bildet ble tatt av Hans Tore Tangerud torsdag 21. september. Hans Tore er en av ildsjelene bak Cars, 
Bikes and Coffee i Kristiansand . Det hans flotte 75 mod C3 vi ser på bildet (sammen med Øystein 
Larsen sin C5).
 
  

Takk for en hærlig avslappende helg på Pers hotell. Og takk til Bergensavdelingen som 
setter i stand dette høsttreffet!  
Lars W. 
  

FOTO: Helge G. Ruud, CCN Oslo/Akershus  
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TEKST: Amcar   FOTO: Per Olav Gulliksrud, CCN Oslo/Akershus  

i Trondheim

Hot August Nights 2017 er historie. Værgudene trodde vel at de skulle klare å ødelegge årets treff, 
men den gang ei.

Vi fikk ei strålende helg med en god del sol, og ikke så mye regn, hele helga tatt i betraktning. Litt surt og kaldt 
var det, men det så ikke ut til å legge noen demping på humøret til folk. 

Ca 40 Corvetter å se på Solsiden



25

Vinnere av 
KONKURRANSE
   

For andre gang kjørte vi i gang en konkurranse på Facebook for å innhente og velge ut bilder til forside 
og midtside.
  

Denne gangen ble de heldige vinnerne som stakk av med flest stemmer (29 likes) og en MIDTSIDE: 
ELSE MARIE OG TOR ÅGE AUNE (Haugesund). Fotograf: Tor Åge. På de neste sidene er deres C5, 
2002.

Og FORSIDEN prydes av en god 2. plass og delt 3. plass:
BJØRN STEINAR LIEN: Original Corvette 1958-283cid-V8-manuell 4 speed (oppe til venstre, 20 likes)

VIDAR NYGAARD: 1963 Splitt Window (bildet oppe til høgre, 14 likes) På vei til landstreff i Haugesund

LEIF INGE STEINSBØ: 1971 454 og 2006 Z06 (bildet nede, 14 likes)

Gratulerer og tusen takk til alle som deltok og/eller stemte! 

Følg med på diskusjonsforumet på Facebook for flere konkurranser i fremtiden (både til Journalen og 
til klubbkalenderen).

TEKST: Amcar   FOTO: Per Olav Gulliksrud, CCN Oslo/Akershus  

Falkenborgvegen 24  |  7044 Trondheim 





2002 C5, electron blue - Else Marie og Tor Åge Aune, Haugesund



SCANDINAVISK

Corvette Club Sweden, avdeling Vest stod i år ig jen som vertskap for den felles nordiske  
sammenkomst som kom i stand i Danmark i 2008.  

Invitasjonen kom CCS med under treffet på Lillehammer i fjor og det blå åpnet for påmelding rundt 
påsketider. Etter hvert ble det 150 biler og av disse var vi ca 27 fra Norge. 

Etter litt frem og tilbake ble det bestemt at en gruppe skulle starte fredag morgen i Østfold, for så å 
kjøre ned til Strømstad for felles start med andre kl 09.30 . Etter hvert så kjørte vi 7 Corvetter i følge. 
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TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN, Østfold/Follo 

25-27 August 2017
Falkenberg – Sweden 



En tropp samlet seg et par timer senere og så var alle på vei. En liten stopp i Mølndal syd for Gøteborg 
gjorde at vannlating og kaffe/bensin påfyll ble unnagjort. Turen gikk fint til tross for litt heftig regn den 
siste biten inn til Falkenberg, noe som ikke påvirket Bjørn Nordstrøm og frue stort. De kjørte med taket 
nede på sin C2 hele veien fra Oslo. Er man på tur så er man :). 

Henrik Kjær var uheldig å ha mistet eksosanlegget på sin C3, men utrolig nok ble verken bil eller anlegg 
skadet og Henrik var i farta etter en halvtimes skruing. Vi ankom Hotell Falkenberg Strandbad i 12.30 
tiden og damene som skulle på busstur til Ullared Shoppingsenter dro i vei umiddelbart. En annen 
gruppe reiste til Carlsberg Bryggeri for å kontrollere at produktene holdt mål, begge turer populære på 
hvert sitt vis. Dette så ut til å bli bra. 

Hotellet i selg selv var rett og slett fantastisk, helt på kanten av sandstranden med utsikt ut på havet 
vestover (Amerika :) ). Etter innsjekk i vårt fantastiske rom, ble det tid til bilvask og mingling med  
likesinnede. Denne ettermiddagen gikk også med på å besiktige de bilene som var påmeldt til  
bedømming.

Trivelig er det hvert år å treffe igjen våre skandinaviske venner. Kvelden bød på en fin buffet, friske 
grønnsaker og annet. Kort sagt koset vi oss godt og nattens søvn i kongebra senger gjorde godt. En god 
frokost satt godt på lørdagsmorgen og vi fikk etter hvert linet opp for en Cruising i Hallands vakre  
kystlandskap. Etter bare 2-3 kilometer stoppet regnet og litt pen vind gjorde at følte oss levende og det 
inntrykket ble ikke mindre når vi så rekken på 150 stk Chevrolet Corvette snirklet seg av gårde til lunsj-
stopp på kjempeflott gårdsrestaurant litt nord for Halmstad.  Her fikk vi servert nydelig mat i en fantas-
tisk låve fra 1700 tallet. 
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TEKST OG FOTO: Jon Grasto, Vice President i AMCAR, medlem i CCN, Østfold/Follo 
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Hedin Bil var på plass med 2017 Grand Sport

Etter lunsjen gikk ferden av gårde til Halmstads Norrekatts folkpark, midt i sentrum. En fantastisk oase 
som raskt ble fylt til randen med C1-C2-C3-C4-C5-C6 og C7. Mengder av C6 og C7 er blitt standarden 
i dag, vi gleder oss over de fantastisk fine C1 og C2 bilene som var tilstede. Her fikk vi anledning til å 
spasere i byen flotte sentrum, med masse spennende butikker for damene. 

Lørdag ettermiddag benyttet de fleste seg av hotellets Spa avdeling og kvelden ble avsluttet med fest-
middag og premieutdeling. Naturlig nok med flere premier til norske biler. 

Søndag morgen så hadde vi nordmennene dratt innen 12.00. Hjemturen bød på litt regn, men ble bedre 
og bedre nærmere Norge vi kom. 

Oppsummert kan vi si at dette treffet var som vanlig fint og velorganisert. Neste år er det våre danske 
venner som har invitert oss til Fyn og Hotell Nyborg Strand. Byen Nyborg byr på et av Europas eldste 
stenslott og masse dansk småbysjarm. Vi gleder oss allerede. Det er deilig å være norsk i Danmark….. ☺  
Until then - ”Wrap Your Ass In Fiberglas”. 

Jon
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Man må jo ha strøm til klokka vet dere :)
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Rakkarungene fra Askim. Bjørn Borgen vant premie med sin C5, noe han ikke fikk med seg under premieutdeling :) 
Da var kommentarene muntre på søndagsmorgen.
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Tips: gamle CJ selges 
(Se side 48)

Takk t i l 
Monica Tvenning 

for scanning!



www.protouringsupport.no

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

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



4. juli CRUISING

Som klubbhus-løs avdeling kan det være en utfordring å finne gode plasser til å 
stoppe for en kaffe og prat når man har vært ute og kjørt en lengre tur.  En 
telefon til presidenten i American Car Club Sandefjord (ACCS) resulterte i en 
åpen invitasjon til å stoppe innom. 

De har flotte lokaler i Tingveien langs Raveien (gamle E-18) utenfor Sandefjord hvor de holder åpent 
onsdager og fredager fra kl. 19.00. 
 

AV: Arne Johnny Bjune, CCN VTB

ACCS lokale
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Vi ble invitert til å delta på deres lokale cruising 4. juli – USA’s nasjonaldag og 9 av våre medlemsbiler 
møtte opp utenfor deres lokale i Tingveien. En rekke av deres medlemmer kom kjørende og vi la i vei til 
avtalt tid. 

Cruisingen gikk via Sandefjord, Larvik og Stavern hvor det ble en kort, teknisk pause.  Ferden gikk så 
videre til Helgeroa hvor mange biler fikk plass helt ut på kai-området. Som bildene viser var det svært 
idyllisk og været var absolutt på vår side.  Bevertning var tilgjengelig og det ble alt fra middag til softis i 
beger!

Ytterst på kaia i Helgeroa står et nytt monument som skal symbolisere slaget ved Nesjar i 1017. 70 skip 
og 5000 vikinger sloss og Olav Haraldsson vinner slaget. Monumentet er laget av kunstneren Martin 
Koon.

Returen gikk via Stavern og Larvik tilbake til klubb-lokalene i Tingveien hvor noen ble igjen for en kaffe 
og prat mens andre dro videre hjemover.  

Takk for en flott tur og møte med en hyggelig gjeng som vi kommer til å møte igjen.

AV: Arne Johnny Bjune, CCN VTB

Cruising
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Helgeroa, middag og is

Monument over slaget ved Nesjar i 1017

38
Idyllisk båthavn



Bil og båtPå moloen

39Haugesund

Magne Andersens blinkskudd på vei til Landstreffet i Haugesund. Her ser vi Morten Riise 
sin Corvette i den nydelige fjellbygda Haukeli.



CCN 

Årets landstreff var 25 års jubileumstreff og ble avholdt torsdag 01. – søndag 04. Juni i Haugesund.
Årets komite hadde gjort sitt ytterste for at alle oss andre skulle få en flott helg.

Personlig valgte jeg å ankomme på torsdag i år. Solen skinte og vi fikk en flott ettermiddag / kveld i 
Haugesund med en god del Corvette – venner. God avslappet stemning blant likesinnede sammen med 
god mat og god drikke gikk praten lett å lystig som den pleier.

Fredagen var en dårlig dag værmessig, og ansvarlig for været i Haugesund hadde nok tenkt at det var på 
tide med en god del nedbør. Det regnet stort sett hele fredagen. Det ødela ikke stemningen til deltagerne. 
Det positivet var jo at vi slapp å vaske bil! Vi benyttet anledningen til å sitte under tak både inne og ute, 
nye bekjentskaper ble stiftet. 

De som ville få bilen sin bedømt hadde muligheten til å gjøre dette på fredag. Med regnvær hele dagen 
satte de ansvarlige opp telt der bilen kunne stå under bedømmingen. På kvelden var de fleste kommet 
frem, og sjekket inn på hotellet.

TEKST: Lars Wyller, president   FOTO: Benben Benjamporn og Geir Helge Simonsen
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Pokaler klare til utdelingTrivelige jenter klare for festmiddag Lørdag



Lørdag var det cruising. Denne cruisingen var lagt opp litt annerledes. Turen gikk til en Zoo. Her var det 
masse krypdyr, flotte fugler, og mange andre spennende dyr. 
Vi fikk deilig burger, rett fra grillen, og det var mange fine plasser rundt om å sette seg ned på og bare 
nyte stillheten og dyrene. Min favoritt er Påfuglen. Den viste seg praktfull og fin når jeg var på vei ut.

Etter dette gikk turen i samlet gruppe til Rådhusplassen med samlet parkering for flott gruppebilde. 
Årets fotograf benyttet drone, både til bilder og små filmsnutter av cruisingen. Da vi kom tilbake til hotellet 
og hadde parkert bilene våre begynte det å regne igjen. Antagelig hadde noen bønder bedt om skikkelig 
rotbløyte denne helgen. Men vi hadde opphold når vi ønsket det som mest, da gjør jo ikke litt regn noe 
når vi skal være inne.

Den som fikk lide for regnet var vel musikeren som var hyret inn for å spille for oss, ved uteserveringen. 
Han satt nesten helt alene og spilte for seg selv, og de som stakk ut for en rask røyk. Temperaturen  
innbød ikke til å sitte ute under tak dessverre.

Da vi hadde kommet oss tilbake til hotellet gikk det slag i slag. Flott drikke med bobler ble gitt oss før  
vi ble geleidet inn i spisesalen. Maten var deilig. Personlig er jeg ikke så glad i uendelig lange taler, så 
dette hadde jeg gjort en liten vri på i år. Tor Åge stod for det meste av praten, med kortere innslag fra 
undertegnede. I tillegg hadde vi i år fritt ord, med tale fra Jon Grasto …………. og Erik Jensen.

Vår æresgjest Tom Falconer hjalp til med prisutdelingen sammen med Else Marie Aune.

Lunsj på Lørdag
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Fellesbilde fra Rådhusplassen



Jeg vil benytte anledningen til å oppfordre flere kvinner til å melde seg for verv i klubben. Vi trenger 
sårt å få gjort noe med vår mannsdominerte klubb.

Etter endt middag bar det opp i baren hvor festen fortsatte ut i de små nattetimer.

Søndag morgen måtte de som hadde mottatt pokaler kvelden før avbilde seg selv ved sin flotte bil. Det 
ble litt blør opplevelse for noen, da det fortsatte å regne også denne dagen. Vi andre kunne kose oss 
med deilig frokost og pakke rett ut i bilen, og vende snuten hjem for denne gang.

En stor takk til arangemangkomiteen som bestod av :
• Tor Åge Aune.
• Else Marie Aune.
• Knut H. Våge.
• Geir Ervik.
• Geir Helge Simonsen.

Det er godt å ha CCN's hovedsponsor Mequiars tilstede med velfylt stand.
En stor takk til Håkon Goksøyr og PANVULK samt Ingrid og Geir Olav Stol fra BILXTRA KARMØY. 
Vi takker for flotte premier og verktøy sett til utlodding.
Vi retter også en stor takk til Ronny Ervik fra iDrift for suveren hjelp med filming, lyd og layout til trykk-
saker.

Arrangør-komiteen
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1. plass original C7, Frode Hopland1. plass original C3, Atle Fiskum

1. plass modifisert C4-5-6-7, Alf Osvoll 1. plass original C5, Tor Åge Aune

1. plass original C4, Ole Gunnar Førland1. plass modifisert C1-2-3, Roar Tomassen.

1. plass original C1, Bjørn Steinar Lien 1. plass original C6, Leif Inge Steinsbø

VINNERbiler på Landstreffet
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DITT VERKSTED FOR AMCAR I BERGEN

Øvre Raknes
Valestrandsfossen

C3 

Jan Fjelde tok dette dette flotte bildet av sin 1981-modell en kveld på sensommeren.
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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,-

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

Trillebag med klubblogo
Sort
Pris: 320.-

T-skjorte m/ krage og brodert klubblogo
Marine
Str: small, med, large, XL og XXL
Pris: 175,-

Strykemerke med klubblogo
Farger: Hvit tekst / Sort tekst 
Pris: 70,-

Klubbeffektene selges gjennom vår matrialforv. Nils Ole Frønæs, fortrinnsvis bestilt gjennom e-post: 
nilsole67@gmail.com, men kan også kontaktes på mob. 992 39 601. Du kan også bruke våre nettsider, og bestillingsskjema der, 
og sende din ordre direkte. Effektene vil også være tilgjengelig gjennom bestilling i din nærmeste lokalavd. av CCN, stort sett. 

Vis utad hvilken klubb du tilhører, med våre flotte klubbeffekter. 
NB. Klubbeffektene sendes på oppkrav, og portoutgifter tilkommer de oppsatte priser. 

Corvette Journalen
Gamle og nyere utgaver av Corvette 
Journalen selges. 

Send en forespørsel om hva vi har på lager.

Pris per enkeltblad: 10,-
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Klubbeffekter

Klubbcaps med brodert logo
Sort
Pris: 100,-

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

Fleecejakke med klubblogo 
Sort 
Pris: 350,-

Stol med klubblogo
Sort 
Pris: 250,-

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

Strykemerke med klubblogo
Farger: Hvit tekst / Sort tekst 
Pris: 70,-

Paraply med klubblogo
Sort 
Pris: 175,-

Ryggsekk med klubblogo
Sort og grå
Pris: 225,-

Klubbkopper 
Hvit 
m/CCN logo  
Pris: 50,-

Refleksvest 
m/klubblogo 
Pris: 75,-

Klubb bag 
med logo   
Sort
Pris: 245,-



DELER TIL 1965 CONVERTIBLE 
TIL SALGS
Brukte høyre og venstre dørpaneler, 
2 sun visors og deck lid trim strips, alt i hvit. 

Gi bort-pris!

Nils Tore Toreskås             416 16 416     toreskas@gmail. com

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

UBRUKTE DELER SELGES!
68 MOD.:   
Rally Wheel Trim ring (2 stk) (15”x7”)     kr. 600,-
Brake light switch (exc. Cruise control)  kr. 100,-

63-79:   Differential drain plug kit            kr. 400,-
69-72:   Wiper Motor Rebuilt                    kr. 1.000,-
63-82: Headlight door/Power switch connect  kr. 75,- 
Har en god del andre deler på lager.
Porto kommer i tillegg ved sending.

Christian Fett            920 60 677              

     chrfett@gmail.com

ORIGINAL FANSHROUD, NOS  
SELGES!
Radiatorkappe til 68 BigBlock. 

Øystein           649 78 388

ORIGINALE SALGSBROSJYRER TIL SALGS! 
Til de fleste årganger Corvette.
Gunstig pris! 

Jon Grasto          905 87 422
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FOR SALE



40 ÅRS JUBILEUMS MODELL TIL SALGS
Ekstremt pen 40 års jubileums modell med 8550 kjørte kilometer .Bilen 
selges for 275.000.-Kan vurdere innbytte av annen Corvette .Også dyrere 
bil av interesse

Ring for en hyggelig Corvette-prat

Kenneth             92464401 51

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



«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


