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Styreformannen har ordet
 
Av: Bj orn Moen 

Det har også blitt gjort en 
endring i lokallag Trondheim, 
her har Torbjørn Flenstad 
overtatt som leder og Stig 
Brudeli er nå sekretær, vi 
gramlerer Torbjøm ! 

Denne so mme ren har vært 
preget av diskusjoner rundt 
forumet vårt og rea ksjoner på at 

- det ble ste ngt for " ikke 
Gratulerer med 3 års -fnedlemmer", dette var helt :. 
dagen IS.Oktober ! nødvendig da det nærmest " tok 

~' i~p periode med useriøse 
Vi er nå inne i høstmånedene og inh legg og sj ikaneringer. 
vinteren står for tur og m ye har _ MB Entu s i~l..s tk lu bb eren seriøs 
skjedd siden landstrcffet og ~ !Jilkl~bb og'ønsker å fremstå 
årsmøtet på Gol i juni. Det nye soni:get. At noen så__ 

styre t jobber for å bedre stengningen som et ang rep på 
klu bben og jeg tro r vi er på rett ytlingsfril\!en får stå for deres -~=
kj øl i så må te. regning og __e so m meldte seg ut 

i pro test likes å, n~e n mente 
Det ble avholdt et styrem øte sågar at forumet var eneste 

6/9-03 og der ble følgen de gn mncn til medlemskap, hvor er 

endringer i styret foretatt: entusiasmen og interessen rundt 

Frode Olsen tra kk seg fra Mercedes-Benz da? Ne i, vi er 

vervet og varamann Am e Kjøhl ingen "Internet klubb" . 

sa seg vill ig til å overta den Jeg vil presisere at det legges 
plassen, videre så trakk Olav ned e t en ormt arbeid fra JT
Bm-haugen seg som kasserer. ansvarlig for å holde 
Endringen har gitt følgende hjemmesiden, forume t vålt og 
resul tat og ansvarsområde:Ame ikke minst de tte bladet du nå 

KWhI, kasse rer og leser, i gang. Også ru ndt om i 
eff ektansvarlig, Geir Normann , lokallagene jobbes det hardt og 
treffansvarli g,Alexander alt dette arbeidet er på friv illig 
Nygård, IT-ansvarlig og ba sis, så støtt opp om 

redaktør, Ola v Barh augen , lokallagene, møt opp på 
sekretær, og Bjørn M oen , klubbkvelder og bli med på 
ansvarlig for lokallagene og treff! da vil de re se hva 
samarbeidspartnere. "kontingentcn" går til. 

Fremdriften i klubbe n er bra og 
vi har fått en rekke viktige ting 
på plass, og vi får stadig flere 
medlemmer. este års 
land stre ff er under forberedelser 
og vi tror det vil bli meget bra, 
nærmere info rundt dette i neste 
utgave av MB Tidene. 

Til slutt viljeg få beklage til alle 
nye medl emmer som ikke har 
fått noe tilbake etter å ha meldt 
seg inn, dessverre så har det 
"hengt litt" i systemet, men vi 

tror nå at dette er rettet opp. 

I:.Ia en "s tjemefyIt" høst alle 
sammen og kjør forsiktig. 

Hilsen 
Bjørn M oen 
Styreform ann 

MB Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusias tklubb.
 
Dette nummer:
 
Redaktør og layout: A lexander Nygård
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Vision CLS 
Av: Alexander Nygård 

Bilprodusentene presenterer 
alltid spennende konseptbiler på 
Frankfurt Motorshow. 
Konseptbiler er spennende fordi 
de er nyskapende, og svært ofte 
presenterer hva vi kan forvente 
oss av bilprodusenten i 
fremtiden, både med tanke på 
design og teknikk. 

Mercedes presenterte i år 
Vision CLS, en designstudie på 
en coupe, men med 4 dører! 
Mercedes påstår selv i sin 
pressemelding at dette er 
verdens første 4-dørs coupe 
en bil rettet mot mennesker som 
elsker biler og motor. 

Bilen har linjer vi kjenner igjen 
fra S-klasse og CL, men 
allikevel er den tilført noe nytt: 
Et etter min mening rått konsept 
SOI11 man må elske eller hate. 
(Selv om jeg synes hekken på 
bilen har fått noe Chrysler'sk 

over seg...) 

Bilen er stor, med en lengde på 
4910 mm, en bredde på 1851 
mm, en høyde på 1391 mm og 
en akselavstand på 2854 mm 
sier det seg selv at det blir god 
plass inni. Beinplassen i baksetet 
skal være 829mm, noe som er 
meget bra på en coupe. 

Ellers er bilen stappfull av utstyr 
som vi forventer aven 
toppmodell fra Mercedes, som 
SBC og 7g-tronic girkassen. 

Innvendig har Mercedes satset 
på å gi bilen et luftig og naturlig 
preg. Med et stort glasstak som 
gir massevis av sollys inn i bilen, 
og samtidig gir det passasjerene 
en følelse av å være i et stort 
rom. 

Utstrakt bruk av treverk og 
skinn bidrar til å gi kupe n et 
naturlig inntrykk. 

Litt spesielt, men så absolutt et 

tegn i tiden, er konseptets 
motorisering. En seks sylinders 
CDI diesel motor med biturbo 
på I 95kW/265 hk som skal gi 
en skikkelig dynamisk 
kjøreopplevelse . 

Denne motoren kaster bilen fra 
0-100 krn/t på 6,4 sekunder og 
kanskje enda viktigere fra 60
120 på 5,7 sekunder. Det 
stopper ikke før den stanger i 
den politisk riktige toppfarten 
250 krn/t. (Sperret selvsagt). 

Mercedes lover at de skal holde 
Øreneåpne for publikums 
menin g om denne bilen, og er 
interessen til stede lover de at 
den skal komme i produksjon. 
Det er all mulig grunn til å stole 
på akkurat d n uttalelsen siden 
produksjonsmodellen av SLR, 
som ble presentert som 
konseptbilen Vision SLR for 
noen år tilbake, hadde premiere 
samtidig... 

Defi nitivt en coupe i utseendet, men med 4 dører. .. 
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Mercedes-Benz 
SLR McLaren 

Noen blir litt irriterte når jeg 
skriver om uoppn åelige biler. 
Jeg klarer ikke helt å bry meg. 
For meg er bildene av SLR 
visuell porno. Ja , den er 
uoppnåelig for de fleste av oss, 
men vi kan da drømme. Uten 
drømmer ville i hvert fall mitt liv 
vært ganske kjedelig... 

Mercedes har en enormt lang 
motorsporttradisjon. Merket har 
vært med fra starten, og har 
vunnet utallige seire . Mest kjent 
er nok sølvpilene fra 50-tallet. 

SLR McLaren er en bil som 
skal følge opp tradisjonen, og 
mange tenker nok på den 
legendariske 300SL Gullwing 
(eller SLR race bilene) fra 50
tallet når de ser de utrolig stilige 
måkevingedørene åpne seg . 

Den nyutviklede 
kompressormatede V8 motoren 
fraAMG utvikler 626hk! 
460kW og 780 Nm og sørger 
for at bilen klarer O-lOOkmltpå 
3,8 sekunder. 200 kmIt 
passerer den etter allerede 10,6 
seku nder. 

Fra stillestående til 300kmlt tar 
det 28 ,8 sekunder. Glemte jeg å 
si at det er grisefort? Det er 
det... Toppfart? Cirka 334 km/t. 
Og på tross av slike syke sifre 
sørger denne motoren for, med 
sin 3-ventilsteknikk, skrutype 
kompressor, 4 katalysatorer, 
vannavkjølt intercooler og 
tørrsumpsmøring for å gå inn 
under de ekstremt strenge EU 4 
havene til utslipp, som ikke trer 
i kraft før 2005 ! 

Bilen leveres med 5-trinns 
automatgirkasse, nok til å få 
flere svorne tilhengere av 
italienske sportsbiler til å le seg 
skakk i hjel. Men, det er ikke så 
ille som det høres ut. Automaten 
har nemlig tre programmer, 
hvorav et som heter manuell. 
Her kan man gire opp og ned 
ved hjelp av knapper på rattet, 
eller ved hjelp av touch shift 
girspaken. Dette foregår også 
med tre valgbare programmer: 
"sport", "supersport" og 
"race" . Alle tre gir litt kortere 
girskift. Vi kan vel regne med at 
de har lagt ned såpass mye 
forskning i dette at potensielle 
eiere slipper nærmest ubrukelige 
systemer, slik som kom på 
enkelte italienske modeller i 
98 ... 

Kroppen til bilen er produsert i 
karbonfiber kompositt. SLR er 
faktisk verdens første 
serieproduserte bil som har en 
frontkolli sjonsstruktur produsert 
kun i karbonfiber. Karbonfiber 
er ekstremt sterkt og lett , et 
materiale hentet rett ifra romfart 

og Formel 1. Vektbesparelsen i 
forhold til stål er på 50 %, og 
tillegg absorberer karbonfiber 
4-5 ganger så mye energi ved 
en kollisjon som stål eller 
aluminium. 

Bremsene er selvsagt også "hi
tech". Skivene er produsert i 
karbonfiberforsterket keramikk. 
Dette skal gi enestående ytelse, 
temperaturmotstand og 
holdbarhet. Faktisk er disse 
bremsene blant de sterkeste i en 
produksjonsbil, nok til å bremse 
1,3 geIler 2000 hestekrefter om 
du vil. Skivene tåler 
temperaturer opp til 1000 
grader celsius og har en 
livslengde på opp til 300 
OOOkm! Alt dette samtidig med 
60% lavere vekt (noe som gir 
lavere uavfjæret vekt) som igjen 
gir bedre komfort og 
kjøreegenskaper. 

Bare på framhjulene har man et 
bre msekloss areal på 440 
kvadratcentimeter mot skivene ! 
Burde være nok til å piske en 
og annen supersportsbil. 
Klossene blir behandler av 8

Rå og brutale, men samtidig vakre linjer 
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stempelskaliperepå 
framhjulene, og4-stempels 
kaliperepå bakhjulene. Disse 
klemmermotskivermed målene 
370x36mmforanog 
360x26mm bak.Dette sammen 
med sensotronicbrake control 
systemet og en ny genial 
automatisk luftbrems giren 
gjennomsnittelig bremselengde 
fra 100 km/t på 34,9 meter. 

Luftbremsenfungererpå den 
måten at hvis sjåføren trår hardt 
på bremsen, reiser spoileren på 
bakluka seg til 65 grader og gir 
størr e bremseeffekt ved å øke 
luftmotstanden. 

Litt kjedelig er det at de utrolig 
stilige turbinaktige 19" felgene 
ikke er standard. Standard er 
derimot 10eikers felger (kan 
byttes til5 eikersuten tilleggi 
prisen)i dimensjonen9x18 og 
11 .5x18 med 245/40-ZRI8 
dekk foran og 295/35-ZRI8 
bak. 

Turbinfelgene, somjeg personlig 
synes kler denne bilen såpass 
bra at de burde vært standard, 
er j dimensjonen 9x19og 
] 1.5x19 med 245/35-ZR19 og 
295/30-ZR19,henholdsvis 
foran og bak. 

Lufttrykket i hvert dekk kan 

selvsagtovervåkes fra 
førerplassen. Dette skjer ved at 
det sitteren sensori lufteventilen 
i hvert dekk som måler lufttrykk 
og lufttemperaturog som en 
gang iminuttetsenderet 
radiosignal videretilen antenne 
monterti hjulhuset.Dette 
signaletblir så behandletaven 
spesiell kontrollmodul før det 
kommer opp i displayet foran 
føreren. Kjekt å vite at 
lufttrykket i venstrebakhjul 
synkernårhastigheten nærmer 
seg 320... 

Også inni er SLR en 
ekstraordinær bil. Setene er 
ekte sportsseteri kullfiber. 
Ryggener ikkejusterbar (slik 
det skal være i en ekte racerbil), 

men man kanjustere nær sagt 
alle andre vinkler, elektrisk 
selvsagt. Man får også 
utbyttbare puter slik at setet få 
optimalpassfonn til hverenkelt. 

APS 30 navigasjons og 
lydanlegget med Bose 
Soundsystem er selvsagt stand
ard.Anlegget har 7 høyttalere 
og ved hjelp aven mikrofon 
justererdet automatisk lyden 
etter de gjeldende støyforhold, 
Også permanent montert 
mobiltelefon er standard. 

Hele frontenpå midtkonsollen 
er lageti børstetaluminium. Og 
med bokstavene SLR i krom 
innfelt gir denetskikkelig stilig 
inntrykk. 

De første kundene venter nå på 
levering avsinbil.Deriblant 
kommer det til å komme flere 
biler til norske kunder. Det blir 
spennende å se om disse bilene 
blir å se på veiene i fremtiden... 

Interiøret er som forventet nydelig 
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Mandags kveld 
av Bj ørn Moen 

Som et av lokalag Oslos faste 
innslag så var denne mandagen 
27/1O, satt av til å besøke Bergs 
AutomatserviceAS i Oslo, som 
er en av samarbeidspartnerne til 
klubben. 

Det var stort fremmøte denne 
kvelden, hele 24 stykker hadde 
funnet veien dit. Vi fikk av 
kveldens vert Kenneth, som for 
øvrig eier og driver dette 
verkstedet, høre og lære om 
automatkasse r helt fra tidlig 60 
tall og frem til dagens 5-trinns 
elektroniske kasser som sitter i 
bla. W 21Oog W211. 

Ame Berg startet denne 
bedriften i l 987 og iflg. Kenneth 
så var det vel ingen større enn 
han på dett e område rundt 
automatkasser. Han var rett og 
slett et geni. uttalte Kenneth. 

Jeg tror dette geniet lever videre 
i Kenneth, som for øvrig lever 
og ånder for Mercedes, at han 
og gutta der kan sine saker er 
det ingen tvil om. Her kom det 
tekni ske ord og uttrykk på 
løpend e bånd og de av oss som 
våge t å stille spørsmål, vi fikk 
forklaringer vi ikke trodde var 
mulig. 

Kveldens store høydepunkt var 
da Kenneth viste oss hvordan 
en kasse til en W21Ovar 
oppbygd og hvordan den så ut 
innvendig. Her fikk vi forklart 
hvert eneste drev og hver eneste 
lamell, og hvordan disse hang 
sammen. Denne kassen lå i 
småbiter på arbeidsbordet hans 
og kun clutchhuset stod i en 
slags jig. Kassa skulle han så 
sette sammen foran øynene på 
24 mann L. "denne sitter her.. 
og denne gli per inn der. . .og 
denne gjør at bilen går 
bakover . . .." Sånn fortsatte han 

En ekspert i silt fa g, Kenneth Lauri tzen 

og før vi hadde fått sukk for oss 
så var kassa klar til å se ttes i 
bilen, til stor applaus fra oss. 

Kvelden ble avsluttet med kaffe 
og kjeks. og som seg hør og 
bør. .. mye fleip og latter. 
Noen benyttet også anledningen 
til å bestille service på kassa si. 
Jeg var en av dem . . . 

f 


... 

• _. __o 

Det skjer ikke of te , men når Kenneth prater holder til og m ed gutta i lokallag Os lo kj ef t... 
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Vinterstevne i Stavanger! 
Trallfa-gården, Lørdag 22. november 2003 

Da er det altså klart; MB 
Entusiastklubb avd. Stavanger 
skal arrangere vinterstevne ! 
Stedet er parkeringsanlegget til 
Trallfa-gården på Forus, som er 
nærmeste nabo til BertelO. 
Steen, Stavanger. Sentralt 
plassert ved E 39, og midt i 
"bilsentrum" for området. 

Hallen er på nærmere 1800m2, 
så det blir viktig å fylle den godt 
opp. Hittil har både Mercedes
Benz klubben Norge og 190 
Klubben blitt invitert i tillegg til 
våre egne medlemmer, og begge 
har takketja til innbydelsen. 

Foreløpig program: 

10:00 - Registrering starter, og 
folk siger inn med bilene 
10:00 - Salg av pølser, vafler, 
kaffe og brus starter 

12:00 - Utstillingen starter 
14:00 - Start rebusløp (+ evnt. 
presisjonskjøring) 
15:00 - Premieutdeling 
15:30 - Cruising starter 
19:00 - Felles middag 

Overnatting? 
For de av dere som har lyst til å 
booke overnatting, kan vi 
foreslå Smarthotel 
(www.smarthotel.no) og 
Vølstadskogen 
(www.volstadskogen.no) . 
Begge deler ligger like i 
nærheten av Stevnet. Vi har 
dessvelTeikke hatt mulighet til å 
forhandle pris, men begge 
steder er rimelige i 
utgangspunktet! 

Det koster kr 50 å stille ut bilen, 
dette for å dekke utgifter til 
oppvarming o.l. 

Tuning? Turbo?Hestekrefter? 
En liten bokanbefaling... 
Av: Alexander Nygård 

Et spørsmål som går igjen på 
forumet vålt er som følger: "Jeg 
har en 230E. hvordan kan jeg få 
mer hestekrefter i den?" 

Det bes te svaret er vel kanskje: 
"kjøp deg en 300", men det er 
ikke det alle vil høre. Derfor 
kommer jeg nå med en liten 
bokanbefalling til alle dere 
hestekraftshungrige 
Mcrcedeselskere . Nemlig: 
Maximum 8 00st av Corky Bell. 

Her får dere en grundig 
gjennomgang av oppbyggingen 
av et turbosystem, hvordan man 

skal gå fram når man skal bygge 
et selv, og hvordan de 
forskjellige komponentene 
fungerer og skal dimensjoneres. 

Boken er også et nyttig 
hjelpemiddel for de av dere som 
vurderer å installere et såkalt 
"turbokit" , da det presenteres 
en god del punkter som kan 
være verdt å huske på når man 
evaluerer et system før kjøp, 
eventuelt for de som vil ha mer 
ut av det kittet de allerede har. 

Når det gjelder det tekniske i 
boka kan jeg dessvelTe ikke gi 

Rykende fersk informasjon om 
vinterens store Mercedes-Benz 
happening finner dere på 
hjemmesiden til lokallag 
Stavanger. (Gå inn på 
www.mbentusiastklubb.com. 
klikk på lokallag og så 
Stavanger.) 

Synspunkter/innspill/ideer? 
Kontakt Stavanger på: 

Thomas Nygård: . 
thomas. nygaard@online.no 
90825230 

Sve n Håkon Voldum: 
shvoldum@hotmail.com 
916 11629 

Morten Engstrøm: 
mortenengsb.'om@hotmail.com 
916 12986 

noen god kritikk av boka, siden 
jeg ikke er noen turboguru selv. 
Allikevel så tror jeg boken er en 
glimrende inngangsport til 
turboens verden for alle som er 
litt nysgjerrige på tuning. 

Til sist er det verd t å nevne at 
boken er på engelsk og burde 
være grei å lese for de av dere 
med gjennomsnittlig god 
engelsk. Boken er skrevet med 
et glimt i øyet hele vegen, og blir 
faktisk sjelden kjedelig! 

Kan kjøpes fra 
www.automobilia.no. 
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Stavangeravdelingen på tur til Gatebil på Rudskogen
 
Av: Frode Larsen 

Etter mye planlegging på høyt 
nivå, ble vi enige om at to biler 
fra MB Entusi astklubb avd. 
Stavanger skulle reise til 
Rudskogen, og Gatebil treff. 

Vi startet tidlig fredag morgen 
fra Stavanger, en 1991 300TE
24V(Frode) med 2pers (Thor 
Arne og Georg) utenom og en 
1994 E280 (Bernt). Vi tok følge 
ut til Rennesøy der vi hentet en 
til (Jonny). Han hoppet inn til 
Bernt og holdt han med _selskap 
hele turen. . -

Båtengikk over Boknafjorden 
klokken0800 og var fremme kl 
0830. Da startet vi den lange 
ferden over Haukelig og E134 
til Drammen. Turen over fjellet 
gikk litt tregt. Det regnet..vi 
møtte tykk tåke, trafikk ulykker 
på E6 og det ble foretatt flere 
pauser der visse personer i 
baksetet skulle ut å slå lens! 
Vi kom endelig frem til 
Rudskogen ca kl 1730. 

Etter mye "rot" fikk vi satt opp 
telt og ordnet en skikkelig plass 

å stå. Det å ~as ke b i l en bl~~ - ' natta våknet.Deretter hadde vi 
utsatt til morgenen ~tter.__ _. = en lettTrokost r;r så": å finne oss 

_. _ ~ -=eq. god plass-[angs}?anen. Det 
Undertegnede, Jonny 0EBernt var en littkald trekk slik at det 
gikk en tur opp i depoet og ble kunne vært eI1fordel med litt 
stående å diskutere (for det varmere klær, For eksempel 
meste høre etter og lære fra foret kjeledress eller lignende. 
mesteren) om understell: _ Men ettersom dagen gikk og vi 
hjuloppheng og diverse med en ~ f;ikkin l]på både kaffe; og 
mekaniker fra det etle "touring- -diverse annet snacks samt at det 
car" teamet. Detm~j_eg si.var - begynte å skje tmg på banen så 
utroliginteressant å fiøre på, _ glemte vi alt som hadde med 
spesielrnår de har så ~ro l ig - Kulde å-gjøre. 
peiling! 

Det startet tidlig med kjøring på 
Etter det heiv vi innpå et par banen på lørdagen, kl 0800 
kalde og havnet nokså tidlig i med gatebil og etterpå startet 
bingen. touring-car oppvarming! 

kvalifisering. Utrolig som de 
Ne ste morgen (lørdag) sto vi forskjellige touring-car'ene gikk 
opp nokså tidlig og fikk vasket selv om de "bare" har 300hk 
bilen før alle de som festet hele under huven . .. 

Hele treffet var en utrolig 
opplevelse med masse 
grombiler på banen og det ble 
kjørt løp hele lørdagen til 
klokken 1800. Det ble litt 
forskjell fra tidligere treff pga at 
nå var flere av de som tidligere 
bare har stilt ut sine biler også 
ute på banen og lekte litt. 

En av de største opplevelsene 
var nok da den ene Ferrarien 
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Campingvogna til lokallag Oslo vekker oppsikt... 

ble blåst aven Audi 80 og ei hjemreise, vi kjørte hjem ca kl 
Boblel 1000. 

w w w 01 ben 

Breisladd konkurransen var helt 
konge! Noen av de som kjørte 
var meget potente førere og det 
hele ble en utrolig opplevelse. 

Nede på gokart banen var det 
utstilling av biler, noen helt 
nydelige byggverk og noen som 
hadde gjort for mye av det 
gode. Det er da min mening. 
Deriblant fant vi flere fantastiske 
turbo konverteringer, For å si 
det slik så hadde de fleste 
peiling på hva det dreide seg 
om. 

Utpå kvelden på lørdagen ble 
det diskutert Mercedes til langt 
på natt og Bernt var fremme 
med laptoppen der diverse data 
om utstyrskoder og dyno run 
ble fremvist. Dette til begeistring 
for de som fikk vite at de faktisk 
hadde Cruise-controll, det var 
bare å montere armen! 

Gjengen våknet til ca klokken 
0800 og etter frokost ble det 
pakket og gjort klart til 

u s a s k 

Det så ut som alle bilene hadde 
overlevd natta slik at alle var 
fornøyd da vi dro hjem. 

Undertegnede var ikke i form til 
noe bilkjøring slik at jeg havnet i 
vertikal stilling i baksetet, 
deretter bar det hjemover. 

Litt utpå dagen trengte jeg å 
kjøre litt selv, samt at vi måtte få 
opp tempoet. Når vi hadde 
kjørt igjennom Notodden og 
begynte stigningene opp mot 
fjellet så traff vi på onkel med 
radar, det resulterte i 1800 
spenn i bot, da de hadde målt 
med i 73km/t i en 60sone. 
Politimannen var faktisk rett så 
hyggelig når han skrev ut boten. 
Han sa at det var flere kontroller 
oppover slik at vi måtte ta det 
med ro,jeg skrev under, formen 
ble ikke bedre og vi kjørte 
videre. 

En time senere ble jeg vinket 
inntil i en annen kontroll, denne 
gangen (heldigvis) var det bare 

u b b c o 01 

promillekontroll. Totalt var det 5 
kontroller vi kjørte igjennom før 
vi kom over Haukelig! 

Begge bilene fungerte glimrende 
og når det tørket opp og solen 
tittet frem fikk både bremser og 
dekk litt å gjøre, begge bilene lå 
godt på veien og komforten er 
det ingenting å klage over. 

Det ble målt et snitt forbruk på 
min 300TE-24 - ca 1,06 liter/ 
mil, da var bilen fullastet bak og 
med 3 pers, og 0,941 på Bernts 
E280 med diverse telt etc. vi 
kan si det slik at det ble ikke 
spart på bensinen! Da en 
leppe pakning fremme på 
motoren lekker litt olje så måtte 
jeg fylle på litt Mobil1 0-40 på 
frem turen, men ellers så fungerte 
alt perfekt. Typisk Mercedes! 

Det var veldig hyggelig og treffe 
andre entusiaster på treff. 
Deriblant Alexander med sin 
300TE-24 3,4 AMG og Inge 
Høyer med sin E500 6,5 
Brabus. Alle de andre vi traff 
husker jeg ikke navnene på, så 
vi håper ingen føler seg snytt. 

Vi har allerede begynt 
planleggingen av neste års 
Gatebil treff på Vålerbanen i mai 
2004, og da satser vi på at flere 
fra Stavanger regionen henger 
seg på turen . Det blir da 
hytteleie (Budor, der er det 
plass til 8-1Omann og hytta har 
alt tenkelig utstyr og komfort), 
der var vi sist i mai 2003, og 
denne hyttelandsbyen ligger ca 
20 min i fra selve banen og vi 
kjører da ned tidlig på lørdags 
morgen og opp i hytta på 
kvelden, men dette avtaler vi 
nærmere når det blir aktuelt. 
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Stavanger - gutta i MB Entusiastklubb prøver seg i
 
autoslalåm 
Av Thomas Nygård og Sven Håkon Vo/dum 

NAFArrangerer 

Autosl alåm er den mest folkelige 
sporten med bil, og det er 
primært å kjenne sin egen bil og 
beregne svinger som er 
hensikten. Ulike løyper på en 
stor asfaltert plas s stikkes opp 
ved hjelp av kjegler som er 
rundingsbøyer eller porter som 
skal passeres. 3 runder får hver 
fører kjøre, og man stryker den 
dårligste. 

Første løpet var i slutten av 
april. Denne sporten har (i det 
minste her i Rogaland) lenge 
vært dominert av medlemmer av 
BMW CCN, så nå følte vi at 
det var på tide å ta opp 

kampen. Bernt (W 124 E280), 

Thomas (W 140 5500) og Sven 
Håkon (W20l 190D) stilte til 
start som representanter for 
Mercedes-Benz. Alle tre havnet 
i klasse 3 "Nybegynnere", 
sammen med en Porsche 944 
og en Lada Samara. I kla sse 2 
"Modifiserte standardbiler, GTI
biler 0.1." stilte 3 BMWer til 
start, men s i kla sse l 
"Standardbiler" var det kun en 
deltaker, også han i BMW. 

Med fire BMWer og tre 
Mercedeser var det duket for 
en hanekamp hvor bare et 
merke kunne komme seirende 
ut av det hele - dessverre ble 
det nok en gang klart at 

Mercedes, hvor enn 
komfortable de er, ikke er 
designet for øvelser som 
Autoslalåm. BMWene har klare 
fortrinn i manuelle gir og 
sportslige aner langt tilbake i tid. 
Mercedesene stilte til kamp med 
automatgir og heller myke 
oppsett. 

Andre løp i slutten av mai, og 
med de samme MBE. Før 
løpet startet snakket Bernt 
varmt om at han "skulle ta det 
rolig den første runden", men 
makan til ratting og gassing har 
man sjelden sett! Det virket rett 
og slett som om MBEs 
medlemmer ble skjerpet av 
konkurransen - deltagerne med 
bensindrevne biler gjorde i 

Thoma s Nyg ård i sin S 500 satster alt 
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Frode Larsen i sin 300TE-24 

hvertfall sitt for å holde 
dekkindustrien på beina! Her er 
det Thomas som drar i gang 
årets heftigste breisladd, og 
svaret på spørsmålet om han 
satte høyrefoten i gul vet var 
"Nåja, det var vel ikke akkurat 
fullpeda!": 

Tredje løp i slutten av august. 
Denne gangen hadde vi fått med 
oss Frode i sin 300TE-24 
klubbens første deltagende 
stasjo nsvo gn! Nok en gang var 
altså Mercedes sterkt 
representert i k lasse 3 
(Nybegynnere). med Bemt helt i 
tet på resultatlistene! Banen var 
forholdsvis komplisert denne 
gang, noe som resulterte i en del 
feilkjøringer (heldigvis få av 
våre) og dermed diskvalifisering 
avrunder. 

l og med at dette var Frodes 
før ste forsøk på Autoslalom, var 
vi spente på å se om det gav 
mersmak - noe det gjorde i fullt 
monn! Dette vil gjøre det end a 
mer spennende i neste sesong, 
når nye poeng skal hentes mot 
en sammenlagt-seier. 

.I' '. 
• . ,. 
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Morten tok med seg S'en og 
stakk innom som moral sk 
støttespiller, med ugunstige dekk 
(les: piggfrie VINTERdekk!) og 
festivitas kvelden før som 
påskudd for ikke å delta. 

Sven Håkon hadde - som den 
fattige studenten han er 
selvsagt lysende diesellampe på 
dashbordet denne gangen også. 
noe som resulterte i motorstopp 
midt i første løp! Han hadde 
heldigvis knust sparegrisen før 
han dro, så innimellom første og 
andre løp fylte han opp med 
svimlende SOkr(i mynt)!Andre 
medlemmer i M BE begynte 
etter dette å trekke slutninger 
om at unge Voldum spekulerte i 
å kjøre med minst mulig vekt i et 
forsøk på å bedre 
akselerasjonen.. 

Sesongen siste løp i begynnelsen 
av september var vi igjen på 
plass for å delta i Autoslalom. 
Frode valgte å stå over dette 
løpet siden bilen skulle inn til 
verksted et par dager etter, men 
Morten hadde klart å få tak i 

racervogn og stilte sterkt i sin 
1982300TDT! 

Mortens mosegrønne 
stasjonsvogn var for anledningen 
utstyrt med rattkule og tomt 
bagasjerom - hvor det 
sistnevnte fakti sk må sies å være 
det mest overraskende! Av alle 
bilene på banen denne dagen 
må vel hans bil sies å være den 
som overrasket me st - vel 
gynget og kren get det , men selv 
om karosseriet var fas t bestemt 
på å dra andre veier enn det 
Morten svingte, var ikke hjulene 
like opprørske og valgte å følge 
sporet. Til tider så det ut til at 
det var større sjanse for å rive 
kjegler med sidespeilene enn 
med hjulene... Med tanke på at 
dette var Mortens fø rste løp og 
med forholdsvis lite optimal bil 
for slik kjøring, klarte han å 
servere meget respektable tider. 
Med løfte om å være med neste 
år også er det bare å vente og 
se om lastebilen hans vil bli 
mod ifisert noe for å klare enda 
bedre tider da . 

Thomas beviste nok en gang at 
han mestrer panzervognen sin 
li tmerket, på tross av at ha n har 
den desidert største bilen av 
de ltakern e er han også blant de 
som river minst kjegler! Ryktene 
svirrer om mindre gummi på 
større felger og senket 
tyngdepunkt til neste sesong, 
noe vi ser frem til å se 
resultatene av! 

Selv om det hadde regnet 
tidligere på dagen var det 
held igvis tørt og fint da løpet 
startet. Banen i seg selv var en 
enkel "opp og ned" bane, med 
et par kinkige hjørner like etter 
raske partier. 
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En entusiast forteller om sine biler
 
Av Thomas Nyg ård 

En av de trofaste møte

de ltagerne på onsdags treffene til 
Stavangeravdelingen forteller 

alltid mange skrøner, og nå var 
det på tide å få disse historiene 
nedskrevet, så den utskremte 
reporteren ba Morten Engstrørn 
(25) fra Sandnes om å beskrive 

bilene har har han i sin karriere 
som bileier 

Hvilke biler har du nå og 
hvilke har du hatt? 

'77250. Min første bil! KjØpt 
rett etter jeg ble l8! 2.51, 
rekkesekser og forgasser med 
manuell choke! Noe som 
Mercedes ikke har laget 
originalt siden 50-tallet! 

Artig sak hvor naturlovene ble 
utfordret og tøyet med rykende 
ferskt sertifikat' Lappen var 
fremdeles i behold etter denne 

bilen! 

' 8 1 300TDT. Første 
bekjentskap med diesel! 
Stasjonsvogn og automatgir 

satte i gang ryktene, og mang en 
ond kamerat ville kjø pe hau og 
hund til meg! Her ble forøvrig 
de før ste vaklende skr ittene inne 
Parafinblandingens verden satt ! 

' 81 230E. M102. Einspitzung! 
Trofast, ikke noen spesielle 
minner fra denne! 

,82 280TE. MIl O! Bensindyr 1. 
Manuell gir og særdeles glad i 

kraftstoff 

,83 300TDT. Turbodiesel med 

mye utstyr! Alt elektrisk, og alt 
fungerte! Skinn. Særdeles pen 

bil. Solgt med tung hjerte og 
skulle egentlig markere ett slags 
farvel med 123 serien da 126 
ble innfaset ! 

, 86 300SE. Bensindyr Il. 

Nydelig å kjøre, komfort og 

lydløs? Alltid hatt lyst på en slik 
siden Bruce Willis kjørte utfor 
en bru med en slik i "Die Hard i 
New York"! Blir nok 126 bil 
igjen! Kunne godt tenkt meg en 

Morten og hans 5123 300TDTpå autoslalom 

89 -90, siste årgang og da gjerne 
med 4,2 eller 5 ,0 helst SEL 

skinn og AC. 

' 82 300TDT. Skolebil ! Billig bil 

l års tid . Skal kjøres på Jet A
l. 

Hva mener du er det beste 
med dine valg, og har du 
ilOen favoritt? 

Dieselbilenejeg har hatt har 
alltid vært gode kjøp ! Diesel har 
jo alltid ligget hjertet nær. Så en 
S klasse med dieselmotor må 
vel være drømmebilen? 

Spesielle behov for 
stasjonsvognf.eks. ? 

Delelager og verksted !Siden 

jeg ikke har garasje, drar jeg 
rundt på mye deler og verktøy 
og alskens oljer! 

Dette er og ut ifra teorien om at 
en aldri får brukt for det en 
faktisk har tilgjengelig! En teori 
som ikke har slått feil til nå! 

Ditt synspunkt på bensin vs. 
diesel? 

Diesel til hverdags og Bensin til 
fest! Diesel er suverent med 
tanke på hvor enkelt systemet er 

bygd opp. 

Det ultimate må være å ha en 
diesel stasjonsvogn til 
hverdagsbruk, og en EfS klasse 
med stoooor bensinmotor til 
finere bruk ! 
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Er bilene dine 
damemagneter? 

Ha ha! Ikkje så eg vet om! Men 
de var sikkert det tidlig på 
åttitallet. 

Ditt forhold til bilene og 
gleden av å ha MR? 

Har alltid hatt ME, og kommer 
til å fort sette med det! Har snust 
litt på Volvo og Ford, men har 
øyeblikkelig vendt tilbake til MB 
og svoret og sverget på aldri å 
aldri gjøre det igjen. 

Har stort sett bare hatt "eldre" 
biler, og da ser enjo mye rart. 
Det er og her det etter min 
mening viser seg hvilke biler 

som er best! En 10 år gammel 
merce er jo knapt innkjørt? 

"Hvis bilfabrikkene hadde tatt 
en titt på hva som hekker rundt 
omkring på bensinstasjoner og 
gatekjøkken etter stengetid, 
kunne de sett hvilke bilmodeller 
de var heldigst med" (Sitat: 
Øystein Sunde) 

Gjør du det meste av 
vedlikeholdet selv, eller må 
du og sette bort en del? 

Det har alltid vært ett mål i seg 
selv å gjøre alt selv! Men når 
eksosanlegget på 300SE'n 
skulle byttes, var jo verksted 
inkl. arbeid billigere enn den 
billigste plassen jeg fikk kjøpt 
eksosanlegg på! !! 

ub b c o m 

Slike gamle mercer har som 
regel ikke noe på 
merkeverksted å gjøre! 
Merkeverkstedene innehar ofte 
spisskompetanse på nåværende 
modeller og gjerne 10 år 
bakover i tid! 

Da er det mye bedre å bruke 
små nisjeverksteder som 
spesialiserer seg på f.eks. 
gamle Mercedeser, 
innsprøytningsverksteder eller 
automatoverhalinger f.eks . 

Det er og litt av gleden ved å ha 
bil til hobby att en kan drive å 
skru littselv! 

Ingen terapi som er bedre enn 
ett uskyldig oljeskift med ett par 
duggfriske bayere attåt! Jeg gjør 
vel 90 % av arbeidet selv! Men 
det sier seg selv att ting som 
dieseldyse-overhaling eller 
hjulstillingkontroll ikke kan 
gjøres uten spesialverktøy og 
kompetanse. 

Hva er ditt syn på 
modifiseringer/lette 
ombygginger vs. orginal? 

Originalt er best! Men lette 
modifiseringer som bedrer bilens 
ytel se eller veigrep syns jeg er 
helt greit. Men ombygginger av 
typen, BMW-speil på 
Mercedes eller rånebilbygging, 
har jeg lite sansen for. 

Morten er altså en kar med 
uttørnmelige historier rundt seg 
og sine biler, noe som gjør 
oppholdet på våre møter til en 
artig opplevelse. Håper også 
flere kommer innom ut over 
høsten og vinteren. 
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Nasjonale og lokale samarbeidspartnere 
•	 Hydro-Texaco - 35 Ørei rabatt per liter drivstoff. Vi bar søknadsskjema for Hydro-Texaco kort. 

•	 Bladet Bil - Abbonement inkludert i medlemsskapet 

•	 Nergaard data og elektronikk - Mellom 10 og 20% rabatt på bilstereoprodukter. 

•	 Korteck Førde - Opptil 25% rabatt på xenon ombyggings kil og xenon pærer 

•	 Guard Systems - Sporingsmodul 1søk- og gjenfinningsmodul + 1 års abonnement til kr. 3.490,- (500,- under 
ordinær pris. Full pris 5.110,-) Abonnement pr år: 1.690,

•	 Emblem Spesialen - Mengder av forskjellige ting. Bl.a. Mercedes klokke med gravering til 1200,- eller en 
klokke med gravering og roterende stjerne til 2200,-. Tlf. 938 40 727. 

•	 MapSolutins AS - Kart til bilnavigasjonsanlegg. Kartene vi har er til integrert Mercedes, Blaupunkt og 
VDO. For integrert Mercedes har vi Blaupunkt DX kart for biler fra 09.1999. For ettermonterte systemer fra 
Blaupunkt og VDO er det komplett Skandinavia kart for Blaupunkt DX, og Norge inkludert hovedvegnettet 
i Europa for VDO . For eld~ Blaupunkt 'IravelPilot (ikke DX) finnes foreløpig kun Østlandet, men 
Skandinavia CD planlegges å være klar til sommerenL.003 . Kart til nyere Mercedes med integrert Becker 
anlegg forventes å være klatt til årski ftet 03/04. Ettermontert Becker skal kunne få kart fra sommeren 2003. 
Priser på kart er 1190,- plus s porto. Bestilling kan gjøres på: E-post: effekter@mbentusiastklubb.com eller til 
Arne Kjøhl (kont ~kt info på nest~_~~n 

- . _-_..:-::;::.... 
Oslo-omr ådet 

•	 ;Bertel O. Steen Auto..Ste r I!AS - 10% på verksted, -25% på reserv e:~eler m1unntaKav aggregater. Det gis 
. også gunstige be l i n~else r på de ler og tl1hehør samt clekk på fore~~~~ ~.. 

•	 Haugen": Bilshhle;,'iito % rabatt på Ditec behandling og vanlig bilplei ' L 

•	 Karosser isp esialisten - 10% rabatt pil vanlige timepriser. 

•	 AutoTr io - 15% rabatt.
 
\
 

• Bergs Au tom atser vice - 10% på gjeld ende priser 

Stavanger-området 

•	 Roga la nd Rekvisita AlS - varierende rabatter 

•	 Bilrad io AlS - 10% kontantrabatt på ordinære varer 

•	 Dekkspesialisten AlS - 35% rabatt på dekk og 40% rabatt på felger 

•	 Stavanger Bil & Elektro AlS - J0% avslag på gjeldende verkstedpriser 

• Bil pleiespesialisten AlS - Gode priser på vask polering. 

Trondheims-området 

•	 Auto-Huset AS - 15% rabatt på deler og tilbehør: Hornehergvn. 10,N-7038 Trondheim, tlf. 73 95 69 70 

•	 Real Import A.S - 10% på sprayprodukter. På annet lakkutstyr gis 20% rabatt. Adresse: Haakon VWs gt. 81 
10, Lade 7002 Trondheim, Tlf. 73 91 4050 

Bergens-området 

• Solberg Dekk - 30% rabatt på dekk og felger i henhold til importør sin prisliste/fakturagrunnlag . 

•	 Autoproff - 10% rabatt på tectyl behandling, 30% rabatt på frontruter, 10% rabatt på sideruter og 

bakruter, 15% på bilpleie 
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Kontaktinformasj on til styret i MB Entusiastklu bb 
Styreformann Kasserer og effektansvarlig 
Bjørn Moen Arne Kjøhl 
Tlf: 413 06 467 Tlf: 918 05 767 
E-post: styreformann@mbentusiastklubb.com E-post: arne@mbentusiastklubb.com 

Sekretær Treffansvarlig 
Olav Barhaugen . Geir Normann 
Tlf: 975 31 888 Tlf: 917 11456 
E-post: olav@mbentusiastklubb.com E-post: geir@mbentusiastklubb.com 

IT-ansvarlig/redaktør Medlemsansva rlig 
Alexander Nygård (ikke styremedlem) 
Tlf: 92068 552 IvarAntonsen 
E-post: alexanderccmbentusiastklubb.com Tlf: 90926567 

E-post: medlemsansvarlig @mbentusiastklubb.com 

.Kontaktinformasj on til lokallagene l MBE 
. 

Lokallag Oslo: Lokallag Trondheim: 
Styreformann Inge Høyer, tlf. 22 22 96 00 Styreformann Torbjørn Flenstad, tlf: 917 85 503 
(dagtid) E-post: kjeflens@onllne.no 
E-post: post@ihb.no 

Lokallag Østfold: 
Lokallag Stavanger: Styr~..fcifmann Thomas Arnesen, tlf: 90745972 
Styreformann Thomas Nygård, tlf: 90825 230 E~~st: thomas.arnesen @chello.no 
E-post: th-nygaa@online.no 

Bestilling av medlemseffekter 
Henvendelse til effektansvarligArne Kjøhl, eller e-post: effekter@mbentusiastklubb.com
 
Pr.dags dato har vi:
 

Skiltplater for nye typen skilt med skriften "MB Entusiastklubb", 50,- pr. stk.
 
Streamere med skriften ..www.mbentusiastklubb.com... 50,- for liten, 100,- for stor.
 
Vi selger også navigasjonsCD'r meget billig. Ta kontakt med Arne Kjøhl for mer informasjon.
 

Internett: 
http://www.mbentusiastklubb.com 

Postadresse: 
MB Entusiastklubb
 

Fyruvegen 8
 
2670 Otta
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