


M B E n t u s a s t k u b b 

Styreformannen har ordet!
 
Av: Bjørn Moen 

Godt nyt t år og vel overstått jul ! 

Dette nummer skulle dere hatt i 
pos tkassa deres før jul slik at 
ju lehøytiden hadde fått en ekstra 
spiss, ikke bare stj m er i 
toppen av treet men også 
stjerner i blikket når dere leste i 
bladet om jeg kan si det sånn. 
Dessverre så rakk vi ikke det 
men her er det i allefall og vi 
håper det gir en god lesning for 
dere. 

Når dere nå leser blade t så er 
j ulen over ogdet nyet året har 
startet, jeg håper dere hadde en 
fmju le- og nyttårsfeiring og at 
det var mange pakker under 
treet , kanskje noen av dem var 
til bilen. 

Andre helgen i Januar avholdes 
det styremøte sammen med 
lokallag Oslo, og på agendaen 
står Landstreff 2004 sentralt , 
dvs. vi skal prøve å få med et 
par and re saker også. Jeg tror 
årets landstreffblir meget bra, vi 
skal ha det og så i år på Gol, 
denne gang i samarbeid med 
Per's Hotell. Jeg kan vel røpe 
så langt at utstillingsområ det i år 
blir FORAN hote llet, gata blir 
sperret av for oss og vi får 
virkelig vistoss frem. 
Landstreffet blir avholdt siste 
helgen i Mai, 28-30/5-04, så 
det er bare å set te av de nne 
helgen! Vi kommer tilbake 
med nærmere informasjon og 
program i første nummer av M B 
Tidenede 2004. 

Jeg vil også informere dere om 
at de problemene som var rundt 
medlemsregistrering, blader etc. 
nå skulle være løst, Arne Kjøhl 
har overtatt som 
medlemsansvarlig fra årsskifte t i 
tillegg til kassererjobben han har, 
og ny effektansvarlig er nå Geir 
Normann. Jeg ønsker å takke 
lva~ Antonsen på vegne av 
klubben for innsatsen han gjorde . 
somrnedlemsansvarlig. Det ble 
også gjortnoen endringer på 
sliittenav året for klubben, vi 
skiftet kontor-adresse fra Otta 
til Oslo og har nå fått 
besøksadresse iBrobekkveien 
102B, (ja. riktig , deter samme 
adresse som til lokallag Os lo) 
hele adressen vår finnerdubak i 
bladet, vi tror dette pa sikt vil 
bedre effektiviteten i klubben. 
Vi er også nå registrert i 
Brønnøysundregistrene. 

Jeg vil takke alle sammen for 
året som har gått, for den 
innsatsen dere lagt ned i klubben 
og for alle fine innspill for å 
bedre klubben. Det har vært 
mange fine stevner og treff 
gjennom året og vi har hatt en 
bra Økning i medlemsmassen, 
men vi trenger flere medlemmer 
så "spread the word" som de 
sier i utlandet. Jeg vil rette en 
stor takk til alle lokallag for 
innsatsen dere gjør, på denne 
måten blir vi bedre og flere, og 
til alle medlemmer, støtt opp om 
lokallaget deres, gjør et besøk 

neste gang det er "møte" i 
lokallaget ditt husk det er mange 
der ute med akkurat samme 
interesse som deg, nemlig 
Mercedes-Benz! 
Det er sosialt og interessant, du 
skaffer deg nye venner, knytter 
kontakter og får gjort det du 
liker best, kjøre "s tjerna di" 
sammen med andre! 

Til dere medlemmer som ikke 
har et lokallag i nærheten å 
støtte dere til , det er garantelt 
noen i nærheten med en MB 
som deler din interesse, prøv å 
huke tak i vedkommende og 
inviter på kaffe eller cola eller 
kanskje dere skal vaske bil 
sammen. Og dere som kanskje 
ønsker å starte lokallag, ta 
kontakt med undertegnede så 
skal vi se på mulighetene for 
dette. 

Til sist, la 2004 bli et godt år for 
MB Entu siastklubb og deg! 

GODT NYTT STJERNE ÅR! 

Mvh 
Bjørn Moen 
Styreformann 

M BTidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusiastklubb.
 
Dette nummer:
 
Redaktør og layout: Alexander Ny gård
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Vision CLS blir en realitet 

Allerede mens forrige blad gikk i 
trykken bestemte Mercedes
Benz at designstudien CLS skal 
serieproduseres. Dette ble 
bestemt ved hjelp aven 
publikumsundersøkelse foretatt 
påbilutstillingen i Prankfurt,Jeg 
ser frem til fl se denne bilen i 
virkeligheten.Lanseringsdatoer 
ikke bestemt i skrivende stund. 

CLK kabriolet vinner pris 

Mercedes-Benz CLK kabriolet 
vant prisen for beste cab i det 
tyske magasinet "Bild Am 
Sonntag" sin årlige 
leseravsternrning, Ca. 185 000 
lesere var med og sa sin mening. 
Mercedes-Benz er hittilblant de 
mestvinnendebilmerkene med 
13 l.plasser. De vant også cab 
klassen i 2001, da med den 
gang nye SL. 

PRE-SAFE 

Sikkerhetssystemet PRE-SAFE 
som ble lansert for el år siden er 
allerede ,lfinne i over 75 ona S
klasser. rS-klasse er systemet 
som overvåker bilen og 
kjørestilendin kontinuerlig en del 
av standard pakka. Systemet er 
basert på det faktum at like før 

en ulykke inntreffer har man ofte 
en litt tid på seg fra en skrens 
oppstår til ulykken inntreffer. 
Systemet forsøker å utnytte 
dette tidsvinduet til å forhindre 
personskader.Hvis du skulle få 
en sladd vil systemet automatisk 
lukke vinduer, takluke, stramme 
sikkerhetsbeltene og rette opp 
stolryggen. Alt for at du skal 

være tryggest mulig i en 
kollisjon. 

Systemet har blitt nominert til 
den tyske regjerings 'T yske 
Framtids Pris 2003" . Systemet 
tok over 6 år med intens 
forskningog utvikle hvor flere 
hundre bilførere var testpiloter, 
både på teststrekninger på 

offentlig vei. på bane 
og i kjøresimulator. 
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F 500 Mind 
Av: Alexander Nyg ård 

Mercedes-Benz presenterte en 
helt ny konseptbil på Tokyo 
Motorshow, Selv kalte de bilen 
et rullende 
forskningslaboratorium. l følge 
professor Jtirgen Hubbert gir 
bilen et innblikk i hvordanen bil 
kommer tiI å se ut i fremtiden, 
og bilen har derfor over et dusin 
mednyvinnendetekniske 
løsninger. F 500 skal være et 
prøveprosjekt for å kunne 
utvikleog seinere bruke denne 
teknologien i nye biler. 

Med en lengde på 5092 mm og 
en hjulavstand på 2965 nun har 
bilen vesentlig bedrebeinplass i 
baksetet enn hva som er normalt 
på moderne biler. Dette har blitt 

gjort mulig ved å bruke 
elektroniske gass og 
bremsepedaler, som tar opp 
vesentlig mindreplassenn 
mekaniske tradisjonelle utgaver. 

Inni i bilen finnervi noe 
Mercedes selv kaller et 
multivision display. Blablabla 

Bilen har også noe Mercedes 
kalleret ultrasound system som 
skal overføre lyd direkte til 
føreren uten at passasjerene 
hører hva som foregår. For 
eksempel informasjon fra et 
navigasjonsanlegg, 
trafikknyheter og andre 
lydbaserte kilder. 

Denne bilen har også noe 
Mercedeskalleret nightvision 
display. Dette systemetgir 

infrarøde bilderav veien i 
dashbordet over hva som 
befinnersegforanbilenom 
natten. Dette fungerer ved hjelp 
av to infrarøde lamper som er 
montert foran på bilenog lyser 
opp veien 150meter foran bilen 
sammen med et kamera montert 
i frontruta som fangeropp 
eventuelle menneskereller dyr i 
veibanen. Dette systemet hadde 
vært standard her i Norge hvor 
det å bruke refleks tydeligvis er 
harry, 

Mercedes sier ikke så mye om 
motoriseringen i bilen,annet enn 
at den er en topp moderne 
diesel hybrid med 234 kW som 
gir20 % mindreforbruk enn en 
direkte innsprøytet diesel motor. 
Vi har med andre ord mye å 
glede oss til i fremtiden også. .. 
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Ny klarlakk fra Mereedes-Benz
 
Av: Al exander Nyg ård 

Helt på tampen av 2003 
lanserer Mercedes-Benz etter 4 
års utvikling en en ny type 
klarlakk. Denne lakken skal 

SLR MeLaren vinner pris 
Av: Al exander Nygård 

Leserne av de tyske bladene 
Auto Zeitung og Tv Movie hm
kåret SLR Mcl.aren til 
tysklands beste sportsbil. Bilen 

være ca. 3 ganger så 
motstandsdyktig mot riper som 
vanlig klarlakk, og giopptil 
40% mer glans! 

mottar dermed prisen ..Auto 
Trophy 2003".8 l 000 lesere 
deltok i avstemmingen hvor 
SLR vant med klar mm-gin. 

E, S, SL. SLK, CL får den nye 
klarlakken som standard 
allerede nå, mens potensielle 
kjøpere av de andre modellene 
må vente til våren 2004. 

Den nye klarlakken inneholder 
mikroskopiske små keramiske 
partikler som flyter rundt i 
lakken før den tørker. Når bilen 
settes inn i lakkboksen og 
vm-men skrus på, binder disse 
partiklene seg sammen,og gir en 
mye sterkere lakk. 

SLR er jo helt utrolig rå å se på... 
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M B E n t u s a s k u b b 

Drømmebilen Brabus E VI2 i produksjon
 
Av: Alexander Nygård 

Egentlig er det bare tull å skrive 
om denne bilen i MBTidende, 
fordet er allikevel ingen,eller 
svært få, av våre medlemmer 
som faktisk har råd til den. Men 
i mine øyne er dette en 
drømmebil, og vi måjo ha lovtil 
ådrømme oss litt bort i 
hverdagen. Ikkesant? 

Med en elektronisk sperret 
toppfart på 340 km/t er Brabus 
E V 12. motorisert aven 640 hk 
tolvsylinder biturbomotor. 
virkelig en av de raskeste biler i 
verden.Brabus 
(www.brablls.com) har begynt 
byggingen av fireseteren basert 
på den nåværende modellen av 
Mercedes-Benz c-klasse 
(W211) i en liten skala. Bilen 
koster 298 000 -, 

Den nye Brabus E V12 følger i 
fotsporene tilsin legendariske 
forfar som åpnet nye dører til 
hva som var muligav krefterog 
hastighet i en firedørs sedan. 
Den første Brabus E V12, som 
var baser på W/S 2 10, tok en 
plass i Guinness Rekordbok 
som "den raskeste sedan i 
verden" i oktober 1996. 
Toppfart en var 330 km/l. 

All kraften i dette beistet aven 
bil kommer fra en Brabus 
modifisert V12er.Motoren er 
hentet fra den nåværende S 
600. og motorrommet i e
klassen måtte redesignes for at 
motorensku lle få plass. 

Volumet i v12eren er øket fra 
5,5 til 6,3 liter. Dette er gj 011

V12 på anabole steroide r... 
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ved hjelp avenspesiallaget 
veivaksel, størr e boring med 
størresylindere og balanserte 
veivstaker,Videre så har 
motoren fått sports kamaksler, 
gjennorngåtte topper, el rustfritt 
stål eksosanlegg med metall 
katalysatorer og fi re piper ut 
bak samt omprogrammert 
styreelektronikktilmotoren. 

Med alle disse modifikasjonene 
leverer Brabus EV 12 
imponerende 640 hk ved 5 100 
rpm og enda mer imponerende 
1026 Nm fra 1750 rpm!!! 

Med denne motoren får bilen 
ytelser som plassererden 
sammen med noen av verdens 
raskeste biler: 4,2 sekunder fra 
0- 100, 12,9 fra 0-200 og en 
elektronisksperret 
topphastighet på 340 km/l. 

Bilenvil bli levert med Brabus 
Monoblock Yl alufelger i 
størrelsen 8,5xJ9 foran og 
9,5x 19 bak. Skodd med 
spesialdekk fraMichelin i 
størrelsen 255/35 ZR 19foran 
og 285/30 ZR J9 bak. 

Skinn og alcantara gjø r at interioret blir meget 
hjemmekoselig... 

Selvsagt harbilen luftfjæri ng.og 
sammenlignetmedoriginalbilen 
er den senket 20mm. Brabus 
stabiIisatorstad bidrar til å gi 
bilen enda mer sportslige 
kjøreegenskaper. 

En sinnssyk bil har selvsagt også 
sinnssyke bremser. 
Bremsesystemer er kalibrert for 
å passe sammen med det 
elektrohydrauliske 
bremsesystemet i e-klassen,og 
består av 375mm keramiske 
bremseskvier med 12 stempels 
kalipere foran, og 6 stempels 
kaliperemed 355mm ventilerte 
og borede stål skiver bak. 

Utvendig har selvsagt bilen fått 
fullstyling fra Brabus.Men dette 
er ikke bare for utseendets 
skyld. Denne bilen klarer høye 
hastigheter så lett, at mange og 
lange vindtunneltester var 
nødvendig for åskape en styling 
som reduserte løft i høye 
hastigheter. 

Innvendig er del heller ikke 
sparl på noe. med spesialsydd 
Brabus interiør i såkalt Brabus 
Mastik leather og alcantara. 
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M B E n u s a s k u b b 

Vinterstevne i Stavanger!
 
Av: Alexander Nyg ård 

Lørdagen 22. november var det 
klart for vinterstevne i stavanger. 
Lokalavdelingen på vestlandet 
hadde gjort en kjempejobb med 
planleggingen av stevnetog 
programmet virket veldig 
lovende. Derfor haddejeg ikke 
noe annet valg enn ti ta den 
lange turen fra Oslo for å få 
være med pået skikkelig treff 
nåi vinterhalvåret. 

Fredagen før treffet gikk med til 
åjobbe som en galning fra 
klokka 0600 om morgenen slik 
atjeg skulle få kommet meg 
tidlig av gårde. Klokka 11 .30 
kunne jeg sette meg i bilen og 
kjøre fra Oslo. Jeg valgte å 
kjøre om Kristiansand for å 
være .sikker på at føret sku lle 
være ihvert fall barthele veien. 

Det var ikke glatt, men bilen bli 
mildt sagt møkkete. Klokka 
19.30 varjeg framme i 
stavanger. 

Lørdagen sto jeg opp klokken 
0700 og satte på 
sommerhjulene. Jeg hadde 
funnet ut på fredagen at det ikke 
gikk ann å troppe opp på et treff 
med godt. litte 15" avantgarde 
kopier med endamer slitte 
Nokian Hakkapelitta Q på (selv 
om det er gode dekk har de 
ikke akkurat dettnest sexy
dekkmønsteret), derfor tokjeg 
med meg sommerhjulene og la 
om før jeg dro for å vaske bilen. 

Statoil på Forus hadde et 
enormt braselvvaskeanlegg som 
jeg valgte å benytte siden bilen 
var så møkkete. Gutta-i 

lokallagethadde ordnet mulighet 
for å vaske på Bertel O. Steen 
som lå like ved siden av 
treffplas sen, men der regnetjeg 
med at det var lang kø. Det var 
det ikke. . . 

Etter en del runder med såpe og 
vann måttejeg bare innse at 

polering var det eneste som 
. nyttet-for å få P<Ul eret, 
fram kjermene, og bakluka 
skikkelig reine igjen. Derfor 
kjørtejeg bort på treffplassen, 
som var iet parkeringsanlegg i 
forbindelse med Trallfa gården 
på Forus. Her sto vi under tak, 
ogjeg kunne polere i fred. 

Gutta i stavanger hadde foruten 
MB Entusiastklubb, invitertogså 
BMW,Car ClubNorway og 
MS 190·klubben Norge. Begge 

_...-:::::::;
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disse klubbene stilte 
mannssterke opp. l tillegg fikk vi 
besøk fraTyskland og 
Nederland. Så lenge man kjører 
Benz så spiller ikke 100 mil 
noen rolle... 

Totalt var det ca. 50 biler innom 
treffet i tiIlegg til en rekke 
tilskuere. 

Faktisk var det tlere BMWer en 
Mercedeser der. Denne 
situasjonen hadde nok vært 
bedre om det hadde vært flere 
enn meg som hadde tatt seg 
turen over fra Oslo.. . 

Rammen rundt treffetvar 
knallbra.Parkeringsanlegget var 
et meget bra sted å stå, og det 
var heller ikke negativt at gutta 
hadde ordnet med salg av vatl er 
og kaffe i lokalet. 

Bertel O. Steen som hadde 
lokaler rett ved siden av hadde 
invitert på kaffe og kake, og i 
hvert fall noen av treff 
deltagerene tok turen over. 
drakk dagens tynneste kaffe, 
spiste kake og så på verdens 
råeste biler. 

Veldig synd at ikke Bertel 
O.Steen klarte å stille opp med 
noen biler til treffet, da BMW 
forhandleren Bavaria stilte opp 
med 2 biler. 

En annen ting som j g nok tror 
blir forandret til neste år var al 
det ikke var delt opp i en 
Mercedes klasse og en BMW 
klasse på premieutdelingen. 
Noe som selvagt førte til av 
BMW folkene tok med seg alle 
prisene, siden de var dobbelt så 
mange som oss. 

Besteoriginalbil gikk til en 
BMW Z3, beste modifiserte bil 
gikk til en BMW 523i (E 39)og 
publiku msfavoritten 
gikk til en godt modifisert BMW 
325i cab , 

Etter premieutdelingen var det 
klart for en liten cruiserunde 
rundt i stavanger, Runden ble 
nok noe lang, men gikk 
igjennomSandne sentrum, via 
Hafrsfjord og endte opp utenfor 
oljernuseet. Noe som førte til at 
jeg som ikke akkura t er 
lommekjent i Stavanger brukte 
3 kvarter på åfinne tilbake til 
treffplassen... 

Det var planlagt en middag utpå 
kvelden på 00111' Dimples for de 
som ville, men siden jeg hadde 
kombinert turen med et besøk 
hos familie måtte jeg ståover 
denne. Kjøreturen hjem ble ikke 
fullt så trivelig da det snødde 
stort sett hele veien. Men så 
lenge jeg sitter i en Mercedes
Benz klager jeg ikke. 
Jeg vil takke lokallag stavanger 
for et meget vellykket 
arrangement, og jeg lar 
garantert turen til neste år også! 
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Ny V6 fra Mercedes-Benz!
 
Av: Alexander Nygård 

For den kommende SLK
klassen har Mercedes utviklet 
en ny sekssylindret motor som 
de lover skal passe som hånd i 
hanske med SLK sin profi l som 
en dynamisk sportsbil. De 
lover faktisk kjøreglede på 
høyeste plan! I tillegg skal 
denne topp moderne 3.51iteren 
sette nye standarder for 
drivstofforbruk og lavt støynivå 
sammen med flere tekniske 
nyvinninger. 

Med en effekt på 272hk og et 
dreiemoment på 350 Nm er den 
nye motoren i følge MB en av 
de sterkeste V6erene i denne 
slagvolum klassen.Maksimum 
dreiemoment mr man allerede 
fra 2500 o/min og holder seg 
konstant opp til5000 o/min, 

noe som burde gi en meget 
fleksibel motor med en kratig 
akselerasjon i alle gir. 

V6 motoren er selvsagt i 
aluminium og har som før nevnt 
flere nyvinninger. Blant annet 
har den for første gang i en V6 
motor variable kamtider både 
på innsug og eksossiden. De 
-ariable kamakslene 

kontrollerer 24 ventiler i 
aluminiumstoppene,Disse 
hje lper til med å sørge for at 
ventilene åpner og lukker seg på 
de beste tid punktene i enhver 
situasjon. noe SOl øker både 
effektog dreiemoment samtidig 
som det gir bedre drivstoff
økonomi. 

Ingeniørene til Mercede - Benz 
har konfigurert og optimalisert 
alle luftkomponenterved hjelp 
av sofistikerte luftgjennom
strømmingssimuleringer; 
Innsugsmanifolden,som er i 
magnesium, har derfor fått 
meget god luftgjennom
strømming. Lengden på 
innsugsmanifolden kan varieresi 
forhold til motorens hastighet for 
ågi best mulig dreiemoment og 
effekt. Noe som fører til at 
motoren allerede fra 1500 o/min 
utviklerca. 87 % av maksimum 
dreiemoment! 

I selve innsuget har man montert 
llapssom skal bedre innsugs
prosessen og forbrenningen av 
bensin/luftblandingen.Disse 
flapsene løfter seg under 

Variable kamtider både på innsug og eksos siden... 
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Fuel line witn injec tion nozzles 
Elektronischss Steuergeråt ---":'-""~r____,,F._.,.;:;;; :--__ Kraftstoffleitung mit Ernspritzdusen 

Elcclronie controt unit 

Sehaltklappen im Saugmodul_-+_ -+_ -i'=-: Luftfilter mit 
Va /Iles In ttu: mtiJke module integrierten Resona tor en 

Air f il ter with 
Stufenlose Nockenwellen- ,;;;;;;. bullt -m resonators 
verstellung rur Ein- und 
Auslassseite Oirektzundu ng 
Stepiess iti tske and Direct inje ct ion 
exhaust camshaft 
adjustment !:...- Vierventiltechnik 

Faur-va/ve technology 
ot-wasser-warmotauscner _ _ ---' 
Oil/ water heat excbeoge) .1:liiI"".a",_~R-__Luf tspalnsotier te Auspu ffk rurnrner 

Air-gap-insulatcd exhaust manifold 
Gesehmiedete Kurbelwelle _ 

Forged crsnkstistt ~__ l eichtbau-Triebwerk mit gewicnts
reduzierten Kolben und Pleueln 
Light-al/oy engine witn weight
reduced pistens and connecting rods 

Neuer Ve-Motor 
New V6-engine xtercedesBenz 

delvis belastning, noe som fører 
til høyereturbulens i 
forbrenningskammerene, i 
høyere belastninger ligger 
flapsene helt nede. Takket være 
brukenavdennenyvinningen 
skal bensinforbruketvære 
redusert med opptil 0,21 pr. 
100 km, avhengig av turtall. 

Elektronisk styrt termostat 

Ved hjelp aven elektronisk styrt 
termostat har Mercedes 
ingeniørene laget et intelligent 
vanne system til motoren som 
skal bedre drivstofføkonomien 
enda mer. Dette systemet virker 
sammen med bensin
innsprøytningen og allede 
andre elektronisk styrte 
motorsystemene og sørger for at 

oljen og 
kjølevæska 
alltidhar mest 
optimal 
temperaturfor 
situasjonen. 

Ved hjelp av to 
katalysatorer 
montertsvært 
nærme 
motorenog 
som hver for 
seg er 
kontrollert av 

to lambda sensorer går denne 
nye motoren trygt inn under de 
nye EU 4 kravene som 
begynner å gjelde fra år 2005. 

Et av målene med designet av 
denne motoren var å lage en 
motor med svært lavt støynivå, 
men med ekte sekssylindret lyd 
fra eksosen. Man har lagt ned 
mye jobb i å teste alle de ca. 
210 komponentene i motoren 
akustisk. Mercedes mener selv 
at de har nådd disse målene. 

Dette er en motor som det skal 
bli moro og lese tester av. En 
SLK med denne motorenvil 
selvsagt bli ganskedyr på grunn 
av effektog volum avgiftene i 
nisselandetNorge,men i 
Tyskland og Sverige kan de jo 
glede seg over denne 
høyteknologiske motoren, 
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Terminlista for 2004! 

2004 nærmer seg nå med sto rm. kritt og vi har selvsagt allerede noen datoer klare til dere: 

•	 21-23. Jnoi - Gatebil treff på Vålerbanen 

•	 28-30. mai - Årets landstreff. I år som i fjo r på Pers Hote ll på Gol , men denne gangen med et 
tett samarb eid med Pers. 

•	 19.juni - Stort internasjonalt Mercedes-Benz treff iTyskland. Les me r her: http://
 
www.mercedest reffen.info. Her blir vi mange som drar nedover !
 

•	 9-11.j uli - Gatebil tre ff på Rudskogen 

•	 /5. august - Banekjøring på Lonkebanen i Trondh eim fra kl. 10- l6 .00. Kun M ercedes-Benz ! 
A rrangeres av lokallag Trondheim. OB S: Arrangementet ble flytte t fra Lørdag 14. til søndag 15. 
pga. dobbeltbooking. 

•	 17-19. september - Gatebil treff på Rudskogen 

Det vil komme til flere datoer etter hvert samt at de for skjellige lokallagene arrangerer ting. Vi skal 
forsøke åholde dere oppdatert via medlemsbladet, men den mest oppdate rte informasjonen finnes alltid 
på www.mbentusiastklubb.com. 

Et Mercedes treff er både hyggelig og lærerikt. Vi anbefaller alle våre medlemmer å ta seg en 
fUl :.. 
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Landstreff 2004 

28-30 mai er det atter en gang klart for landstreff . I år som i fjor på Pers Hotell på Gol. Den store 
forskjellen fra i fjor er at i år har vi et nært samarbeid med Pers Hotell slik at utstillingen vil foregå midt i 
Gol sentrum. Dette håper vi at vil føre til at arran gementet får mer oppmerksomhet fra andre enn oss 
innvidde... 

Forløpig program: 

Fredag 
18 - 20 Innsjekking 
20 - ? Grilling og sosialt samvær 

Lørdag 
07 - 10 Frokost og bil vask 
10 - 16 Utstilling og aktiviteter (både for voksne og bam) 
16 - 17Cruising og parker ing 
20 - 22 Festmiddag og premieutdeling 
22 - ?? Fest og moro 

Søndag 
12 - J4 Årsmøte og valg. 

OBS: Vi tar forbehold om endringer i programmet. Dette er bare en grov skisse, og et mer detaljert 
program vilkomme. 

Sk innende blanke nyvaskede Benzer på landstreffet i fjor. .. 
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Nasjonale og lokale samarbeidspartnere
 

•	 Hydro-Texaco - 35 øre i rabatt per liter drivstoff. Vi har søknadsskjema for Hydro-Texaco kort. 

•	 Bladet BiI - Abbonement inkludert i medl em sskapet 

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

•	 Korteck Førde - Opptil 25% raba tt på xe non ombyggings kit og xe non pærer 

•	 Guard Systems - Sporingsmodul I søk- og gjenfinni ngsm odul + I års abonnement til kr. 3.4 90, - (500,- under 
ordinær pris. Full pris 5.110,-) Abonnement pr år: 1.690,

•	 Emblem Spesialcn - Mengder av forskjellige ting. Bl.a . Mercedes klokke me d gravering til 1200,- eller en 
klokke med graveri ng og roterende stjerne til 2200, -. Tlf. 93840727. 

•	 MapSolutins AS - Kart til bi lnav iga sjonsanlegg . Kartene vi har er til integrert Mercedes, Blaupunkt og 
VOG. For integrert Mercedes har vi Blaupunkt OX kart for biler fra 09.1999. For ettermo nterte systemer fra 
Blaupunkt og VOO er det komplett Skandinavia kart for Blaupunkt OX , og Norge inkluder t hoved vegnettet 
i Europa for VOQ. For.eldre Blaupunkt Tra elPilot (ikke OX ) finnes fore løpig kun østlandet, me n 
Skandin avia CO p l an l~gge s å væ re klar til sommeren 2003 .'Kart til nyere Mercedes med integrert Becker 
anlegg.forvente åvære.k lart til år~kiftct-03/04 . Ettermontert Becker skal kunne få kali fra sommeren 2003. 
Priser påkart er 1190,- plu 'porto. B . tillin g kan gjøres på: E-post: cffekter@ mbentusiastklubb.com eller til 
Ge ir Normann (kontakt inf påneste side .) 

Oslo-området 

•	 BertelO. Steen i\utoStern AS - .I0% på verk. ted, -25 (l på reservede ler m/unntak av aggregater. Det gis 
også gunstige bet ingel ser på·deler og tilbehør 'samt dekk på fores pørse l. . 

. . ~	 . . 

•	 Haugeu 's Bilshine - l Q%ra,batt pfi O i lec .l1~han d li l.1g(~g vanlig.bilpleie 

•	 Karosserispe. ia listen - l o/c raba t ~pa van lige timepriser. 

•	 AutoTrio - 15% rabatt. 

• Bergs Automatservice - 10% på gje ldende pri ser 

Stavanger-området 

•	 Rogaland Rekvisita AlS - varierende rabatter 

•	 Bilradio AlS - 10% kontantrabat t på ordinære varer 

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

•	 Stavanger Bil & Elektro AlS - 10% avs lag på gjelde nde verks tedpriser 

• Bilpleiespesialisten AlS - Go de priser på vask polering. 

Tron dheims-området 

•	 Auto-Huset AS - 15% rabatt på deler og tilbehør: Hornebergvn. 1O,N-7038 Trond heim, tlf. 73 95 69 70 

•	 Real Import A.S - 10% på spraypr odukter. Pil annet lakku tstyr gis 20% rabatt. Adresse: Haakon Vil 's gt. 81 
10, Lade 7002 Trondheim, Tlf. 73 9 1 4050 

Bergens-omr ådet 

•	 Solberg Dekk - 30% rabatt på dekk og felge r i henhold til importør sin prisliste/fakturagru nnlag. 

•	 Autohandel - 10% raba tt på tectyl beha ndli ng, 30% rabatt på fro ntruter, 10% rabatt på sideruter og bakkruter, 

15% på bilpleie . Tlf: 55 24 6502. 
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Kontaktinformasj on til styret i MB Entusiastklubb 
Styreformann Kasserer og medlemsansvarlig 
BjørnMoen Ame Kjøhl 
Tl f: 4 13 06 467 Tlf: 918 05 767 
E-post: styreformann@mbentusiastklubb.com E-post:arne@mbentusiastklubb.com 

medlemsansvarlig@mbentusiastkJubb.com 
Sektretær 
Olav Barhaugen Treffansvarlig og effektansvarlig 
Tlf: 975 31 888 Geir-Normann 
E-post: olav@mbentusiastkJubb.com Tlf: 917 11456 

E-post:geir@mbentusiastkhibb.com 
IT-ansvarlig/redaktør effekterrå' mbentusiastklubb.corn 
Alexander Nygård 
Tlf: 934 50 977 
E-post: alexander@mbentusiastklubb.com 
it-ansvarlig@mbemusiastkJubb.com 

.Kontaktinformasjon til lokallagene l MB E 
Lokallag Oslo: Lokallag Trondheim: 
Styreformann Inge Høyer, tlf. 22648860 (dagtid) Styreformann Torbjørn Flenstad.tlf 9 17 85 503 
E-post: posttsiihb.nc E-post: kjeflens@online.no 

Loka llag Stavanger: Lokallag Østfold : 
StyreformannThomas Nygård, tlf: 908 25 230 Styreformann Thomas Arnesen, tlf: 90745972 
E-post: th-nygaa@online.no E-post: thomas.arnesen@chello.no 

Bestilling av medlemseffekter 
Henvendelse til effektansvarlig GeirNormann,ellere-post: effekter@mbentusiastklubb.com 
Pr.dags dato har vi: 

Skiltplater for nye typen skilt med skriften "MB Entusiastklubb" , 50,- pr.stk. 
Streamere med skri ften "www.mbentusiastklubb.corn" , 50 ,- for liten, 100,- for stor. 
Viselger også navigasjonsCDermeget billig.Ta kontakt med Geir Normann for mer informasjon. 

Internett: 
http://www.mbentusiastklubb.com 

Pos tadresse: 
MR Entusiastklubb 

Postboks Il , Vollebekk 
0516 Oslo 

Besøksadresse: 
Brobekkveien J02B 

0582 Oslo 
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