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Landstreffet på Gol
Hvordan bygge eget eksosanlegg
...og masse mer!
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LEDERN
av Bjørn Moen

Ja, så er sommeren her og ferien
står for dør.  Mange av oss skal
vel kjøre langt i ferien og ser
frem til det, i hvert fall kjøringen
og kanskje ikke så mye maset
fra kjærringer og unger om å
stoppe for is, brus og
tissepauser.   Men jeg
oppfordrer alle til å etterkomme
disse ønskene, gled dere over
turen, bilen og aller mest de du
er glad i.
Denne våren og forsommeren
har det vært mange aktiviteter
og det har skjedd en hel del.  Vi
har deltatt på arrangementer så
som Motorfestivalen 2004 på
Hellerud, Gatebil på Rudskogen
og Vålerbanen og noen lokale
aktiviteter i regi av lokallagene.
Denne våren så har
forberedelsene til landstreffet
vært det som har opptatt styret
og arrangementkomiteen mest.
Mange ting skulle falle på plass
og spenningen var derfor stor
når vi (les. Styret og komiteen)
dro oppover til Gol torsdag
27.mai for de siste
forberedelsene.
Vi hadde annonsert i
Hallingdølen, lagt ut info på
Golinfo.no og på
kulturkalenderen for Hallingdal
(ja for dette var kultur på
høyeste plan!) så vi SKULLE
bli lagt merke til.  Etter ankomst
og innsjekking ble det besluttet
å ta en øl (eller to) og pizza, den
lokale sjappa ble oppsøkt og
som seg hør og bør for et lite
sted som Gol så var det tomt i
lokalet når vi kom. Innehaveren

ble så glad at han holdt oppe en
time etter stengetid da vi reddet
ukesomsetningen hans.
Etter frokost fredag og noen
timers hektisk aktivitet, var så å
si alt klart for å ta i mot de
første ankomne medlemmene
for registrering.
Fredagskvelden var avsatt til
hygge og grilling nede ved
elvebredden og etter hvert som
pølser, grillribbe og T-bone
Steak fikk svidd seg litt, ble
ventetiden avkortet med
flytende mat.  Stemningen var
upåklagelig, og latteren satt løst.
Vi hadde også et innslag fra
lokallag Oslo’s egen Fakir, var
nok ikke alle som fikk det med
seg og det var likegodt(lurer på
om han også sluker sverd?).
Lørdag var den STORE dagen
og etter bilvask og Shine tidlig
på morgenen (takk til Shell
Bilistsenter) ble bilene etter
hvert plassert på
utstillingsområdet (hvem var han
gjø… i Audi’n?). Med 75
påmeldte biler så ble området
fylt opp av skinnende stjerner.
Ekstra hyggelig synes jeg at det
kom folk fra Nederland og
Tyskland til treffet vårt.  Dagen
var jo bare helt utrolig! Masse
folk, utrolig mange flotte biler og
ikke minst knall vær, vi kunne
vel ikke ha det bedre!  Dagen
gikk på en måte alt for fort, og
sånn er det gjerne nå det er gøy.
Avslutningen på dagen med
cruising ned til Nesbyen var
bare helt sjef! Vi må jo ha vært
minst 70 biler i det følget! (takk
til lensmann på Gol som lot oss
sperre veien og stoppe

trafikken). At vi ble lagt merke
til er helt klart, tror de som holdt
på å snekre på huset vi kjørte
forbi fikk en blå tommel eller to
og kink i nakken da vi passerte.
Tilbake til Audi’n for de som
lurte på den.., noen hadde
plassert en Audi 80 på plassen
der vi hadde utstillingen og etter
utallige forsøk på å finne eieren
uten å lykkes, ble det besluttet å
rekvirere kranbil, vi måtte jo
få’n vekk!  Til stor forlystelse
for publikum kom NAF med en
STOR bil (selvfølgelig også
Mercedes) og fikk dratt Audi’n
opp på planet og kjøret den
vekk.  Eieren ble nok litt sur,
men hvem bryr seg
Etter endt cruising var det tid for
å gjøre seg klar til middag og
fest.  I festsalen var det dekket
med fine bord og det var rigget
til en nydelig buffet med masse
deilig mat.  Det stod en bil
dekket med presenning i salen,
denne hadde vunnet
publikumsprisen og vinneren
skulle avsløres etter maten.
Gjett hvilken bil….jo.. den
nydelige Brabus 211’n til Ronnie
Westpold.
Etter maten var det så klart for
premieutdelig og spenningen var
stor, Hvem får premie??.

Til slutt vil jeg takke alle som
gjorde dette treffet til den
suksessen det ble!

GOD SOMMER!
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Referat fra årsmøtet 2004
av Geir Normann

Det var 23 personer til stede + 5 fra styret.
ÅRSBERETNING
MBE har fått org. nr. og blitt registrert i Brønøysundregistene. Byttet adresse og fått egen postboks.
MBE får låne lokaler av Inge Høyers billakkering. MBE har blitt godtatt av B.O.S. så klubben kan bruke
stjerna som varemerke.  MBE hadde pr. 31.12. 03. 58000,- kr. Klubben har ikke gjeld og hadde 61000,- i
overskudd før landstreffet 2004.  Forventet inntekt 2004 er       300 000,-  . Planer for investering
kommer senere, men det prates om å kjøpe klubbtelt isteden for vogna.
Det er foreslått at styreformann skal sitte i 2 år isteden for 1. Der alle på årsmøtet var enige.
Styreformann Bjørn Moen sitter i 2 nye år. Olav Barhaugen (sekretær) og Alexander Nygård ( IT-
ansvarlig og redaktør) trekker seg fra sine verv i styret i MBE. Det er ikke meldt seg ny(e) kandidater til
stillingen som redaktør.  Trond Erik Holme blir ny sekretær i styret, og Tjærand Matre blir ny IT ansvarlig.
MBE må finne ny redaktør før 1 aug. eller sette bort jobben. (leie noen til å gjøre det.)
Det blir endringer i valgkomiteen, Inge Høyer går ut av komiteen, og Johnny Antonsen kommer inn
sammen med Eivind S. og Sven Håkon.
LOKALLAGENE
Oslo avd. har tjent 15800,- kr blant annet på loddsalg. Avd. har kjøpt bil 190. til bane bruk, som alle skal
kunne bruke å prøve. For finansiering er det foreslått andelsbrev. Andelsbrev = 1 prioritet.
Termin liste kommer etter landstreffet.
Stavanger avd. startet på 0,- kr i 2004. Avd. har 1031,- kr etter vintertreffet i Stavanger. Avd. har jobbet
med å få klubb og mekke lokaler, og fått lokaler til 1500,- kr pr. mnd. Målet videre er å jobbe opp
medlemsmassen.
Bergen avd. har begynt å få i gang aktiviteten, de har fått samarbeids avtaler. Avd. skal velge styre nå i
sommer og har laget egen hjemme side. Avd. har ingen inntekter enda.
Trondheim avd. var ikke reprensentert, men leder og nestleder bytter plass i lokal styret. Avd. håper på
full klaff på Lånkebanen 15 aug. 2004
Østfold avd. ligger nede for tiden, ingen aktivitet.
Lokallagene spør hovedstyret om penge stønad til forskjellige ting.
Lokallagene er enige om å holde kontakten og prate sammen (bytte erfaring) for å øke besøkende til
klubbkvelder.
Det var ingen forhånds meldte saker.
MBE må sikre treffene de er med på, dvs. Vålerbanen, Rudskogen, Valåkra, osv. En av stemming vil bli
tatt for å se hvilke treff MBE skal delta på. Slik at vi kan stille 100 % på treff.
Det er lagt ut forslag om å lønne styremedlemmene. forslag 3000,- kr til styreformann og 2500,- kr til de
øvrige. Forslaget ble enstemmig vedtatt på årsmøtet.
Hvor blir neste landstreff? Det skal opp til vurdering og svar kommer snart.
______________________________________________________________________________

ENDELIG!
Gladmelding til alle!  Etter forrige årsmøtet og landstreff så har en av mine hovedoppgaver vært å
styrke båndet til Bertel O.Steen AS og Mercedes-Benz.  Det har vært mange hygelige samtaler med
markedssjef Dag Asbjørnsen om å få lov til å bruke “stjerna” og ikke minst bli akseptert som klubb
hos de.  Gleden var defor stor da beskjeden kom ca 14 dager før treffet at vi nå har lov til å bruke
“stjerna”.  Jeg mener dette har stor verdi for klubben videre og vil også vise at vi er en seriøs klubb.
Gratulerer!

Gladmelding!
En av mine hovedoppgaver etter at jeg ble styreformann for klubben, har vært å knytte tettere bånd
mot BOS og Mercedes-Benz.  I vår søken etter å bli akseptert som klubb og kunne få bruke “stjerna”
i vår markedsføring, har det vært mange hyggelige samtaler med markedssjef Dag Asbjørnsen.  Gleden
var derfor stor da beskjeden kom ca 14 dager før landstreffet, at nå har vi lov!  Visse kriterier gjelder,
men jeg er sikker på at dette vil hjelpe klubben videre i dens arbeid og markedsføring utad.

                                                          Gratulerer alle sammen!
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Mandag 22 mars og mandag 19
april dro vi i gang noen treff på
Kongsvinger.
Dette foreløp rolig og uten noen
utagering, noe vi heller ikke
hadde ventet av sindige
østlendinger med kun ett klart
mål for øye! Å treffe
likesinnede.

Nå er ikke jeg noen stor mester
i å huske navn, så istedenfor å
pugge navnene til alle telte jeg
istedenfor hoder. Første gang
var vi vel ca 12-14 personer,
andre gang hadde jeg flaks med
tanke på tellearbeid, for da var
vi ikke var mer enn 7,5! Alle
som møtte opp første gang og
alle som møtte opp siste gang er
hyggelige karer om jeg må få
sagt det. Eller typisk for vår

type mennesker som mange
andre ville sagt. ☺

Litt om hva som skjedde og
hvem som kom:
22 mars kl 19 var vårt lille treff
på gjestegården på nordvestre
innfartsåre til den store byen

vår, som nevnt tidligere var vi
mellom 12 og 14. Opptil flere
biler med folk kom fra nærmere
Oslo. Det kom folk fra skarnes-
området, vito-kongen lyste opp
lokalene med sitt blide åsyn,
samt flere lokale som jeg

Treff på Kongsvinger
Av: Eivind Soltvedt



Side 5

w w w . m b e n t u s i a s t k l u b b . c o m
dessverre ikke fikk
med meg navnene til!
Det ble konsumert en
del kaffe og cola,
biffsnadderen var god
og humøret likeså.

Bilene representert
var alt fra W201 via
S124/C124 og
W210 til R129 og
W638 (Vito). Var
syndere som møtte
opp med Volvo (tror
jeg), men vi har tilgitt
det da grunnen var
god, dessverre for
300TDT’n hans.
Langfingra slasker
som ikke kan la
annen manns eiendom være!
Heldigvis har han nå fått igjen
bilen, og den er rettet opp og i
flott stand

19 april kom fort, plutselig var
den der! Jeg løp ut av døra, tok
med junior (1 ½) i baksete, og
glemte kameraet.. Heldigvis er
det mange snarveier opp i lia
slik at det var bare å hente det!
Denne gangen skulle vi møtes
på Vinger hotell ca 18.30-

19.00. Kom dit i god tid kl
18.19.50 eller så.
Resultatet av digitalkameraets
funksjoner ble en håndfull bilder
av vakre kjøretøy. Denne
gangen kom også 3 personer
som vi hadde gleden av å møte
for første gang.

Dessverre krasjet det med
visning av nye SLK hos Bergs
automatservice i Oslo, ellers er
jeg sikker på at det hadde
kommet 2-3 til.

Nå var det representert to
S124, en R129, en W210 og ett
par W201.
Når vi sto og ventet på flere,
kom en ML 55AMG putrende
forbi. Denne var inne hos Vinger
bilsalg/Jakobsen import for
videre tuning, der det ble putta
inn en liten vifte fra Kleeman.
Hva sies vel om 560hk og
720nm? Mer enn nok!

Tida går så altfor fort når man
har det gøy, før vi visste ordet
av det var dagen over. Jeg
hadde jo en liten tass å tenke
på, og han ville vel hjem og
sove.

Vil for øvrig rette en stor takk til
Alf Tore Pedersen som har mast
og mast på meg og andre i
området! Uten han tviler jeg på
at vi hadde gjennomført disse
møtene så snart!
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De av dere som var på
landstreffet i år husker sikkert
Audien som sto midt på
treffplassen, og som vi fikk
NAF til å taue bort. For de av
dere som ikke var der kan vi
fortelle kort at vi hadde
reservert hele plassen utenfor
Pers Hotell samt en del av gata
for utstillingen på Lørdag. Når
lørdagen kom sto det fortsatt
igjen en bil på
parkeringsplassen, på tross av
at den hadde vært sperret av
siden fredag. Denne ble tauet
bort av NAF.

Den ikke fullt så kjente historien
er om problemene med en
volkswagen Sharan vi hadde på
søndag. Under festmiddagen
hadde vi kjørt inn bilen til
Ronnie Westpold i salen siden
han hadde vunnet “Car of the
show” prisen. Planen var å
hente denne ut på søndag etter
årsmøtet.

Når vi gikk for å hente den ut

sto den en VW sharan i veien
slik at det var umulig å klare
svingen ut fra porten.
Betjeningen på hotellet var
behjelpelige med å prøve å
spore opp eieren, men hverken
opprop over høyttalere eller
ringing på mobiltelefon hjalp.

Det var da Bjørn Moen heiv seg
inn i bilen og kjørte til Statoil
oppe i gata og lånte en
garasjejekk. Ved hjelp av denne

Biler som står i
veien!
Av: Alexander Nygård

Ronnie måtte jekke...

klarte vi å plassere rompa på
bilen oppe på to paller som vi
kjørte en jekketralle under.
Foran jekket vi opp snuta i et
jekkepunkt vi fant under bilen.

Ved hjelp av litt håndkraft var
det bare å skyve bilen ut av
veien.

Ronnie fikk bilen ut og vi kunne
parkere folkevogna igjen.

Det hører med til
historien at fyren
som hadde vakt i
resepsjonen
denne helgen
ikke turte å se
på, og gikk sin
vei...

Eieren av
Sharanen
hverken hørte
eller så vi noe til,
og han vet
sannsynligvis
heller ikke

noenting om hva som skjedde
med bilen hans...

Endelig ute igjen...
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Keyless go er en fin ting. Den
fungerer, for de av dere som
ikke vet det, på den måten at
man bare behøver å ha
nøkkelen i lommen for å låse
opp og igjen bilen, samt å starte
den. Bare å trykke på knapper.

Det var en dag i fjor at Ronnie
Westpold hadde lånt en CLK
kabriolet på Juul Gulbrandsen i
Oslo for å vise fram på et
mandagstreff. Nedkabbet og
med et glis rundt munnen gled
han inn på området.

Vi stimlet selvsagt rundt bilen
som gullfisk rundt brødsmuler i
vannet. Det var da Inge Høyer
kom med uttalelsen: “I CLKen
til kompisen min, så går det ikke
ann å lukke bagasjerommet når
bilen er låst og nøkkelen ligger
inni det, da vil det bare lukke
seg opp igjen. Se om det er
sånn her også!”

Ronny var naturlig nok litt
skeptisk til forslaget. Men Inge
presset på. Jaja, hvorfor ikke
tenkte sikkert Ronny. Det er jo

lov å prøve, og hvis det fungerer
slik på en annen CLK, så er det
sikkert slik her også.

Så Ronny åpner bagasjelokket,
låser bilen med å trykke på
låseknappen på nøkkelen,
putter nøkkelen i
bagasjerommet og smeller igjen.

Vi ventet forgjeves på at det
skulle åpne seg igjen...

Jeg kan i hvert fall garantere deg
at du ikke får gjort noenting
som helst med en CLK, selv om
den har taket nede, når du ikke

Keyless go
Av: Alexander Nygård

har nøkkel. Det eneste som er
mulig å få til er å starte alarmen,
noe som er litt iriterende å høre
på i lengden.

Heldigvis fikk Ronnie til slutt tak
i en selger på Juul som kom
oppom med en nøkkel til oss.
Han hadde et bredt smil om
munnen.

Og hvorfor låste ikke
bagasjelokket seg opp når
nøkkelen lå i bagasjerommet?
Jo, fordi denne funksjonen bare
er på biler med Keyless go...
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Vålerbanen 21. – 23.
mai 2004
Av: Thomas Nygård

Enkelte opplevelser blir fort
annerledes når de oppleves
selv framfor å høre historier
og se på bilder. Slik var det
også for denne karen, og nå
skulle jeg få sjekket ut
hvordan Gatebil –
arrangementet virkelig var.

Frode Larsen med sin co-pilot
Thor Arne i en 300 TE-24 hadde
ordnet hytte. De hadde møtt snø
i lufta da de var på veg over fjellet
fra Stavanger, slik at det ble
vegen om Evje og E 18 fra
Arendal og opp via Oslo til Våler.
Jeg hadde vært i
familieforpliktelser i Florø, og
møtte og snø øst av Førde. S 500
med 255/40 – 19" var jo ikke
akkurat noen perfekt vinterbil, og
ved kryssing av Sognefjorden på
kaia ved Mannheller, var fronten
helt hvit. Dette kan bli gøy, men
med stor grad av tålmodighet,
kom vi oss videre. Siste
ekvipasjen, en Gold Wing med
henger, hadde vært sørover i
Europa og bunkret opp
importvarer.

Fredagen ettermiddag kom brått
på, og de ivrigste møtte opp på

Vålerbanen også denne dagen.
Andre tok det heller med ro i den
innleide hytta.

Fredagskvelden var det å samle
inntrykk fra reisen, samt glede
seg til storinnrykket på lørdag.
Allerede kl 06:00 var frokosten
klar, og etter rykter fra de erfarne
Gatebil-entusiastene, var det
viktig å komme langt fram i køen.
Og kø inn porten kan man si at
det var. 1,5 time ventet vi for å få
våre nyvaskede doninger plassert
på MBE – standen. (..den som
venter på noe godt, osv…)

Det som møtte oss var i alle fall
et spektakulært syn; på
gocartbanen var det satt av plass
til ulike klubber som hadde
reservert plass. På det meste
kunne man vel ta et overslag og
regne seg fram til ca 18 biler,
samt at det var enkelte andre
Mercedeser som hadde forvillet
seg på andre plasser. Mye godt å
se på for en som har en
forkjærlighet for tyske V-8’ere.
Her var det oppborede E 500 fra
Brabus, tvangsforede V-8’ere
som satt i R 230 og W 211. Det
er et spektakulært motorrom når
en ser en kompressor
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hardstappet ned, mellom
sylinderrekkene. (…sikle..)

Ellers så har jo Coswort-
motorene som sitter i W 201 –
bilene kommet ned i et hyggelig
prisleie for folk med mer
pågangsmot enn penger, og ved
litt fintuning, har disse blitt gode
banebiler, både 2,3-16 og 2,5-16 i
ulike utgaver var å se. For ikke å
glemme de som har satt rekke-
seksere på 3,2 og 3,6 liter ned i
W 201 – karosseriet. Mange
drømmer fløy gjennom hodet til
denne førstereisgutten, og selv
om vi så både BMW 750i og Audi
S8 på banen, innså jeg at en S

500 på rundt 2,2 tonn ikke hadde
noe på banen å gjøre.

Selvsagt var det en enorm rekke
av andre merker som og hadde
funnet fram til mange gode
eksemplarer i sine rekker. ’Fast
’n’ Furious’ – trenden er
fremdeles ganske populær, og
dette kom sterkt til uttrykk og på
Vålerbanen i år. I tillegg var det
en del firmaer som hadde stand
utenfor banen, og her ble det
diskutert en god del om
tuningtips og modifikasjoner av
ulike slag. En del av firmaene har
og show – biler som de viser fram
hvor gode produktene deres er,
dog lite som kan relateres til våre

entusiastbiler, men likevel så en
blir blank i øynene.



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

Side 10

Langveisfarende
til landstreffet

I fjor var det dessverre
ingen som tok turen fra
det store utland for å
besøke vårt evenemang
her oppe i det kalde nord.
Men, i år som for 2 år
siden, dukket det opp
noen. Faktisk 2 tyske
biler, samt en
nederlandsk.

Den ene tyske bilen var
en ganske stilig 190E med
3,2 AMG motor, Brabus
grenrør, bremser fra 500E
og spesialsydd interiør.
Innmari stilig bil. Den
andre tyske var en rimelig
standard tysk C200CDI
(I hvertfall ut fra det som
var mulig å se). Den
nederlandske bilen husker
de av dere som var på
landstreffet på
Hunderfossen i 2002. En
komplett modifisert C
250 diesel med full C43
AMG styling. En utrolig
stilig og gjennomført bil!

Skikkelig morro at folk
gidder å kjøre så langt for
å komme hit til norge, så
vi håper å kunne gjøre litt
gjengjeld når vi drar
nedover til
Mercedestreffet i
tyskland som finner sted
den 19. juni!

Her er har han vært på veien i 36 timer....

Nydelig C-klasse, venter på  å  cruise til Nesbyen

Bilen til Steve Krabbenborg
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Et hjemmesnekret
eksosanlegg
Av: Thomas Nygård

Eksosanlegg er det ikke alle som har noe
særlig nært og intenst forhold til, rent bortsett
fra noen som er opptatt av endehalene da,
som helst skal være blanke og fine. Ideelt sett
skal de vel og hver på hver sin side bak.

Bernt Skadberg fra Sola er en entusiast som
bringer mye positivt inn i lokalforeningen vår i
Stavanger – området. Fra før har han en W 108 280
S (3,5) som opp igjennom årene har fått  diverse
reparasjoner og oppgraderinger. Familiebilen er en
E 280 ’94 modell. Den har vært i familiens eie noen
år nå, og det er derfor behov for å gjøre noen
oppgraderinger/modifiseringer synes Bernt.

Imidlertid er det og familiens framkomstmiddel nr 1,
slik at endringer som gjøres må selvsagt ha i
bakhodet at den fremdeles skal passe til de daglige
gjøremål.

Fremre potte samt noen rør

Selvlært er vellært er det jo et uttrykk som heter, og
Bernt hadde for en stund siden studert på om
sveising i rustfritt stål kunne være vanskelig. Etter
en stund med sondering i markedet, stod plutselig
et MIG sveiseapparat i garasjen. Rustfrie rør i 60
mm dimensjon ble kjøpt inn. Plater til å lage potter
av. Etter noe fundering fant han fram til noen
perforerte metallplate (strekkmetall) til å ha inne i
pottene supplert med vevd glassfiber og Rockwool
som lyddempingsmateriale.

280 – motoren har som kjent 2 rør ned etter
manifoilen. Disse er beholdt inkludert X-overen, der
lamda sonden sitter.,
Et  problem som dukket opp, var å få plass i
overføringen under bakakselen, her måtte de rørene

klemmes litt sammen for å få plass. Forøvrig så er
det ganske så god plass satt av til eksosanlegg
under W 124, slik at det var greit å få utstyret på
plass, selv med tegninger gjort på garasjegulvet.

I stedet for å bøye rørene har Bernt valgt å lage små
vinkler á 11 grader, som igjen sveises sammen
dersom det er behov for større vinkler. Eksosen vil
ikke ha for mye motstand,  da det er det viktige med
slake vinkler over en større lengde.

Bakre potte samt noen rør

Kvelden hvor MBEntusiastklubb avd. Stavanger var til
stede, var anlegget tilnærmet klart produsert, bare
detaljer stod igjen før montering oppunder bilen. Så
får vi håpe at det fungerer som det skal. En artig
kveld som mange fikk noen gode ideer fra. Vi takker
Bernt for sin gjestfrihet.
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Terminlista for 2004!

• 19. juni - Stort internasjonalt Mercedes-Benz treff i Tyskland. Les mer her: http://
www.mercedestreffen.info. Her blir vi mange som drar nedover!

• 9-11. juli – Gatebil treff på Rudskogen. Her kommer vi ikke til å delta som klubb, men flere av
våre medlemmer vil garantert dukke opp.

• 15. august - Banekjøring på Lonkebanen i Trondheim fra kl. 10-16.00. Kun Mercedes-Benz!
Arrangeres av lokallag Trondheim. OBS: Arrangementet ble flyttet fra Lørdag 14. til søndag 15.
pga. dobbeltbooking.

• 17-19. september - Gatebil treff på Rudskogen. Her kommer vi ikke til å delta som klubb, men
flere av våre medlemmer vil garantert dukke opp.

Det vil komme til flere datoer etter hvert samt at de forskjellige lokallagene arrangerer ting. Vi skal
forsøke å holde dere oppdatert via medlemsbladet, men den mest oppdaterte informasjonen finnes alltid
på www.mbentusiastklubb.com.

AMG vinner pris!
Av: Alexander Nygård

AMG sin 6 liter V12 biturbo
vant den internasjonale “Engine
of the Year Awards” i klassen
for beste sportsbil motor. Juryen
kåret AMG motoren som den
beste av 70 rivaler fra resten av
verden, noe som bare beviser
AMG sin ekspertise i å bygge

heftige motorer og biler.

Organisatøren for prisutdelingen
var det britiske motorbladet
“Engine Technology Interna-
tional Magazine”. Totalt var 24
land representert i juryen som
besto av 56 motorjournalister
fra tv og presse. Mange av jury
medlemmene var også
medlemmer i den velkjente årets
bil juryen.

Fjorårets vinner var også AMG
med den hårreisende
kompressormatede 5.5 liters
V8eren.
For de som ikke har fått det
med seg har årets prisvinner en
effekt på 450kW eller 612
hestekrefter og et maksimalt
dreiemoment på 1000 Nm.
Motoren er tilgjengelig i CL, S
og SL 65 AMG til en sinnssyk
pris
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                                              RESULTATET FRA PREMIEUTDELINGEN

Med så mange fine biler tilstede var det åpent.  Det var delt inn i forskjellige premieklasser med
følgende resultat.

190/123 klassen
1. plass: Tor Anton Dagfinrud-190E 2,5-16
2. plass: Uwe Kahle-190E 2,6/3,2
3. plass: Torbjørn Flenstad-190E C36

202/203 klassen
 Steve Krabbenborg-C250D

124 klassen
1. plass: Arne Roger Snapa-E220T
2. plass: Inge Høyer-E500  BRABUS 6.5
3. plass: Frank Andre Siljeholt-230CE

210/211 klassen
1. plass: Ronnie Westpold-E220 CDI BRABUS D3 EV12 Optic
2. plass: Geir Normann-E240T Avangarde
3. plass:  Arild Ringstad-E200

SL/SLK/CLK klassen
1. plass: Gaute Hagen-SLK230 Kompressor
2. plass: Tommy Ringstad-SL300
3. plass: Stein Ove Hagenes-SL300-ombygd SL50K

S klassen
1. plass: Thomas Nygård-S500

Beste Shine
1. plass: Arne Roger Snapa-E220T
2. plass: Ronnie Westpold-E220 CDI BRABUS D3 EV12 Optic
3. plass: Thor-Egil Andersen-300TE Sportline

Beste ombygde
Inge Høyer-E500  BRABUS 6.5

Publikumsprisen
Ronnie Westpold-E220 CDI BRABUS D3 EV12 Optic

    GRATULERER ALLE SAMMEN!
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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 Bil - Abbonement inkludert i medlemsskapet
• Nergaard data og elektronikk – Mellom 10 og 20% rabatt på bilstereoprodukter.
• Korteck Førde – Opptil 25% rabatt på xenon ombyggings kit og xenon pærer
• Guard Systems - Kanalg. 3, 3263 Larvik  33 14 18 00 Sporingsmodul / søk- 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 - Akersg. 41, 0158 Oslo  22 77 31 00 Kart til bilnavigasjonsanlegg. Kartene vi har er til

integrert Mercedes, Blaupunkt og VDO. Priser på kart er 1190,- pluss porto.           Bestilling kan gjøres på:
E-post: effekter@mbentusiastklubb.com eller til Geir Normann (kontakt info på neste side.)

• Nor Teknikk A/S. Smarte reparasjoner av: småbulker uten lakkering, svihull i stoffseter, rifter eller slitasje i
skinnseter, syntetisk skinn på dørtrekk og skader i dashbord. . -20% rabatt på gjeldende satser. Startpris på
stående og liggende flater etter dagens satser. Ved pakkepriser på reparsjoner av flere skader på samme bil,
står prisen som er gitt. Avdelingen i Stavanger har adresse: Forusbeen 1, 4033 Stavanger. Tlf 51 57 53 80,
faks 51 58 83 60

Oslo-området
• Bertel O. Steen AutoStern AS - Sognsveien 68 / 70, 0855 Oslo,  22 18 67 00.    10% på verksted, 25% på

reserve deler m/unntakav aggregater. Det gis også gunstige betingelser på deler og tilbehør samt dekk på
forespørsel. .

• Haugens Bilshine Ditec AS - Aslakv. 14, 0753 Oslo,  22 73 42 50.   10% rabatt på Ditec behandling og vanlig
bilpleie

• Karosserispesialisten AS- Malerhaugv. 15, 0661 Oslo,  23 21 09 90.       10% rabatt på vanlige timepriser.
• AutoTrio AS- Caspar Storms v 2, 0664 Oslo,  22 64 87 30.       15% rabatt.
• Bergs Automatservice AS- Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo,  22 19 55 10.      10% på gjeldende priser
• KEEN Autoteknikk   Spes. Mercedes-Benz,  Bosch Innsprøytning - Brobekkveien 64E, 0583 Oslo,

T.22 72 12 25 10% på gjeldende priser
• Inge Høyers Billakkering AS- Brobekkveien 102B, 0528 Oslo,  22 64 88 60           10% på gjeldende priser
• 2-B-Tuning (official BRABUS dealer) - Brobekkveien 102B, 0582 Oslo,  45 25 03 07

Stavanger-området

• Rogaland Rekvisita A/S - Sjøhagen 9, 4016 Stavanger,  51 82 95 50 Varierende rabatter
• Bilradio A/S - Kvalebergv. 21, 4016 Stavanger,  51 58 66 00 10% kontantrabatt på ordinære varer
• Dekkspesialisten A/S - Sørflåtv. 6, 4018 Stavanger,  51 58 50 51, 35% rabatt på dekk og 40% rabatt

på felger
• Stavanger Bil & Elektro A/S - Sørflåtv. 9, 4018 Stavanger,  51 88 46 00         10% avslag på gjeldende

verkstedpriser
• Bilpleiespesialisten A/S  - Hillevågsv. 101, 4016 Stavanger,  51 58 19 10       Gode priser på vask polering.

Trondheims-området

• Auto-Huset AS - Hornebergvn. 10,N-7038 Trondheim,  73 95 69 70   15% rabatt på deler og tilbehør:
• Bilradiospesialisten AS - Sørenga 9, 7032 Trondheim, 73 94 98 50    10% på ordinære priser,  5% på

tilbudsvarer
• Lakkspesialisten AS -  Ranheimsv. 7 A, 7044 Trondheim, 73 84 91 30     15 - 25% rabatt på diverse

lakkprodukter
• CD Bildeler AS - Thoning Owesens g 22, 7044 Trondheim, 73 91 91 17     10% på slitedeler og rekvisita,

styling e. avtale

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 bakkruter,

15% på bilpleie
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Kontaktinformasjon til styret i MB Entusiastklubb
Styreformann
Bjørn Moen
Tlf: 41 30 64 67
E-post: styreformann@mbentusiastklubb.com

Sektretær
Trond Erik Holme
E-post: trond.erik@mbentusiastklubb.com

IT-ansvarlig
Tjærand Matre
E-post: it-ansvarlig@mbentusiastklubb.com

Kasserer og medlemsansvarlig
Arne Kjøhl
Tlf: 918 05 767
E-post: arne@mbentusiastklubb.com
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com

Treffansvarlig og effektansvarlig
Geir Normann
Tlf: 917 11 456
E-post: geir@mbentusiastklubb.com
effekter@mbentusiastklubb.com

Kontaktinformasjon til lokallagene i MBE
Lokallag Oslo:
Styreformann Inge Høyer, tlf. 22648860 (dagtid)
E-post: post@ihb.no

Lokallag Stavanger:
Styreformann Thomas Nygård, tlf: 90825230
E-post: th-nygaa@online.no

Lokallag Trondheim:
Styreformann Torbjørn Flenstad, tlf: 917 85 503
E-post: kjeflens@online.no

Internett:
http://www.mbentusiastklubb.com

Postadresse:
MB Entusiastklubb

Postboks 11, Vollebekk
0516 Oslo

Besøksadresse:
Brobekkveien 102B

0582 Oslo

Bestilling av medlemseffekter
Henvendelse til effektansvarlig Geir Normann, eller e-post: effekter@mbentusiastklubb.com
Skilplater for nye typen skilt med skriften “MB Entusiastklubb” - 50,- pr. stk.
Streamere med skriften “www.mbentusiastklubb.com” - 50,- for liten, 100,- for stor.
T-Skjorter m/klubblogo og “www.mbentusiastklubb.com”, S,M,L,XL og XXL, Sort -150,- pr stk.
Nøklebånd m/klubblogo - 50,- pr.stk.
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Vito kongen, som han kaller seg selv

B-Blad
Returadresse:
MB Entusiastklubb
Postboks 11 Vollebekk
0516 OSLO

Oppsamling førcruising til Nesbyen Lang lang rekke....

Samlet på Nesbyen

En av våre medlemmer fra Nord-Norge

Fra gata foran Pers Hotel

Her er noen på plassallerede
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