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MBE goes to Sweden
and Germany...
 pluss litt til......



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

Side 2

MB Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusiastklubb. 
Dette nummer:
Redaktør og layout: Bjørn Mohn

LEDERN
av Bjørn Mohn

Ja, så er sommeren over og høsten er her og snart står vinteren for dør.   Jeg håper dere alle som 
jeg hadde en fin ferie med late dager og masse sol og ikke minst en skinnende stjerne i umiddel-
bar nærhet :-)

Selv med sommerferie og relativt lav klubbaktivitet, har vi likevel gjort oss bemerket gjen-
nom sommeren, det startet i Harsewinkel og fortsatte i Stockholm (dere leser mer om dette bak 
i bladet) og sist nå på Grombil, Ekeberg i Oslo.   I skrivende stund har medlemsmassen økt til 
830 medlemmer! , jeg minner om at på landstreffet vårt i Mai var vi rundt 740, så dette er meget 
gledelig! Takk til alle som bidrar til dette.

Lokallag Trondheim har gjennomført treff og samlig på Lånkebanen og lokallag Stavanger har 
skaffet seg nytt klubblokale med mekke muligheter, dette kommer det nok stoff om i neste num-
mer.  Lokallag Oslo har hatt noen vervekampanjer og reist rundt på Østlandet, og dette har som 
nevnt skaffet mange nye medlemmer.

Høstens store høydepunkt vil være deltagelsen på AUTOFIL 2004 messen i Lillestrøm 3-7.     
november, her vil vi være tilstede med 6 biler. For de av dere som har anledning, anbefaler jeg 
dere å ta et besøk.

Til slutt vil jeg oppfordre alle som har et lokallag i nærheten og ikke har vært innom ennå, om å 
besøke dette.

HUSK SJEKK LYS OG DEKK!!

Ha en stjernefylt høst

Vennlig hilsen
Bjørn Mohn
Styreformann

PS. det er kanskje noen som har lagt merke til den lille kosmetiske endringen i etternavnet mitt, 
dette er ingen skrivefeil (forklaring kan gis til spesielt interesserte)
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Info fra styret
Etter årsmøtet og valget der, har det vært avholdt tre styremøter og styret består idag av følgende personer:

Styreformann og leder: Bjørn Mohn
Kasserer og medlemsansvarlig: Arne Kjøhl
Sekretær: Trond-Erik Holme
Treffansvarlig: Geir Normann
Effektansvarlig: Ronnie Westpold

Andre verv utenom styret
IT-ansvarlig: Tjærand Matre
Redaktør: Bjørn Mohn  (midlertidig, (det oppfordres til å søke på dette vervet))

Kontaktinfo fi nner du bakertst i bladet.

Ny Web side
Styret har jobbet i tett samarbeid med IT ansvarlig med å lage ny webside for klubben.  Dette er direkte knyttet mot 
de problemer vi hadde tidligere i sommer på forumet vårt, men også ønske om forbedring av siden..  Vi mener nå 
å ha kommet frem til et meget godt konsept og vi vet at administrasjonen av både websiden og forumet vårt nå er 
forbedret.

Vi håper dette vil gjøre det mer attraktivt for dere brukere.

Landstreff 2005
5
Så er sted og tid for landstreffet 2005 bestemt, det blir avholdt siste helgen i Mai, altså 27/5 - 29/5 på Gol i samar-
beid med Pers Hotel som sist.  Jeg oppfordrer alle til å sette av denne       datoen allerede nå.  Påmeldingsskjema 
og annen informasjon vil bli sendt ut i god tid, både her i bladet og på nettsiden vår.

Oppfordring
Alle som har fl yttet, fått ny e-post adresse eller byttet bil, bes herved om å gi medlemsansvarlig beskjed om dette 
snarest slik at vi får riktig informasjon om dere i vårt register.  Dette kan gjøres enten via vår hjemmeside, et post-
kort til klubben eller en e-post til: medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com

Medlemskontingent
Medlemskontingenten for 2005 økes til kr. 450,- og innmeldingsavgiften for nye medlemmer settes til kr. 50,-
Denne økniningen trer i kraft fra 1.januar 2005
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På tur til 
Harsewinkel
Av: Thomas Nygård

Noen turer er ofte mer 
spektakulære enn andre, 
og en gang i framtiden vil 
nok fremdeles turen til 
Harsewinkel være en tur som 
sitter godt i minnet. 

Interessen for biler som ikke 
er rene utstillingsobjekter, 
og ikke nødvendigvis er for 
veteranbiler å regne, har 
de senere årene fått en viss 
oppblomstring. Dette ser en 
og i Bilens hjemland, nemlig 
Tyskland. Her er det et helt 
annet prisnivå på biler, og 
snittalderen på bilparken 
desto lavere enn i Norge. 
Likevel har det bygd seg opp 
gode miljøer for moderne 
biler, og i dette tilfellet 
Mercedes spesielt. 

Noen hadde hørt om dette 
treffet, og via jungeltelegrafen 
fikk en sporet opp en nettside 
med noen bilder og beskjeden 
informasjon på tysk. Mange 
myter lå rundt dette treffet, og 
flere av gutta med navigasjon 
i bilen hadde problemer med å 
finne fram til den godt skjulte 
landsbyen Harsewinkel. 

Det var en god gjeng på 10 
biler og 14 personer som 
til sammen samlet seg i 
Harsewinkel på fredag den 18. 
juni. Den norske kontingenten 
var kommet fra ulike deler, da 
noen tok det som en del av sin 
ferie, og andre hadde tatt ulike 
ferjer fra Norge. Selv var jeg 
en del av “rally Danmark” 
hvor 3 stk V8 Mercedes-biler 

lå konstant og trykket på 
en modifisert 220 CDI med 
åndenød. Turen gjennom 
Danmark var visst besluttet 
som en transportetappe og 
naturen kan man se på en 
annen gang. 

Ved Hamburg traff vi på 
flere kjente fjes, og sammen 
kjørte kortesjen mot målet. 
På kvelden ble den sosiale 
faktoren satt i høysetet, da vi 
bodde på et hotell ikke langt 
unna treffplassen. 

Lørdag morgen kommer alltid 
brått på. Tidlig oppe for å få 
vasket bilen før en skulle inn 
på treffplassen, som for øvrig 
var et øde jorde. 

Etter hvert kom det stadig 
biler til, og et overslag 
på rundt 250 biler er nok 
ikke langt fra sannheten. 
Skoletysken ble funnet fram 
fra glemselen, og det var 
mye fine biler å se på og 
diskutere rundt. Som alle 
andre bilstevner så var det 
og en premieutdeling i ulike 
konkurranser. Høyest lyd 

ut av eksoshalen var nok 
en ny konkurranse for oss 
nordmenn. I alle fall, så har 
MBE noen medaljegrossister 
med seg i sine rekker, og 
denne gangen tok de godt for 
seg i 124/210/211 – klassen. 
5 premier inkludert lengst 
reiseveg ble resultatet. 

En nederlender ved navn 
Steve, som og kan kalles 
en “Norgesvenn” gjennom 
sine gode kontakter i Norge, 
hadde invitert oss nordmenn 
til en grillaften rett over den 
nederlandske grensen. Her 
hadde han fått hjelp av sine 
foreldre og kjæreste til å 
lage en god avrunding i en 
stor garasje som foreldrene 
hadde. Vi fikk og et innblikk 
i delelageret hans, da han 
arbeider på heltid med å 
modifisere Mercedes – biler. 
I hovedsak gjelder dette 
elektroniske finesser som 
Command, multifunksjonsratt 
og lignende.

Å kjøre bil i Tyskland er en 
annen opplevelse enn hva man 
er vant til i hjemlandet. En 



Side 5

w w w . m b e n t u s i a s t k l u b b . c o m

annen kultur blant sjåførene 
er absolutt en ting, men det 
følelsen av å kunne kjøre så 
fort du selv ønsker, og å teste 
ut din egen bil som og er 
en helt spesiell følelse. Min 
egen S 500 hadde sin første 
Tysklandstur i mitt eie, og jeg 
synes det var en bekreftelse 
på at bilen fungerer greit når 
den går til hastighetssperra…

Det at turen hjem ble noe lang 
på søndag, var ikke så ille 
når man tross alt har et godt 
kjøretøy. 

F E R I E F O R A L L E

N o r g e s  W e e k e n d h o t e l l  N o . 1

Vi på Pers Hotell setter stor pris på samarbeidet med MB Entusiastklubb og ser
frem til å ønske dere velkommen igjen. Vi har et spennede weekendprogram i høst.

God mat og drikke, slapp av i Tropicana badeland eller unn 
deg en behandling i Oline SPA.

Ta gjerne kontakt med Pers Salgsavdeling på tel 3202 3100 eller se våre
internettsider www.pers.no for gode tilbud.
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Besøk fra MBKN
Av Bjørn Mohn

Mandag 26.1.04 var MercedesBenzKlubbenNorge invitert til oss for at våre to klubber skulle bli 
bedre kjent med hverandre og knytte bånd.  Det var en spent gjeng fra lokallag Oslo som gjorde 
sitt for at MBKN skulle få et godt inntrykk, det ble kokt kaffe på løpende bånd, kaker tryllet 
frem(takk til Johhny’s kone) utstyr ble rigget for filmfremvisning og stoler og bord dandert etter 
beste evne (i klubbens lokaler i Brobekkveien, Oslo er det heldigvis stor plass)

I ukene og dagene etter invitasjonen og kontakten med MBKN ble opprettet var vi i styret og Os-
lolaget spente, jo da, melding var sendt MBKN’s medlemmer, men ingen visste hvor mange som 
ville dukke opp, siste telefonsamtale med Lederen av MBKN sa en ca.7 – 8 stykker, forbauselsen 
var derfor stor da folk bare strømmet på og parkeringsplassen ute i gården var fyllt til randen av 
biler, det kom 43 STYKKER!!!!  Totalt den kvelden var vi over 60 personer i lokalet vårt!  Skal 
si det var hyggelig!

 

Jeg,Bjørn Mohn, ønsket alle sammen velkommen og fortalte om MB Entusiastklubb, hva vi står 
for, våre mål og hva klubben driver med, hva som skjer på våre klubbkvelder og hva lokallagene 
gjør.  Den fremmøtte gjengen var lydhør og da jeg endelig trakk pusten så folk sitt snitt til å stille 
spørsmål med munnen full av kaker og kaffekoppen i hånda.

MBE viste frem video fra diverse treff og stevner som vi har vært med på.

Sven Olav Zallies, president i MBKN fikk ordet og fortalte oss om deres klubb, historie og hva 
de står for, de hadde også med video fra en av sine turer og der var det mange nydelige biler.

Praten gikk i løst og fast utover kvelden og jeg tror nok at alle var svært fornøyd med denne 
kvelden og at de to klubbene hadde møttes.  Vi ble enige om at en slags form for samarbeid var 
til det beste for begge klubber (vi har jo en felles interesse, nemlig Mercedes-Benz).  

Jeg var i hvert fall glad for denne kvelden og synes den var svært hyggelig og givende, jeg tror 
sågar at vi fikk et par nye medlemmer den kvelden
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MBE drar til Sverige
Av Olav Barhaugen

Våre venner i MB 
Scandinavia inviterte til treff 
på Skokloster Slott i sommer. 
Dette var et fint påskudd til å 
vaske stjernebilen og komme 
seg til nabolandet en tur. 
Undertegnede startet tidlig 
i uka for å kosekjøre litt og 
få med meg noe sightseeing. 
Den gamle gule tråklet seg 
gjennom broderlandet, og jeg 
ankom Stockholm Torsdag 
formiddag.

Etter en test av den svenske 
hovedstadens tilbud begav 
jeg meg på leting etter et 
sted å vaske bil. Etter å ha 
tråklet rundt hele det sentrale 
Sverige på leting etter en 
vaskehall fikk jeg omsider 
spylt av en koloni fluer, 
og kunne sette kursen mot 
Skokloster. 

Langt inni skogen møtte jeg 
noe stort og svart som virket 
kjent. Det var Thomas med 
frue i sin S 500. Da skjønte 
jeg at jeg var på rett vei.  På 
treffplassen ble jeg ønsket 

godt velkommen av Chris og 
de øvrige arrangørene.
Etter hvert dukket også de 
øvrige nordmenn opp, og vi 
satt ute i den iskalde sommer-
kvelden og truet ned en pils 

eller to. 
Lørdagsmorgenen opprant 
med et strålende solskinn, 
og Oslo-gjengen dro i 
samlet flokk til nærmeste 
bensinstasjon noen få mil 
unna, og kom tilbake med 
skinnende vogner. Etter hvert 
skled det inn drøssevis med 

flotte Mercedeser. 
Svenskene har som kjent mye 
hyggeligere bilpriser enn oss, 
og det gjenspeilte seg også i 
bilparken. Spesielt SL R129 
var det mye av, men ellers var 
det hele spekteret fra /8 til CL 
600. For meg som er glad i de 
eldre modellene var en utrolig 
strøken 280 SL R107 et 
vakkert skue. En nydelig 560 
SEC fikk også frem klumpen 
i halsen hos en tidligere SEC-
eier. 

En E 50 AMG med 
en nydelig blågrønn 
Designofarve var også en 
av mine favoritter. Den 
var forresten til salgs, 
og grunnen til salget 
var tydelig dokumentert 
med et dokument fra 
Rikspolisstyrelsen som 
informerte eieren om at 
“hans kørkort hadde blivit 
beslagtagit” Grunnen til det 
var en lasermåling på hele 
227 km/t. Da jeg bemerket 
farten lo eieren litt, og 
sa: “Jo da, jag hann jo att 
bremsa lite”. 

Ellers så var Erik 
Yttervall som vi har møtt 
noen ganger før, tilstede 
med sin etter hvert kjente 
E 420 T. Kameraten Lars 
K. var også med, men 
denne gang uten bil. 
Ellers kunne man se både 

E 55 AMG, SLK 32 AMG, C 
36 AMG, E 500, SL 600 og 
mye annet gromt. 

For historisk interesserte 
var det et lite motormuseum 
rett ved treffplassen. Der 
var det mange lekkerbiter. 
Rett innenfor døra står  
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en McLaren M26 som ble 
kjørt av James Hunt i det 
siste svenske Grand Prix på 
Anderstorp i 1978. En enda 
raskere bil er “Silver Streak” 
en rakettbil drevet av en 
Starfightermotor på 25000 
hk, Den satte verdensrekord 
med 858,2 km/t på en finsk 
flystripe i 1972. Den eldste 
bilen var en De Dion fra 1905. 
Ellers var lokalet stappfullt 
av biler, motorsykler og til 
og med et par fly. I tillegg 
var det tusenvis av små 
og store “duppeditter” et 
riktig eldorado for en som 
er interessert i gammel 
mekanikk.
Mye fin bil var det å se, og 
mange hyggelige folk var det 
også samlet. For de av oss 
som er innom internettforumet 
til MBSCA var det ekstra 
hyggelig å få se fjesene bak 
navnene på forumet. 

Dette var det første treffet 
som Svenskene arrangerte, 
men det blir helt sikkert gjort 
til en årlig begivenhet. Over 
70 biler var tilstede, derav 9 
norske. 

De mest langveisfarende 
var Thomas fra Stavanger 
og Trond Roald fra Vestre 
Jakobselv. Sistnevnte har vært 
særdeles ivrig i sommer. Han 
stilte på Landstreffet med 
kliss ny C 180, og vel hjemme 
igjen etter Sverige-turen 
hadde den passert 11000 km.

Det ble delt ut premier i to 
klasser. I klassen Coupe/
cabriolet var det en CL 600 
som vant, og blant sedan og 
stasjonsvogn var det en Norsk 
E 65 Brabus som tok seieren. 
Dermed kunne Inge Høyer 
koste på seg et seiersglis på 
dette treffet også.

Treffet ble avsluttet med 
cruising inn til Stockholm. 
Det ble en liten fiasko, for å 
holde 35 biler samlet i over 
fem mil, for så å kjøre inn i en 
storby er ikke enkelt. Mange 
falt derfor av underveis, og 
bare halvparten kom frem 
til endestasjonen. Slikt lærer 
man av, og det blir sikkert 
bedre neste år. 

Vel tilbake på hotellet fant 
vi ut at alle Svenskene 
hadde dratt hjem, og bar og 
restaurant var stengt. Som de 
gode nordmenn vi er lot vi 
ikke det stoppe oss, og holdt 
trykket oppe i hvert fall en 
stund ut på natta. En trivelig 
helg var det, og for dem som 
ennå ikke har vært på treff; 
Kom igjen det er ikke farlig, 
derimot meget hyggelig og 
sosialt. 
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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 Ronnie Westpold (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, inntil 

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 og 

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 bakruter,  
 15% på bilpleie 
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Kontaktinformasjon til styret i MB Entusiastklubb
Styreformann
Bjørn Mohn
Tlf: 413 06 467
E-post: styreformann@mbentusiastklubb.com

Sekretær
Trond Erik Holme
Tlf: 976 60 302
E-post: trond.erik@mbentusiastklubb.com

Effektansvarlig
Ronnie Westpold
Tlf: 916 91 169
E-post: ronnie@mbentusiastklubb.com
effekter@mbentusiastklubb.com

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

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

K o n t a k t i n f o r m a s j o n  t i l  l o k a l l a g e n e  i  M B E
Lokallag Oslo:
Styreformann Inge Høyer, tlf. 22648860 
(dagtid)
E-post: post@ihb.no

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

Lokallag Trondheim:
Styreformann Torbjørn Flenstad, tlf: 91785503
E-post: torfl ens@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 Ronnie Westpold, 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.

 IT-ansvarlig
 Tjærand Matre
 E-post: it-ansvarlig@mbentusiastklubb.com
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Side 12

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

Norskeleiren i solskinnet, legg merke til flagget.. De norske bilene sto på bakerste rad

Synd for eieren at han må selge denne.. Her er kravet fra Rikspolisstyrelsen

En liten oppsamling i Stockholm sentrum Noen av de mange flotte bilene på treffet


