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MBE ønsker dere alle en riktig   
God Jul og Godt nytt år!

Autofi lmessen i Lillestrøm
pluss litt til......

Dette må være det ultimate nå på vinterføre....

G 55 AMG

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

LEDERN
av Bjørn Mohn

GOD JUL!

Ja, nå har julefreden senket seg over landet og de fleste av oss har vel fått alle 
gaver i hus.  Jeg regner med at ønskelisten din har inneholdt noen “gosaker” til din 
kjære, ja..jeg tenker da på bilen....

Høstens store begivenhet var Autofil-messa på Lillestrøm, som alle vet var vi der 
og viste oss frem.  Mer om dette leser dere bak i bladet.

Vi fikk også opp i høst den nye hjemmesiden vår og jeg vil si at den har blitt bra. 
Den er selvfølgelig under konstant evaluering med tanke på forbedringer.

Medlemsmassen øker jevnt og trutt og i skrivende stund er vi veeeldig nære 1000 
medlemmer!
Når vi runder det magiske tallet, vil vi behørig feire dette.

HUSK SJEKK LYS OG DEKK!! Og ta med en boks med dekk-vask og dekk-
klister i bilen så står du ikke fast heller!

Ha en stjernefylt vinter

Vennlig hilsen
Bjørn Mohn
Styreformann
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Ny samarbeidspartner
Vi har nå inngått samarbeid med Sarpsborg Karosseriverksted AS i Sarpsborg.  De er spesialister på følgende 
når det gjelder aluminiumsfelger: retting, sveising, balansering, strukturkontroll, maskinell høyglanspolering og 
lakkering.
De utfører også reparasjon av raditorer og oljekjølere.
For klubbens medlemmer tilbys 10% rabatt på gjeldende priser ved fremvist/opplyst medlemskort/medlemsnum-
mer

Kontakt daglig leder Dag Martin Watvedt
Telefon: +47 69 15 54 66
E-post: skv@sarpsborg-karosseri.no
Web: www.sarpsborg-karosseri.no
Adresse: Ludvig Enges vei 21, 1722 Sarpsborg

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

 Bulk innerbane, fra 30 mm. 
innslag.
fra kr. 400

 Bulk ytterbane.
fra kr. 300
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Tåkelys
av Trond-Erik Holme

Mange synes tåkelys er tøft - og bruker tåkelys både på dagtid og i mørke. Ikke 
alle har skjønt at det er faktisk ganske trafikkfarlig.

Bruk av tåke-/kurvelys kan kanskje virke uskyldig, men ifølge svensk forskning er feil 
bruk av slike lys faktisk trafikkfarlig. En svensk undersøkelse utført i 1994 viste nem-
lig at bilføreres siktstrekning reduseres med 16 prosent når motgående kjøretøy bruker 
tåkelys i kombinasjon med nærlys.

Derfor blender Tåkelyset.
Tåkelys er som oftest plassert lavt på bilen og sitter dermed utsatt til. Dermed kommer 
de ofte ut av stilling. Dessuten er tåkelysenes oppbygging slik at det ikke gir et klart 
skille mellom lyst og mørkt parti. Resultatet er �ullen� sikt. Tåkelyset sender ut så-
kalte piratstråler som virker blendene, uansett hvordan de er innstilt. Det er derfor lov å 
bruke tåkelys som kjørelys når det er lyst.

Når du bruker tåkelys sammen med nærlys vil du få for stor lysstyrke rett foran bilen. 
Det ødelegger sikten litt lenger foran bilen. Du kan sammenligne effekten du får når du 
stor inne i et hus som er opplyst. Da ser du dårligere ut av vinduet.

Jålete.
Eneste grunn til at så mange velger å kjøre med både tåkelys og nærlys, er at de er 
jålete og egoistiske. De synes det tar seg flott ut og de gir blaffen i at faren for å blende 
motgående trafikk øker. Mange tror også at de får et mye bedre lys.

Når kan jeg bruke tåkelys?
Det viser seg at mange bilister kjører med tåkelys i all slags vær. Over alt vrimler det 
av bilister med feil lysbruk, og alvorlige tekniske feil på lysene. Kurve-/tåkelys skal 
bare brukes sammen med parklys og gjøre det lettere å se når nærlyset ikke er tilstrek-
kelig, f. eks. i tåke og under andre krevende forhold. Moderne biler har så gode hoved-
lys at ekstralys bare er nødvendig under helt spesielle omstendigheter. Spesielt biler 
utstyrt med såkalte xenonlys.

Dyrt!
Det vil det koste deg 1000 kroner dersom du bruker tåkelys i klarvær, eller ha alvorlige 
feil på bilens lys, og politiet har sagt at de vil håndheve disse med ”en hard hånd”. 
Tiden får vise.
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Autofil 2004 
av Olav Barhaugen

Et av årets høydepunkt for oss bilinte-
resserte var bilutstillingen Autofil 2004 
som ble arrangert på Norges Varemesse 
i Lillestrøm. Denne utstillingen ble før-
ste gang arrangert i 2002, etter en lengre 
periode uten slike utstillinger i Norge. I 
tillegg til å presentere nye bilmodeller 
har arrangørene også lagt stor vekt på å 
presentere oss som driver med bilrela-
terte fritidsaktiviteter. MBE var heldige 
og fikk en god profilering på messa i 
2002, og det var aldri noen tvil om at vi 
skulle delta også  i år. Etter mye frem og 
tilbake om størrelse og utforming av standen endte vi opp med en atskillig mindre stand enn sist, 
da vi hadde med fire biler. Årets stand var lang og smal, og med plass til 2 biler.    

Med god hjelp fra Kreativ Service på Kirkenær 
fikk vi lagd en vegg bak hele standen der vi pre-
senterte klubben i tekst og bilder. Vi hadde også 
en avdeling der vi solgte diverse klubbrekvisita, 
og informerte om klubben. De to bilene som ble 
valgt til å representere klubben var to E-klasser 
som har gjort seg godt bemerket på treff og ut-
stillinger siste år. Arne Snapa’s –95 E 220 T og 
Ronnie Westpold’s –04 Brabus D3. To fine biler, 
tilfeldigvis også i samme farge. Kanskje ikke biler 

som best beskriver klubbens mangfold, men i hvert fall fine blikkfang. Mange stoppet opp ved 
vår stand, og fikk mye informasjon om klubben og hva den har å tilby. Interessen for å oppleve 
fellesskapet rundt et bilmerke var stor, og vi fikk nesten 70 nye medlemmer i løpet av messa.

 Nye Mercedes-modeller

De fleste norske bilimportører deltok på  
messa, og vi fikk flere norgespremierer i tillegg til  
gamle travere. For oss med litt ekstra fokus på biler 
med stjerne på panseret var nye CLS en bil vi bare 
måtte bort og se på. Denne bilen ble presentert som en 
fremtidsvisjon under Frankfurt-utstillingen i fjor. Veien 
fra visjon til virkelighet ble gjort meget kort, og under 
ett år etterpå står produksjonsmodellen ferdig. Nesten 
identisk med visjonen fra Frankfurt. Bilen var tyde-
ligvis populær på Lillestrøm også. Det var vanskelig 
å komme til og få tatt bilder av den uten at publikum 
studerte den på alle bauger og kanter. Nye A-klasse var også på plass. Denne er kraftig forbedret 
i forhold til tidligere modell, og fremstår som en meget veldesignet og praktisk bil. Kvalitetsfø-
lelsen er av en annen verden i forhold til forgjengeren. Det er allerede solgt mange nye A-klasser 
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i Norge, og vi traff også på en av våre medlemmer med fersk kon-
trakt i lomma. Bertel O. Steen har også blitt importør av Smart, og 
viste frem både den ”gamle” Smart som nå har fått navnet ForTwo, 
og den nye ForFour. 

Alternativ energi

Alternative energikilder blir stadig mer aktuelt, noe vi fikk flere 
eksempler på under messa. Firmaet Gas Tech viste siste generasjon av ombyggingssett for gassdrift. 
Disse er mer økonomiske og driftssikre enn tidligere. Med dagens priser er en slik ombygging lønn-
som allerede ved en kjørelengde på 15000 km. På biler med høyt forbruk er overgang til gass ennå 
mer lønnsom. Det største problemet i dag er tilgangen på 
gass. Det er svært få gass-stasjoner utenom de største by-
ene, men utbyggingen går raskt.
Kombinasjonen elektrisk drift og bensinmotor er et annet 
alternativ. Bladet Bil hadde greid å få tak i noe som må 
være verdens råeste hybridbil. Italdesign har lagd en ytterst 
elegant farkost. Den har drivverket fra hybridbilen Lexus 
RX 400 H, med en bensin V8 og to elektromotorer. En for 
forhjul og en for bakhjul. Far og sønn Giugiaro har designet 
et nydelig karosseri, og bilen er spekket med avansert teknikk. Bilens fulle navn er Italdesign Alessan-
dro Volta, og den er like tøff som den høres ut.

Mye Snacks

Tuning og styling er noe som opptar mange, og også her fikk Mercedes-folket noe å hvile øynene på. 
Kleemann var tilstede gjennom sin importør Jakobsen Import. De stilte med 2 biler og mye gromt 
utstyr.
Lyd i bil var også viet stor plass, og et stort antall biler med det aller råeste innen bilunderholdning 
var utstilt. Fra diskret monterte anlegg som knapt syntes i bilens originale interiør, til biler ombygd til 
det ugjenkjennelige. Til og med Pickuper  med planet fullt av forsterkere og høyttalere. 
Dekk og felg ble også presentert, og vi fikk ennå tydeligere vist at trenden går mot større og blankere 
hjul. Helkrommede 20-tommere med en liten lakrisstripe ytterst dukker opp på stadig flere biler.
Modellbiler, bøker og filmer var å få kjøpt flere steder, i tillegg til klær og andre effekter. 

Spill er populært som aldri før, og på Peugeots stand 
var det rigget opp en mengde Playstation-konsoller 
komplett med stol, ratt og pedaler og store skjermer. 
Her kunne du utfordre selveste Henning Solberg. Vi 
sto og så på Solberg mens han svingte seg gjennom 
fartsprøvene i Rally Wales. Fantastisk å se på, men 
da vi ble invitert til å prøve avslo vi høflig, og forlot 
stedet med æren i behold.
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En avdeling, en gjeng, ett lokale
Av: Thomas Nygård

MBE avd. Stavanger har i lengre tid vært på søken etter en fast holdeplass i nærområdet. En lengre periode var man 
plassert på Lura Bistro, hvor man hadde en god parkeringsplass og tilgang til kaffe og bord å sitte rundt. Imidlertid 
var det noe som manglet, og flere av medlemmene ønsket vedlikehold og utbedringer av bilene sine, men med beg-
rensede muligheter i egen heim. 

Raskt ble det derfor besluttet at søking rundt i nærom-
rådet etter et egnet lokale ble satt opp på dagsorden for 
de ivrigste deltagerne. Avdeling Stavanger kan virke 
noe misvisende, da den aktive masse har et ganske vidt 
bosettingsmønster i ulike kommuner på Nord-Jæren, og 
derfor var det og en utfordring for å finne et geografisk 
punkt som var overkommelig for de aller fleste. 

Etter å ha tittet på noen uthus og låver på nærliggende 
garder, var det mer eller mindre med en tilfeldighet at 
vi fant lokalet som vi har endt opp med. Via MBE avd. 
Stavanger avd. motorsport, sporet vi opp et mulig lokale. 
Det ble raskt gjort et søk og utvendig befaring, da hu-
seier var vanskelig å få fatt i. 

Om litt, så var det i hvert fall blitt opprettet kontakt, og da var det bare å slå til. Lokalet er et nedlagt lakkeringsverk-
sted, slik at det er beregnet for biler i utgangspunktet. I 1. etasje er det 2 karer som driver med oppussing av busser, 
samt lagring av bobiler. For vår del, som har et fokus på personbiler, går det greit med lokalene i 2. etasje som i 
hovedsak er ett stort rom. 

I tilknytning til selve kjørehallen, er det et oppholdsrom som har bord og stoler, samt en kjøkkenkrok. I et annet rom 
er det installert dusj og toalett, og fungerer som garderobe. 

Riktignok er lokalet plassert noe avsides, men det 
ligger i Sandnes kommune, og er knapt 10 minutter i 
kjøring fra sentrum. Av og til kan det være greit at det 
ikke er for sentrumsnært og. 

Det er 7 aktive personer som har gått inn i en avtale 
om å leie lokalet, for å danne en sikkerhet for avdelin-
gen. Klubbhuset er selvsagt åpent for alle medlemmer 
og potensielle medlemmer, og de kan og reparere og 
vedlikeholde sine biler mot en liten avgift. Det skal jo 
være en fordel å være medlem i MBE. De aller fleste 
onsdagstreffene har vi og her i lokalet. Slik det har 
vært hittil i høst, har man hatt noen prosjektbiler, som 
gjennomgår større utbedringer, mens en annen del av 

lokalet er ledig for å ta inn biler for diskusjon og besiktigelse. 

Vi har og fått til et miljø rundt klubbhuset, hvor flere tar tak med dugnad og kommer med utstyr som kan være til 
nytte for de som bruker lokalet. Selvsagt ville vi ønske en større oppslutning, men det vil nok komme etter hvert. 
Foreløpig er det på plass luftkompressor, garasjejekk og PC med verkstedhåndbøker i digital og papirversjon. Øverst 
på listen til julenissen er en løftebukk som vil øke brukervennligheten en god del. Da blir det lettere å gjøre enkelt 
vedlikehold også under bilen.    Vi har av en av våre ”snille onkler” fått tak i en oljeoppsamler som brukes under en 
løftebukk. Dermed kan man enkelt skifte olje og lignende, samt skifte dekk på linje med profesjonelle dekkbutikker. 

Vi håper stedet kan bli et godt samlingspunkt for MBE avd. Stavanger og at det kan være et grunnlag for en sårt 
tiltrengt vekst for avdelingen. 
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En hendel til besvær
Av: Thomas Nygård

For en del år tilbake, var det en større grad av markante forskjeller fra de ulike merkene. I tråd med stordriftfordeler 
og rasjonale bak større antall enhet øker fortjenesten, må man gjøre visse grep for å overleve som bilprodusent. 
Spesielt i USA på –’50 – ’60 – tallet var årsmodellene dramatisk forandret for hvert eneste år, sågar at man og ga ut ½ 
- årsmodeller. 

Andre produsenter, typisk mindre europeiske, har lagt seg på en trend hvor man gjør mindre endringer i en basiskon-
struksjon, og dermed får et oppdatert utseende. Typisk midtlivskrise/”face lift” som nærmest er regelen enn unnta-
ket. Se bare på Mercedes-Benz, de har hatt oppdateringer når modellen har levd en stund, og på den måten blitt mer 
moderne. Imidlertid er det ikke det som er temaet, men eksempel på at Mercedes også har holdt seg ved sine røtter på 
visse områder, og det gjelder den helt spesielle multifunksjonshendelen. 

Spesielt merkbart er dette når nye førere setter seg bak rattet i en 
Mercedes. Da leter de alltid etter en spak på høyre side, men fi nner 
ingenting utenom tenningslåsen. Reserachen som er gjort, er basert på 
modeller helt fra dagens S-, E-, C- og A – klasser, tilbake via 124, 123, 
116 og 115 til W 108 som kom i 1965. Det er mulig hendelen har vært 
en del av inventaret ennå lenger enn dette, men i alle tilfelle så under-
streker den poenget, og det er at denne noe spesielle ansamlingen av 
funksjoner på en hendel, har vært med i produksjonen i mer enn 40 år. 

Funksjoner har nok kommet og gått, eller for å være mer presis, de 
har nok helst kommet. Flere og fl ere funksjoner har blitt lagt til denne 
hendelen. Inntil man i 1975 introduserte tempomaten (cruise control). 

Dermed fi kk man en hendel til å forholde seg til. Av alle ting så ble den selvfølgelig plassert på samme side som den 
forrige, altså venstre for venstrerattede biler. Som regel er det ikke så ofte du setter på tempomaten når du skal blinke, 
men det er oftere du blinker når tempomaten skal aktiveres. 

Hvorfor har så Mercedes beholdt denne noe egenartede hendelen gjennom en årrekke og i stort sett hele sitt sortiment ? 
En delvis begrunnelse skal være at de anser det som mer trafi kksikkert å ha kun én hendel til de vanligste funksjonene, 
slik at man i stressede situasjoner faktisk slår på blinklyset når det er nødvendig, og ikke vasker frontruta. 

Men tilbake til overskriften, det er fremdeles en god del mennesker som synes denne hendelen er til besvær. Se spesielt 
på bilblader og biltester på internett. Alle journalistene har enten ikke noe annet å sette fi ngeren på, eller har så har de 
lagt denne hendelen for hat. I hvert fall, så må de stort sett få med noen negative setninger om multifunksjonshendelen. 
Spesielt gjelder dette bilblader som utgir seg for å være tilnærmet forbrukermagasiner, hvor ”gøy – faktoren” ikke er til 
stede (her kan leseren tenke selv på hvilke norske blader forfatteren har hatt i tankene). 

De senere årene har nok en hendel kommet til på rattstammen som et tilvalg for enkelte modeller, og det er hendelen 
som styrer linguatronic, eller stemmestyring om du vil. Heldigvis fant Mercedes det mest hensiktsmessig å plassere 
den på høyre side, slik at man unngår å prate i klare ordelag samtidig som blinklyset blinker, eller viskerne har begynt 
å gå. 

Er du derimot sjåfør som daglig ratter en Mercedes, er denne hendelen aldri noe problem. Du vet hvilke funksjoner den 
har, og dette og er gjenkjennbart når en skifter til en annen bil av samme merke. 

  Arne Roger Snapa * Tlf: +47 90 04 98 50 * e-post: ars@arstrading.no * www.arstrading.no
___________________________________________________________________________
DEKK  - FELGER - STYLING - TUNING - XENON-LYS TIL ALLE BILER (be om tilbud)
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    MBE klubbeffekter
       Bestillinger gjøres til effektansvarlig Ronnie Westpold 
                 telefon: 91691169 eller e-post: effekter@mbentusiastklubb.com

T-shirt:  S,M,L,XL,XXL kr.150,-

Fleece-genser: M,XL,XXL kr.250,-

Skiltplate (for nye skilt): kr.50,-

Nøkkelbånd: kr.50,-

Kalender 2005, 2-sider m/oppheng:   kr.50,-

Caps:  kr.150,-

Liten streamer grå (innv./utv.):      kr.50,-Stor streamer hvit (innv.):     kr.100,-
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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 



Side 11

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

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 

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