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Landstreff 2005.....
 mitt møte med klubben....
  og litt til.....

Prosjekt 190!

God Påske!
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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 Påske!  Her er første nummer av MB Tidende i 2005!

Ja, det er kanskje mange av dere som nå setter av gårde til påskefjellet med nysmurte ski og en diger 
pose appelsiner i sekken, hva er da bedre enn å ha med seg dette nummer også, det kan du ta frem å 
lese på når du tar en velfortjent pause i skibakken, eller i verste fall må grave deg ned fordi uværet 
satte inn, godt er det også da å tenke på at ”Stjerna” står trygt og godt parkert ved hytta i hvert fall.
 
Dette bladet inneholder mye informasjon om landstreffet vi skal ha på Gol siste helgen i mai, og dit 
håper jeg veldig mange av dere kommer!  Dere finner her info, påmeldingsskjema osv.  Dere kan 
også melde dere på via nettsiden vår, det ligger link til påmeldings-skjemaet på hovedsiden.  Styret 
og lokallag Oslo jobber på spreng for å få alt klart til treffet slik at vi også i år kan få en hyggelig 
helg.

Husk å lytte til erfarne fjellfolk før dere legger ut på tur der oppe i fjellheimen (vi andre lavlandsrot-
tene lytter etter tegn som sier… på med sommerhjul!)

God påske til alle!

Mvh
Bjørn Mohn
Styreformann



Side 3

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

Artikkel i forbindelse med MBKN sin vintertur
 
Av Johnny Antonsen

Mercedes Benz Klubben Norge i regi (Oslo avdelingen), inviterte også i år oss i MBEntusiastklubb til 
sitt årlige vinterløp som i år var satt til Januar den 30.01.05, med Oppmøte på Hellerudsletta.  Her brukte 
vi den store åkeren til og se hvem som kom opp den bratteste bakken der, og det var både lærerikt og 
morsomt.

Det ble i år som i fjor, en fra MBKN med en gammel 1973 modell 230 strekk 8 bil som krabbet seg 
lengst opp og vant til slutt noe jeg personlig synes er litt morsomt.  Etter denne prøvelsen gikk turen noen 
bakveier inn i marka for så og komme ut i Nittedal hvor vi kjørte opp til Gjelleråsen for å besøke Würth 
sitt hovedkontor i Norge, nærmere bestemt i Nittedal, Gjelleråsen Næringspark, Morteveien 12, 1481 
Hagan. 

Og der ble det nye prøvelser og bryne seg på med hurtigst kjøring mellom noen kjegler og sånt og ja da,  
det ble en mbkn bil igjen ja....    Etter dette ble det kaffe, kaker og mye MB-prat som naturlig nok hører 
med til anledningen.

Det var også fri tilgang til Wurth sitt eget Galleri.

Galleriet består av akvareller av Günter Grass med Utstillingen ”Mitt århundre” Günter Grass har 
malt 100 akvareller et bilde til hvert år i det 20. århundre! Disse bildene har tidligere kun vært utstilt 
en gang - i Günter Grass Haus i Lübeck vinteren 2003/2004.Günter Grass er nok for de fleste mest 
kjent som forfatter, blant annet romanen ”Blikktrommen” som også er filmatisert. I 1999 ble han tildelt 
nobelprisen i litteratur. Samlingen er utlånt fra Museum Würth i Künzelsau, hvor verker av toneangivende 
samtidskunstnere som Edvard Munch, Pablo Picasso, Alfred Hrdlicka, Markus Lüpertz, Max Beckmann, 
Emil Nolde, Robert Jacobsen og Christo er blant de mest profilerte. Samlingen som eies av prof.dr.h.c. 
Reinhold Würth teller i dag mer enn 7000 arbeider. Hans engasjement har gitt ham stor anseelse og 
påvirker positivt samarbeidet mellom kunst, kultur og næringsliv.

Det var mange som benyttet anledningen til og se på denne utstillingen før alle avsluttet og dro hjemover 
igjen for å mimre litt om dagens lille utflukt.  

Vi takker MBKN for deres invitasjon og ser frem til neste år.
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Landstreff 2005...
...Kommer du?

Siste helgen i mai skal MB Entusiastklubb avvikle landstreff på Pers Hotell på Gol, og du er invitert!!

27-29. mai er det igjen klart for landstreff, i år som i fjor på Pers Hotell, Gol.
Utstillingen vil foregå foran hotellet

Program for helgen

Fredag 
16 – 20  Innsjekking / registrering
20 - ?  Grilling og sosialt samvær  

Lørdag 
07 – 10 Frokost og bilvask (Vaskeavtale hos Gol Bilistsenter(Shell), Statoil Gol.)
10 – 16  Utstilling og aktiviteter! (både for voksne og barn)   Her har vi prøvd å legge opp litt for alle aldre.  Aktivite-
tene vil være felgrulling, bilkjøring på Playstation2, ferdighetskjøring (i regi Lokallag Stavanger). 
Salg av klubbeffekter, lotteri,  samarbeidspartnere vil være til stede. 
16 – 17  Cruising og parkering 
20 – 22  Festmiddag og premieutdeling
22 – ??  Fest og moro! 

Søndag 
12 - 14 Årsmøte og valg. 

Vi håper du setter av denne helgen til årets ”happening”
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Påmeldingsskjema til Landstreff 2005

Fyll ut skjemaet for å melde deg på landstreffet, du kan også melde deg på via nettet på denne adressen: http://www.
mbentusiatklubb.com/landstreffpaamelding.htm

Påmeldingen er bindende og betales kontant ved oppmøte på treffkontoret på Pers Hotel, Gol.  
Prisen er 600,- for medlemmer og eventuelle ledsagere som skal ha festmiddag koster 400,- pr. person.  

Overnatting må bookes separat, bruk kode: SCV

Medlemsnummer:      _____________________  
Fullt navn:       _____________________
Adresse:        _____________________
Postnummer:       _____________________
Sted:        _____________________
Telefon:        _____________________
E-mail:        _____________________
Antall ledsagere som skal ha festmiddag på lørdag:   _____
Antall barn (uavhengig om de skal ha festmiddag eller ikke):  _____

Angi type Mercedes-Benz du stiller med    
Type (for eksempel W123):     _____________________
Modell (for eksempel 200E)     _____________________
Årsmodell:       _____________________
            

Skjemaet sendes i utfylt stand til:

MB Entusiastklubb
Postboks 11, Vollebekk
0516 OSLO
v/ medlemsansvarlig

Påmeldingsfrist er 1. mai!



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

Side 6

For booking av overnatting ring : 32 02 31 00, bruk koden: SCV

Priser på Pers: 

Pers Hotell: 
Dobbeltrom  kr 1000,- pr. døgn inkl. frokost 
Enkeltrom  kr   800,- pr. døgn inkl. frokost 
Barn 0 – 16 år  kr   100,- pr. døgn inkl. frokost 
Tillegg for familierom og suiter. 

Pers Motell: 
Dobbeltrom  kr   600,- pr. døgn inkl. frokost 
Enkeltrom  kr   450,- pr. døgn inkl. frokost 

Pers Leiligheter: 
4 sengs leilighet   kr.   750,- pr. døgn
6 sengs leilighet   kr. 1000,- pr. døgn

Pers Hyttepark
4 sengs hytte kr.   490,- pr. døgn 
5 sengs hytte kr.   550,- pr. døgn

Hytter og leiligheter er basert på selvhushold. Sengetøy/håndklær må medbringes eller leies til kr. 100,- pr. sett.  
Sluttrengjøring: 4 sengs hytte/leilighet kr. 500,-   -   6 sengs leilighet kr. 800,-

Treffavgift:
Kr 600,- pr. person/medlem 
Kr 400,- for ledsagere. 
Dette inkluderer bilutstilling og festmiddag i Bjørnhallen, drikke kommer i tillegg.

Kr 200,- Kun utstilling lørdag

Lunsjbord i restauranten på Pers Hotell lørdag er kr 150,- pr person.
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Valg 2005

Med bakgrunn i sentralstyrets ønske om utvidelse har vi behov for nye representanter, her velges 
to nye representanter.

Dermed ønsker vi å velge inn nye representanter til styret 

Som styremedlemmer stiller:

- Arne Kjøhl  (Sittende kasserer og medlemsansvarlig)
- Geir Normann  (Sittende treffansvarlig)

Det skal velges 2 personer som styremedlemmer. 

Slik stemmer du…

Lever din stemme på Årsmøtet, eller:
Skriv ned navnet til de aktuelle kandidater på et postkort, putt postkortet i en konvolutt.
For at vi skal vite at det er en ekte stemme, ber vi deg skrive ned hele medlemsnummeret på 
konvolutten, denne blir behandlet som en konfidensiell stemme og vil ikke bli brukt til annet enn 
å verifisere deg som medlem.

Denne konvolutten sendes inn som forhåndsstemme senest innen 1. Mai

Til adressen:
 
MB Entusiastklubb
Postboks 11,Vollebek
0516 OSLO

Med vennlig hilsen 
MB Entusiastklubb
Bjørn Mohn
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Valg skjema.
• Fyll inn med et kryss bak den representanten du ønsker valgt

• Fyll inn ditt medlemsnummer nederst slik at vi kan verifisere deg 

• Putt hele valglappen i en konvolutt, merk denne med ”VALG 2005”

• Konvolutten blir ikke åpnet før årsmøtet.

• Styremedlem Arne Kjøhl

• Styremedlem Geir Normann

 

Send inn skjemaet til:

MB Entusiastklubb
Postboks 11, Vollebekk
0516 OSLO

Merk ”VALG 2005”     Medlemsnr: ________
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Årsmøte 2005
Innkalling til årsmøte i MB Entusiastklubb.

Som medlem i MB Entusiastklubb er du med på å styre klubben gjennom valg av styre og dets 
representanter.  Viktige saker skal drøftes på Årsmøtet, og du vil her ha mulighet til å påvirke 
klubbens fremtid.  Vi ønsker deg derfor velkommen til årsmøte på Pers Hotell den 29. mai klokken 
12:00

Saksliste:

1 Åpning av møtet v/ Styreformann

1.1 Valg av møteleder 
1.2 Opptak av navnefortegnelse
1.3 Valg av sekretær og protokollførere til navnepåtegnelse og godkjennelse
1.4 Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn.

2 Økonomi, årsberetning og diverse godkjenninger

2.1 Godkjenning av årsberetning 2004 v/styreformann 
2.2 Gjennomgang og godkjening av regnskap for 2004
2.3 Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og gjeld pr 01.01.05
2.4 Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2005
2.5 Anvendelse av disponible midler
2.6 Godtgjørelse til styret

3 Valg

3.1 Valg av nye styremedlemmer, 2 medlemmer er på valg
3.2 Endring i valgkomité Etter prinsipp om uhildethet.

4 Lokallagene 

4.1 Gjennomgang av regnskap og budsjett for Lokallag Oslo 
4.2 Gjennomgang av regnskap og budsjett for Lokallag Stavanger
4.3 Gjennomgang av regnskap og budsjett for Lokallag Trondheim

5 Diverse saker

5.1 Diverse forhåndsmeldte saker
5.2 Diverse aktuelle saker
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Prosjekt 190E

Av Ivar Antonsen

Etter en del interesse for 190’n som eies og 
bygges av Inge Høyer, Ronnie Westpold og 
Svein Henning Danielsen, kommer det litt 
informasjon om prosjektets fremgang.

Bilen, en helt vanlig 190E, bygges nå om til å 
bli en rå gateracer.  De håper å få den ferdig til 
sommeren, men det er fortsatt mye arbeid som 
gjenstår.

Den er ribbet for alt inventar og det som ikke 
trengs fjernes for å få ned vekten på bilen og 
vinduer er byttet ut med pleksiglass.  Motoren 
er skiftet ut til fordel for en 5-liters V-åtter med automatkasse fra en 500 SEC.  Bremser blir også fra en 
500E.  Det er fortsatt et stykke igjen før motor og drivverk er på plass, men med hardt arbeid og gode 
sponsorer så går det meste.

Innvendig så er det snart klart til å sette inn bur, her går det 
med ca 40m med rør.  Utvendig så er bilen lakkert og nesten 
all styling er på plass.

SPONSORER ØNSKES
Ønskelisten består av: E 500 bakaksel, 
Fjærer, Støtdempere, Racingstoler m/6-
punkts sele, Eksos-anlegg +++
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Mitt inntrykk av MB Entusiastklubb
Av Ivar Antonsen

Hei alle medlemmer og god påske

Tenkte jeg skulle skrive litt om min opplevelse av MBentusiastklubb, og hva det gir meg som medlem.
Jeg ble med medlem i 2000 etter et besøk på et mandagsmøte. Jeg hadde snakket lenge om å dra, og ringte min bror 
Johnny (kanskje mest er kjent som MAX R på nettet) om vi skulle dra ned en tur sammen.  

Vi var veldig spente på hva som møtte oss, var det folk i dress eller hvordan var det? Men det var en gjeng veldig 
hyggelige folk som møtte oss i helt vanlige klær/arbeidsklær og fra alle samfunnslag med en interesse Mercedes og 
var også mange forskjellige biler der, siden har vi vel vært på nesten samtlige mandagsmøter.

Jeg kjører en 250D 1990 modell som kanskje ikke har allverdens til motor, men til gjengjeld en uslitelig motor. Den 
har gitt meg mange fine turer rundt om i Norge og Norden. Da jeg kjøpte den, var det til bruk i jobb, så det måtte 
være en bil som gikk billig og det fikk jeg.  Nå brukes den ikke i jobb lenger, men jeg liker den fortsatt og kommer 
nok til å ha den lenge enda. Den har jo komforten og alt det andre jeg trenger, så det er helt Konge.

Jeg er ikke så opptatt av motor/styling som en del i klubben er.  Synes jo det er helt rått og se og høre på, men synes 
også det sosiale er vel så viktig: Mandagstreff/Crusinger /Dagsturer/ julebord osv   

Men det største av alt er Landstreffet som overgår alt.  Jeg har vært på alle landstreffa til klubben, første gang på 
Hunderfossen som var kjempe bra, selv om det var litt bortgjemt, andre gang på Gol, da på en bortgjemt grusbane. 
Det var tragisk mer er det ikke og si om den saken.  Tredje gangen var det på Gol igjen, men da midt i sentrum foran 
Pers Hotell. Det ble kjempe bra, lurte litt på om det gikk an og overgå dette neste år, altså i 2005.

Og for en suksess, med godt over 70 biler og masse mennesker som var innom for se og nyte det som møtte dem. 
Det var bare ros fra medlemmer og publikummere. Crusingen med over 70 biler, det var bare helt sinnsykt, (det må 
oppleves). Må også nevne grillinga på fredags kvelden der nede ved elva med sosialt samvær.  Mange har med seg 
familien på slike treff, det håper jeg de gjør i år også.  Dette må bare oppleves, så jeg håper at alle tar seg tid til dette 
i år så vi blir enda flere enn i fjor.

Jeg hører til lokallag Oslo der det er et flott miljø for Mercedes interesserte. J eg tror kanskje at mange tror at de ikke 
har en bil de kan komme med (liten motor, rust osv.),men det er helt feil, vi er en klubb for alle som kjører Mercedes 
og har interesse for det (uansett hvordan bilen ser ut eller hvilken type). 

Hvor er alle de som kjører 190er /A-klasse /C-klasse, de er sjelden å se på ett mandagstreff, så nå får dere komme ut 
av skapet alle som kjører Mercedes og dra ut til lokallagene deres(de som har i nærheten) og støtt opp om det.  Det 
er mer moro for de som driver ett lokallag hvis flere møter opp.  De legger mye jobb i det og fortjener at folk møter 
opp.  

Det har i hvert fall gitt meg mye i de årene jeg har vært med, så møt opp å ta del i de aktiviteter og sosiale tiltak som 
finnes. 

Hilsen Ivar Antonsen.
Medlem nr.1274
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Fartsfantomet

En dag kom en flott amerikansk sportsbil glidende inn på en bensinstasjon i Setes-
dalen et sted for å fylle bensin.  I det samme kom en av bygdas eldre innbyggere 
kjørende for å fylle bensin på mopeden sin. Mannen i sportsbilen fikk full tank og 
raste av gårde.  

Da han var kommet opp i 100 km/t, oppdaget han en liten prikk i speilet. Prikken ble 
større og større, helt til gamlingen på mopeden raste forbi. Mannen i sportsbilen ble 
irritert, satte klampen i bånn og suste forbi mopeden, men like etter ble han forbikjørt 
av gamlingen igjen. Slik gikk det helt til de var oppe i 170 km/t. Da kjørte mannen 
opp på siden av mopedisten, rullet ned vinduet og spurte hvor fort mopeden gikk. 

- Den gikk ikke i mer en 40 før jeg fikk bukseselen klemt fast i døra di, svarte gam-
lingen.

Ny bil

Det var en gang en bonde som var ute og gikk tur med kua si, da naboen 
kom forbi i den nye bilen sin. Han spurte om bonden ville sitte på en tur. - 
Ja, men hva gjør jeg med kua? sa bonden. - Bind kua bak på bilen, svarte 
eieren av bilen. Bonden gjorde det og de kjørte av gårde.

Når de hadde kjørt en stund i 20km/t spurte eieren av bilen: - Hvordan går 
det med kua, er hun der fremdeles? - Jada, bare gi gass du, svarte bonden. 
Eieren av bilen ga gass opp til 30, 40, 50km/t etter å ha spurt og fått det 
samme svaret mange ganger.

Nå begynte eieren av bilen å lure på om bonden var gal så han spurte: 
- Hvordan går det med kua, er hun der fremdeles?

Bonden snudde seg og ropte: - Hellige makaroni, nå blinker kua med det 
venstre øyet og vil forbi!

Humor-hjørnet!

Blondiner og Mercedes

To blondiner stod på ute parkeringsplassen og forsøkte å få åpnet døren på deres Mercedes 
500 SL med en kleshenger.  Hvor mye de enn prøvde klarte de det ikke. Blondinen som 
hadde kleshengeren stoppet opp for å trekke pusten, da hennes venninne sa…  ”Skynd 
deg, skynd deg, det begynner å regne og cab’n er nede…
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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.30,-

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. 
• Sarpsborg-Karosseriverksted  - Reparasjon av aluminiumsfelger.  Tlf: 69 15 54 66
• 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 Johnny Antonsen, tlf. 91110074 
E-post: johnny.antonsen@posten.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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