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MB Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusiastklubb. 
Dette nummer:
Redaktør og layout: Olav Barhaugen

Redaktøren’s ord

God sommer, nå kommer’n!

Hei alle Mercedes-venner.  Fra og med dette nummeret har MB-Tidende fått ny redaktør. 

De fl este av dere kjenner meg fra tidligere, men jeg kan jo ta en kort presentasjon. Jeg heter Olav Barhaugen, 
og har vært med i klubben nesten siden starten. Jeg ble valgt inn i styret sommeren 2001 og satt der til jeg 
trakk meg i fjor. Som tidligere drosjeeier har jeg kjørt mye Mercedes, og har etter hvert fått et forhold til biler 
med stjerne på panseret.

Arbeidet med klubben har gitt meg mye, og jeg ønsker gjerne å bidra også i fremtiden. Derfor har jeg nå tatt 
på meg ansvaret for MB-Tidende.  For å gjøre denne jobben er jeg avhengig av hjelp fra dere, enten som tips, 
ris og ros, eller om dere har lyst til å bidra med en artikkel. Ta kontakt enten på telefon eller epost.

Det er veldig hyggelig å se at klubben stadig vokser både i medlemstall og i aktivitetsnivå.  Det er fi re år siden 
klubben hadde sitt første arrangement på bilutstillingen i Østfoldhallen i april 2001.  På det tidspunktet var 
vi rundt 50 medlemmer.  På disse fi re årene har vi hatt over en tidobling av medlemsmassen, og gjennomført 
mange vellykkete arrangementer. 

Vi har også fått fi re lokallag som gjør en viktig innsats rundt om i landet.  Det gledet meg stort da jeg kom til 
årets landstreff på Gol og fi kk se den store tilstrømmingen av MB-entusiaster. Et hyggelig gjensyn med de 
som har vært med siden den spede begynnelse, og mange nye bekjentskaper. Ekstra hyggelig er det at mange 
av medlemmene har med seg familien på treff. 

I MB Entusiastklubb møtes ung og gammel, fattig og rik i et trivelig miljø rundt en felles interesse. 
Når dette bladet leses er det snart ferietid for de fl este av oss, og da blir det vel en tur med go’bilen i inn- eller 
utland. Uansett hvor ferden går, kjør pent og ta vare på deg selv og dine medtrafi kanter. Se til at bilen er i god 
stand og skinnende ren. 

God tur og god sommer til dere alle sammen.

Forsidebildet: Gaute Hagens SLK ble kåret til publikums favoritt under landstreffet på Gol
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Formannens pauli ord:

Sommeren er over oss, noen er vel i gang med ferie og andre kan nesten ikke vente med å få 
kastet seg ut i ferietrafi kken med endeløse køer, masete unger og en kartleser ved siden av som 
kun fi nner kjøpesentre… neida, spøk til side..   Jeg håper dere alle får en fi n sommer være seg på 
veien eller på en solrik strand kanskje i sydligere strøk.

Dette året har også vært fullt av begivenheter for klubben og lokallagene.   En hyggelig ting er 
at det skjer noe i Bergen, de har fått i gang lokallaget der igjen og jeg regner med at aktiviteten 
vil øke der etter hvert.    Medlemsmassen for klubben har vært relativt stabil de siste månedene, 
men vi får stadig noen nye medlemmer og det er hyggelig.  

MBE deltok på Motorfestivalen på Hellerud i våres, her hadde vi en fi n stand og det var stor 
interesse for klubben.   Årets største begivenhet er jo selvfølgelig landstreffet vårt på Gol, også i 
år hadde vi et meget bra treff, vi var riktignok ikke like heldig med været i år på utstillingsdagen, 
men alt i alt en vellykket begivenhet.  Det dukket opp mange nye fjes på landstreffet og det synes 
jeg er fl ott, vi hadde også i år innslag fra Tyskland og Nederland og det er gøy at de tar turen opp 
til oss.

I skrivende stund har vi vært i både Harsewinkel, Tyskland og i Skokloster, Sverige på treff som 
er arrangert der.  Jeg oppfordrer alle til å delta på disse treff neste år.  

Ønsker dere alle en god sommer!

Mvh
Bjørn Mohn
Leder og styreformann

PS. Styret besluttet i evalueringsmøtet etter landstreffet at pga. litt uenigheter rundt loddtrekning 
av Pocketbike’n, var det riktig å gi Hans Erik Becker,  en Pocketbike likevel, denne er nå 
overlevert.
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Noen av bilene oppstilt i gata foran hotellet

Landstreffet 2005 

Tradisjonen tro kunne MBE invitere til landstreff siste helgen i mai. For tredje år på rad var arrangementet lagt til Gol og 
Pers Hotell. Vi har etter hvert fått til et godt samarbeid med hotellet og kommunen, ikke minst takket være vertskapet med 
Per Rustberggard i spissen. Vi er så heldige at vi får lov å sperre hele gata foran hotellet på lørdag. Dermed kan vi stille ut 
bilene over et stort og sentralt område. 
Også i år var det lokallag Oslo som bisto styret med arrangementet. De hadde dratt opp torsdag, og lagt ned en stor jobb før 
vi andre ankom utover Fredagskvelden. En kunne ikke unngå å føle seg velkommen på Gol denne kvelden. Været var fl ott, 
og gatene var fylt av blankpolerte Mercedeser. Inne i resepsjonen hadde arrangørene opprettet base med registrering og beta-
ling. Alle deltakere fi kk utdelt deltakerbevis med navn og nummer og en oversiktlig informasjonsbrosjyre. 
Som vanlig var det samling nede ved elva, med bord og benker og to store griller.  Stemningen ble etter hvert stor, og folket 
koste seg med både kjøtt og fi sk som ble skylt ned med god drikke. Etter hvert som stemningen steg og temperaturen sank 
fl yttet folket seg inn på hotellet. Det var fullt hus og stor stemning utover natten, helt til solen sto opp. 
Undertegnede hadde rom ut mot parkeringsplassen, og våknet lørdag morgen av at det var full aktivitet utenfor vinduet. Der 
var folket i gang med oppstilling av biler. Også denne gangen var det noen fremmede biltyper som hadde forvillet seg inn 
på plassen til tross for tydelig oppmerking og sperrebukker som hadde stått siden torsdag. Det ble ikke noen panikk av den 
grunn. Vi har fl yttet biler på Gol før, og det hadde tydeligvis de aktuelle bileierne hørt om. De kom i hvert fall kjapt til og 
fi kk fl yttet bilene sine. Vi fylte opp hele parkeringsplassen i tillegg til to rekker med biler langs gata foran hotellet. 
Været var fi nt utover dagen, men gikk over til lett regn ved 13-tida. Praten gikk lett rundt bilene, og mange nye bekjentska-
per ble innledet. Vi var så heldige å få besøk av en av våre samarbeidspartnere. Meguiars stilte opp med stor svart og selv-
sagt blankpolert Sprinter fullastet med varer. De demonstrerte ulike produkter, ga gode tips og solgte bilpleiemidler til gode 
priser. Vårt medlem Arild Ringstad fra Udnes Motor hadde med seg en varebil full med miniatyr motorsykler som var veldig 
populære blant enkelte. En slik sykkel ble også loddet ut og en heldig vinner fi kk et nytt leketøy.
Premiering hører også med på et slik treff. Alle deltagere hadde fått utdelt skjema der man kunne stemme på sin favorittbil i 
forskjellige klasser. Det var mye fi nt å velge mellom, så bilene ble nøye undersøkt og vurdert før beslutningene ble tatt.
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Cruisingturen er et av treffets høydepunkter, og selv om det regnet litt satte det ikke noen demper på deltagelsen. Vi hadde fått 
tillatelse av Politiet til å sperre av riksvei 7 slik at vi fi kk kjørt samlet inn på veien. Dermed fi kk vi en (nesten) uavbrutt rekke 
med ca 70 Mercedeser nedover Hallingdalen mot Nesbyen. Der ble det en runde i sentrum før vi samlet oss på Shellstasjonen 
ved riksveien.  Dessverre var ikke været på vår side, så det var ikke så mange tilskuere langs veien som i fjor. Vel tilbake på 
Gol var det en liten oppvisning på det avsperrede området foran hotellet. Imponerende hvor mye røyk det kan komme fra 
bakhjulene på en bil med 6,5 liters Brabusmotor.
Neste høydepunkt var festmiddagen. Rundt 120 personer fylte opp bankettsalen rundt et fl ott pyntet koldtbord. Mercedesdeler 
som borddekorasjon var både originalt og dekorativt. Nydelig mat og drikke ble servert før det var premieutdeling og trek-
ning av dagens lotteri. Etterpå var det på’n igjen i hotellets bar og festsal, Det sosiale sto i fokus også i år. En stor takk både 
til arrangementskomiteen og hotellet for et godt gjennomført treff.

Sjelden har det vel kjørt så mange Mercedeser gjennom Nesbyen på en gang. 
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Den nye V6 CDI motoren setter verdensrekorder

I løpet av 30 døgn med hard testkjøring i Laredo, USA satte Mercedes-Benz  med den nye E 320 CDI hele 
22 nye verdensrekorder.

De nye V6 dieselmotorene fi kk en knallstart på karrieren sin. Den 1. mai var det klart at bilene hadde satt 
offi siell verdensrekord for produksjonsbiler med turbodiesel mellom 2500 – 3000 ccm. Rekordforsøket ble 
utført etter regler og oppsyn av det internasjonale bilsportsforbundet FIA. Slike forsøk er underlagt svært 
strenge regler. Totalt 9 biler ble i samarbeid med inspektører fra FIA plukket fra samlebåndet i Sindelfi n-
gen. Disse bilene ble plombert og innkjørt, fortsatt under oppsyn av FIA. Så ble 3 av disse bilene valgt 
ut, fi kk innmontert veltebur og ble merket i forskjellige farger. Bilene ble så plombert igjen og sendt til 
høyhastighetsbanen i Laredo, USA. Teknikerne måtte på forhånd spesifi sere et antall reservedeler som ble 
oppbevart i en forseglet container. Bilene måtte til enhver tid ha med ekstra vekt tilsvarende disse delene. 
Det er også strenge regler for hva som kan utføres av reparasjoner utover vanlig service og skifting av 
væsker og slitedeler. Enhver form for fjernovervåkning av bilens tilstand er forbudt, og det får kun benyt-
tes verktøy og diagnoseverktøy som fi nnes på ethvert ordinært Mercedes-Benz verksted.
Tre lag med 6 førere på hvert kjørte bilene konstant døgnet rundt i 30 døgn, eller 716 timer og 50 minut-
ter for å være nøyaktig.. Hver bil kjørte 100 000 miles (160934 km). Dette tilsvarer 20000 runder på den 
5 miles lange ovalbanen. Hver sjåfør kjørte i 2 timer og 10 minutter før det var førerbytte med drivstoffyl-
ling og en enkel sjekk samt dekkskift ved behov. Hver bil brukte 100 dekk. Gjennomsnittlig tid for disse 
stoppene var på 2,2 minutter. Service, dvs. oljeskift med fi lter, luft- og drivstoffi lter og en grundigere sjekk 
ble utført i henhold til serviceintervallene fra bilenes ASSYST-system. Totalt var det10 servicer pr. bil.. 
Gjennomsnittlig tid på disse var under 8 minutter. Alle stopp ble regnet med i de totale rekordene.
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Den totale kjørelengden for disse tre bilene tilsvarer en og en kvart ganger avstanden fra jorden til månen. 
Banen i Texas setter bilene på harde prøver. Med temperaturer opptil 45 celsius og en ujevn veibane blir 
bilenes kvalitet virkelig satt på prøve. At alle tre bilene gjennomførte uten nevneverdige problemer må 
sies å være imponerende.

Her er rekordene i tørre tall:

Distanse    Gjennomsnittsfart

10 km     204.830 km/h -127.276 mph
10 miles     212.850 km/h -132.259 mph
100 km     225.338 km/h - 140.019 mph
100 miles    217.847 km/h - 135.364 mph
500 km      210.446 km/h - 130.778 mph
500 miles    206.502 km/h - 128.315 mph
1,000 km    205.426 km/h - 127.646 mph
1,000 miles    204.892 km/h - 127.314 mph
5,000 km    215.043 km/h - 133.622 mph
5,000 miles    218.779 km/h - 135.943 mph
10,000 km    219.794 km/h - 136.574 mph
10,000 miles    221.268 km/h - 137.490 mph
25,000 km    223.047 km/h - 138.595 mph
25,000 miles    224.278 km/h - 139.360 mph
50,000 km    224.719 km/h - 139.634 mph
50,000 miles    225.456 km/h - 140.092 mph
100,000 km    225.903 km/h - 140.370 mph
100,000 miles    224.823 km/h – 139.699 mph
1 hour     216.942 km/h - 134.802 mph
6 hours      203.990 km/h - 126.754 mph
12 hours     206.087 km/h - 128.057 mph
24 hours     215.533 km/h - 133.926 mph

Ikke bare driftssikre, men økonomiske også.

Som om disse rekordene ikke var nok, ble det satt en ytterligere rekord med disse bilene. Umiddelbart 
etter at verdensrekordene var et faktum skulle bilene kjøres fra Laredo-banen sør i Texas til Tallahassee 
i Florida. De 80 liter store tankene på bilene ble fylt opp og plombert, og bilene la ut på turen som gikk 
igjennom de fem amerikanske statene Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama og Florida. Hele turen un-
der oppsyn av den amerikanske organisasjonen USAC (United States Automobile Club) som også sto for 
kontrollen av rekordforsøkene på Laredo på vegne av FIA. De tre bilene gjennomførte den 1672 km lange 
turen med et forbruk på under 4,8 l /100 km. Det beste resultatet var 4,75.
Dermed skulle den nye E 320 CDI trygt kunne kalles både driftssikker og økonomisk.

Her er en av rekordbilene fotografert underveis 
fra Texas ti Florida.
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Nye CDI-motorer
Mercedes lanserer i år to nye dieselmotorer. En 3-liters V6 og en ny 4,2-liters V8.

Mens de 6-sylindrede bensinmotorene ble erstattet av V6-ere på slutten av 90 tallet, har dieselutgavene 
fortsatt hatt rekkemotorer. Nå introduseres imidlertid en helt ny V6-motor med siste generasjon CDI-tek-
nikk. Motoren er på 2987 ccm og leveres i to utgaver med forskjellig ytelse. Som 280 CDI yter den 190 hk 
og som 320 CDI leverer den hele 224 hk. Dette viser at Mercedes-Benz går mer bort ifra at modellbeteg-
nelsen gjenspeiler motorvolumet.

Med en stadig økende etterspørsel etter diesel og fi rehjulstrekk har Mercedes-Benz hatt et problem med at 
dieselmotorene på grunn av lengden ikke kunne leveres med 4-matic. Nå er dette problemet løst, til stor 
glede for Mercedesentusiaster med kronglete vinterveier.

Den nye V6 motoren leveres i modellseriene C, CLK, E, CLS og M. Den vil også komme i den nye S-
klassen som kommer til høsten, R-klasse og muligens også i SL. 280-utgaven blir foreløpig bare å fi nne i 
E-klassen. 

V8-eren kommer først i E-klassen til høsten, og vil etter hvert dukke opp i øvrige modeller. Denne motoren 
er nyutviklet og har en avansert lettvektskonstruksjon med utstrakt bruk av aluminium og lette materialer. 
Dette gir den en forbedring på vekt/ytelse forholdet på 13 % fra den tidligere V8 motoren. Den er nå på 
1,12 kg pr kw. Den nye konstruksjonen reduserer også støy og vibrasjoner i forhold til forgjengeren. Mo-
toren er utstyrt med to turboer som gir den en imponerende ytelse på 314 hk og 730 nm. Dette gjør den til 
den sterkeste V8-dieselen i en personbil. Til tross for større volum og høyere effekt har forbruket gått ned. 
Gjennomsnitt forbruk vil ligge på 9,3 l/100 km. Denne kraftpakken av en motor skyter 1900 kg E-klasse 
opp i 100 km/t på 6,1 sekunder. Toppfarten er elektronisk begrenset til 250. Den avanserte motorteknikken 
og – konstruksjonen øker også serviceintervallene. Hele 40 000 km skal det nå være mulig å kjøre mellom 
oljeskiftene. 

Tredje generasjons CDI-teknologi forbedrer dieselmotorene ytterligere. Ytelsene øker og utslippene redu-
seres. En av de største forskjellene er innsprøytningsdysene. De tidligere magnetventilene er erstattet av 
piezo-elektriske injektorer. Disse tilpasser kontinuerlig innsprøytingen i forhold til turtall og belastning. 
De nye motorene har også en ny elektronisk styrt justering av innsugskanalene som gir en renere og mer 
effektiv forbrenning.
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Banekjøring
Av: Thomas Nygård

Fordommer er noe av det vanskeligste å bli kvitt, og inngrodde fordommer om skade på sin egen, dyre bil, er noe 
som svært få klarer å vende seg av med.

Likevel, til tross for et sett med inngrodde fordommer som sitter som plantet i ryggmargen, er det en gjeng i MBE, 
avd. Stavanger som har aktivisert seg i autoslalom i regi av NAF. I Stavanger – avdelingen har dette tiltaket vært 
så positivt, at man har opprettet en egen underavdeling, hvor motorsport står i høysetet. 

Det har vært en 3 – 5 deltagere fra MBE i hvert av de 4 løpene som går i hver sesong. 2 på våren og 2 på høsten. 
Det hele sammenfattes til en kveld på NAF – huset med oppsummering av året som har gått, og premieutdeling til 
de stolte vinnerene. 

Autoslalom som i enkelthet går ut på å mestre sin egen bil gjennom en løype som er satt opp med ufarlige og 
ganske så myke kjegler som det ikke er farllig å treffe dersom man skulle komme litt ut av idealsporet. Kjeglene 
er det imidlerid viktig å ikke treffe så mange av, da dette medfører tidstillegg. 

Selve banen blir satt opp på en åpen og asfaltert plass ulike steder i distriktet, avhengig om det er ukedag eller 
helligdag løpet foregår på. Her varierer det med porter man skal kjøre gjennom, slalom som man skal passere på 
valgfri side av og ofte er det noen rundkjøringer og snuinger i banen for å skape litt lengde i selve løypa. 

På vårtørre dager som det er av og til her på vestlandet (..), vil man dog høre et snev av dekkhvin og hyl fra noen 
av motorene som får testet seg litt på turtall. NAF har retningslinjer for hvordan en autoslalomløype skal være, 
dog har man tøyd grensene litt i denne sesongen, 
slik at løypene blir ”åpnere”, eller S – klasse 
vennlig som man reklamerer med. 

Undertegnede har en S 500 på drøyt 2 tonn og 
totallengde på godt over 5 meter. Dette gjør at den 
er langt fra den mest ideelle bilen å kjøre rundt 
i en slik løype med, da lette, biler, og helst med 
bakhjulstrekk ser ut til å ha visse fordeler med å 
manøvrere seg rundt banen. BMW – mafi aen som 
stort sett er utstyrt med E 30 – biler, er selvsagt 
den største utfordringen, dog besitter disse eierene 
til dels god baneerfaring, slik at det ser ut til å 
være et stykke fram, selv om det ikke er langt 
unna.

Dieselbiler har også vist at de fullt ut kan få gode resultater i banen, men det er klart at noe langsommere re-
spons taler i deres disfavør når det gjelder hyppige aksellerasjoner fl ere ganger gjennom løypa. Imidlertid har vi 
i Stavanger avd., en meget potent førerer med en 190 Diesel som knapt nok bruker bremsepedalen så her går det 
unna så både dekkrøyk og dieselrøyk ligger som et teppe over området. 

NAF arrangerer autoslalom fl ere steder i landet, og til våre arrangementer i Stavanger-området er det også alltid 
en gjeng med tilskuere som bivåner deres helter ute på banen, så dette er absolutt noe som bør prøves. 
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Vårens aktiviteter i avd. Oslo 

Av Ivar Antonsen              
sekretær avd. Oslo

 
Søndag 20.02.05
Da hadde vi åpen dag, men det som ingen tenkte på under planleggingen var att vinterferien begynte den 
helga. Men det ble ett bra oppmøte allikevel. Det var ca 40 stk der med stort og smått. Det var selvfølgelig 
mange kjente fjes men også en del nye, og noen hadde reist langt for å være med.
Barna hadde egen videokrok hvor de så på fi lm, noe som var populært.
Arrangementet varte fra 12.00 til 15.00. Det ble solgt brus og pølse med lompe. Kaffe og kaker og en del 
andre ting var gratis. Økonomisk gikk det vel akkurat i null, noe som også var meningen med dagen. Gle-
delig var det at så mange hadde tatt med familien, da det var det vi håpet på.
Lokallag Oslo er fornøyd med dagen og vil arrangere det fl ere ganger, håper da på enda større oppmøte.
Vi ønsker også innspill til neste åpen dag.
 
Mandag 04.04. 
Da skulle vi ha hobbykveld, og det kom veldig mange dit, ca.30 stk. Da vi spurte om noen ville ha bilen 
opp på bukk hvis de lurte på noe, var det ingen som meldte seg. Så det ble mye prating osv, men det passet 
fi nt da det var så fi nt vær. Mange nye fjes fi kk også se lokalene våre noe som er positivt for oss.
 
Mandag 11.04.05
Flott vær igjen, da dro vi på cruising tur til Frognerseteren, noe vi gjør et par ganger årlig. Det var bra 
oppmøte der også, ca 15 biler. Vi drakk kaffe og pratet og hadde det hyggelig.
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Mandag 18.04.05
Kl.1800 dro vi til Auto Boss, som de fl este vet at også er en nasjonal samarbeidspartner til klubben vår. Der 
fi kk vi demonstrasjon av polering og informasjon om hva de har og tilby av produkter. Det ble en fi n kveld 
med mye nytt å lære. Vi var til sammen 18 stk noe som er et bra oppmøte. Etterpå var det servering av pizza 
og salg av produkter til en billig penge for de oppmøtte. 
 
Mandag 25.04.05
Kl.17.45 Dro vi til Lier v/ Drammen for å besøke Meguiars og det ble en fi n tur med 18 Mercedeser på rekke 
og rad som syntes godt i trafi kken. Vi ble vel 22 til sammen med de som var der og det ble en utrolig hygge-
lig kveld med demonstrasjon av Meguair’s sine produkter. Jeg er av den oppfatning att det var mange som 
lærte mye nytt denne kvelden. De som hadde riper og div på bilene fi kk ordnet det etter tur noe som mange 
satte stor pris på. Det ble også servert et trailerlass med Pizza. Vi vil rette en stor takk til Thomas Huse som 
gjorde en glimrende jobb med å demonstrere Meguair’s sine produkter for oss. 

Mandag 02.05.05
Da var det endelig Ferrita, noe mange har ventet på i mange år. Og nå var dagen her. Vi startet cruisingen kl: 
18.45 fra Brobekkveien 102B og vi var vel 7 biler som kjørte derfra, så hang det seg på noen under veis og 
mange kjørte direkte. Vi ble ca 21 stk til slutt, noe som var/er forholdsvis bra. 
En av sjefene i Sverige var også tilstede sånn att vi fi kk litt historie om Ferrita som ble startet i Sverige i 
1957. Det ble stilt en god del spørsmål og alle fi kk gode svar. Etter kaffepausen ble det montert et Ferrita 
rustfritt Eksosanlegg på bilen til Johnny (MAX R), som hadde bestilt i god tid før treffet slik at vi alle skulle 
få se de montere på en Mercedes. Dette var noe mange satte stor pris på å få se i praksis. 
 
Mandag 09.05.05 
Da var det cruising tur til Kløfta. Det ble en våt opplevelse, men det gikk bra. Vi gikk inn på en kafeteria og 
drakk kaffe og koste oss der. 11 biler møtte tros det dårlige været, det er bra.
 
Lokallag Oslo ønsker å øke aktiviteten en del mer enn før noe også de siste månedene har vært preget av 
med veldig bra oppslutning. Vi har inntrykk av at de som har vært med, har vært veldig fornøyd.
Det er allerede gjort mange avtaler for høsten og vinteren. Datoer for dette kommer etter hvert som de blir 
spikret. Det er også planer om en grilldag i Aug./sept hvor man kan ta med hele familien. Har noen et godt 
forslag i tillegg til de jeg allerede har mottatt så ta kontakt en av oss i styret i lokallag Oslo. 
 
Lokallag Oslo ønsker alle en god og stjernefylt sommer
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Med Mercedes til Mercedes-land.
Av Olav Barhaugen

Ferien står for døren, og tusener av nordmenn tar landeveien fatt. For mange av oss Mercedes-entusiaster står en tur 
til bilens hjemland høyt på ønskelista. Undertegnede har lagt bak seg mange mil på tyske autobahner og bundes-
strasser. Jeg vil her dele noen av mine erfaringer med dere. 
Det er mange muligheter for å komme seg til Tyskland. Man kan ta ferge direkte til Kiel, eller via Danmark. Man 
kan også kjøre hele veien gjennom Sverige og Danmark. Personlig foretrekker jeg å kjøre ferge fra Oslo til Kiel. En 
fl ott sjøreise ut Oslofjorden, og den nye fergen Color Fantasy er en attraksjon i seg selv. Et tips der er å skynde seg 
opp til panoramabaren på dekk 15. En fantastisk utsikt høyt over vannspeilet.
Vel fremme i Tyskland venter tusenvis av kilometer med autobahn på deg. Disse veiene har tatt unna for trafi kk i 
mange år, og er nå for en stor del oppgradert til å takle den stadig økende trafi kken. I praksis er det fri fart på Auto-
bahn, men det er mange strekninger med redusert fart. Kjører du for fort der kan du lett bli tatt, selv om bøtenivået 
ikke er i nærheten av norsk nivå. En annen ting er at det er ikke sikkert bilen din har godt av å kjøre på full fart over 
lengre strekninger. NAF har hentet hjem atskillige biler med motorhavari fra tyske autobahner. Ta det litt forsiktig 
til å begynne med, og øk gradvis på. Det er en stor overgang både for bil og sjåfør som kommer fra norske veier og 
hastigheter. Autobahn er grei når du skal forfl ytte deg raskt over lengre avstander, men for å se noe av landskapet 
og bebyggelsen bør du velge mindre veier, eller bundesstrasse som de innfødte sier. De går innom mange hyggelige 
småbyer, og over den tyske landsbygda. Dette er ikke så rask og effektiv transport som autobahn, men helt aksepta-
belt etter norske forhold.

Et besøk hos en stor bilforhandler hører med på en slik tur. De fl este byer har minst en Mercedesforhandler. Jeg vil 
anbefale at du legger turen innom Mercedes-Benz Niederlassung i Friedrich-Ebert-Damm 115 i bydelen Wands-
beck i Hamburg. Dette er en rimelig stor forhandler med stort utstillingsområde og mye fi n bil. For oss som er 
glade i litt eldre biler er det imidlertid vel så moro å ta en tur innom fi rmaet som holder til i bakgården deres. Det 
er langt fra noe bakgårdsfi rma, men den velrenommerte butikken C.F. Mirbach. Der fi nner du til enhver tid et stort 
utvalg av klassiske biler. Alt fra bilens barndom til nyere klassikere. Da jeg var innom der i fjor var det blant annet 
to 300 SL fra femtitallet der.
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Motorsport er populært i Tyskland, og det fi nnes mange baner du kan se billøp. Den mest kjente banen er 
Nurburgring, med både en vanlig høyhastighetsbane som det kjøres alt fra økonomiløp til Formel 1 på. Det 
kjøres løp der de fl este helger om sommeren. Du kan også få prøve dine egne ferdigheter på den legendariske 
nordsløyfen, som det ble kjørt Formel 1 på helt frem til syttitallet. Nå er banen åpen for alle som vil prøve seg, 
men det er ikke bare spøk å legge ut på den drøyt 20 km lange banen. Det er ikke uten grunn den har fått kalle-
navnet ”det grønne helvete” Når alt fra turistbusser til blodtrimmede motorsykler og sportsbiler slippes løs på 
banen så er det lett gjort at det kan skje ulykker, og det gjør det. Ofte med tragisk utfall. Da er det nok tryggest 
å stille seg opp som tilskuer på en av de mange plassene langs banen. Nordsløyfen blir mye brukt som testbane 
for bilfabrikkene, så det er store sjanser for å se en og annen prototype rundt banen i høy hastighet. Nurbur-
gring ligger i Eifel-området, noen mil sør for Köln.
Når du først er på disse kanter må du absolutt ta turen gjennom den berømte Rhindalen. Vakrere natur skal 
man lete lenge etter. Bratte dalsider tett beplantet med vinranker. Store borger og slott oppe på toppene som 
speiler seg i elven som er en viktig transportvei. Ta inn på et hotell i en av de mange byene langs elven, og ta 
en tur på en lokal vingård. En velsmakende og berusende opplevelse.

Stuttgart er et naturlig reisemål for en Mercedes-entusiast. Mercedes-fabrikken i Unterturkheim er nesten som 
en liten by i seg selv, og må absolutt oppleves. Det er mulig å bli med på guidede turer på fabrikken, men dette 
må bestilles på forhånd. Museet er derimot tilgjengelig for spontanbesøk. Her må du parkere på anvist plass, 
og ta skyttelbuss inn til museumsbygget. Et nytt og større museum er under bygging og åpner sommeren 2006, 
men dagens er absolutt verdt et besøk. Her fi nner du alt fra de første bilene fra Daimler og Benz, og Mercedes-
Benz modeller fra sammenslåingen i 1926 og frem til i dag.
Et besøk hos AMG i Affalterbach, Mercedes-Benz Classic Center i Fellbach eller fabrikken og kundesenteret i 
Sindelfi ngen er også steder som er verdt å besøke.

Lengst sør i Tyskland, i grenseområdet mot Sveits og Østerrike ligger den absolutt råeste bilforretningen jeg 
har besøkt. Auto Salon i Singen er like mye et bilmuseum som en forretning, men her er hovedvekten nyere 
biler. Og ikke vanlige biler nei. Her fi nner du de mest eksotiske kjøretøyer du kan tenke deg. Aston Martin, 
Bentley, Bugatti, Maybach, Rolls Royce, Ferrari og Lamborghini. Da jeg var der for noen år siden hadde de 
tre Mercedes CLK-GTR I utstilling, deriblandt en roadster. Disse er kun produsert i 25 eksemplarer, derav 5 
roadstere, så man kan trygt si det var et eksklusivt utvalg. Ferrari hadde en egen avdeling, med rundt 20 røde 
biler og en sort. Alle Porschene måtte stå utendørs.
Det fi nnes et utall autofi le reisemål både i Tyskland og ellers i Europa, så du må regne med mange år for å 
rekke over det grøvste. Ha en god tur og husk: Kjør pent, kjør trygt, kjør Mercedes.



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

Side 14

Referat MB Entusiastklubb’s årsmøte 29.5-2005

1) Opptak av navnefortegnelse (tilstede var 33 personer inkludert styret)
2) Valg av sekretær (Trond Erik Holme ble valgt)
3) Spørsmål om møtet er lovlig innkalt. Godkjent
4) Gjennomgang av årsberetning ved leder Bjørn Mohn

a) Ønsket velkommen til nye medlemmer
b) Bjørn ønsker en skjerpelse av oppførsel på forumet
c) Bjørn forteller litt om søknadene om økonomisk støtte til lokallagene
d) Arbeidsfordelingen på landstreffet ble gjennomgått
e) Bjørn gikk gjennom året som er gått

   
5) Godkjenning av regnskapet, Godkjent.  Regnskapet blir publisert i MB.Tidende

6) Lokallagenes årsberetning
a) Lokallag Oslo v/Arne Snapa fortalte om året som gikk
b) Lokallag Stavanger v/Thomas Nygård fortalte om året som gikk, Thomas fortalte også 

om Veiebil 24. – 26.juni
c) Lokallag Trondheim v/Bjørn Mohn (Torbjørn Flenstad var reist hjem) fortalte om året 

som gikk
d) Lokallag Bergen v/Stein Ove Hagenes fortalte om situasjonen i Bergen

7) Diverse saker
a) Forslag om at styremedlemmer skal slippe medlemskontingent. Nedstemt
b) Forslag om at valgperioden for styreformann forkortes fra 2 år til 1 år. Vedtatt med 19 

mot 8 stemmer
c) Medlemsansvarlig Arne Kjøhl forteller om mange som ikke betaler medlemskontingentet

8) Valg 
a) Geir Normann og Arne Kjøhl stiller til gjenvalg.  
b) Turid Sunde og Stein Ove Hagenes stiller som varamedlemmer. Alle ble applaudert inn.  
c) Bjørn Mohn ble valgt som styreformann i 1 år.
d) Frode Stiansen ble valgt inn i valgkomiteen
e) Thomas Nygård ble valg som ordstyrer til neste årsmøte

9) Økning av styrehonorar til kr. 3000,- for styremedlem og til kr. 4000,- for styreformann

10) Diskusjon om hvilke og hva slags biler som klubben skal stille med på diverse messer (Auto-
fi l, Motorfestivalen etc.)
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      Premieliste utstilling landstreff, Gol 2005     
    
  

Klasse bilnr.  Navn    
  
190   
1  74  Knut Sætre  
2  81  Uwe Kahle (Tyskland) 
3  58  Tor Anton Dagfi nnrud  
  
126/140/220   
1  19  Frode Stiansen  
2  34  Johnny Moen  
3  54  Thomas Nygård  
  
124   
1  5  Arne Snapa  
2  83  Trond Vestpåsveen  
3  17  Frank-Andrè Siljeholt  
  
210/211   
1  24  Geir Normann  
2  10  Bjørn Mohn  
3  69  Jonny Smeland  
  
SL/SLK/CLK  
1  78  Geir Steffens  
2  44  Ronnie Westpold  
3  50  Stig-Ove Hagenes  
  
Andre   
1  63  Turid Marie Sunde  
2  55  Tin Nguyen  
3  41  Olav Barhaugen  
  
Best shine   
1  5  Arne Snapa  
2  71  Thor Egil Andresen  
3  38  Kim Andrè Wagner  
  
Beste ombygde  
 5  Arne Snapa  
  
Lengst reisevei  
 62  Trond Roald Johnsen  (fra Vestre Jacobselv) 
  
Beste orginal bil  
 41  Olav Barhaugen  
  
Publikumsprisen  
 39   Kim Andrè Wagner  
 84  Gaute Hagen                Loddtrekning ga bil 84 Gaute Hagen
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Mercedestreffet i Harsewinkel 
av Bjørn Mohn

Etter fjorårets suksess, simpelt hen måtte vi bare reise ned til Mercedestreffet i Harsewinkel, Tyskland igjen.  Vi var 
til sammen 8 stykker som reiste nedover i 6 biler, (Turid’s bil var ikke helt klar) noen valgte båt mellom Oslo og 
Tyskland, vi andre la ut på landeveien.  Turen startet på torsdag med 
godt vær og med stjerner i blikket la vi i vei med godt humør nedover.
  
I Varberg i Sverige fi kk vi ufrivillig stopp da Arne Snapa’s bil fi kk mot-
orhavari (ene kamakslingen røk) og ble stående igjen der, etter fi re timer 

og omlasting av bagasje etc. 
dro vi videre.  På ferjeleie i 
Rødby møtte vi Johnny An-
tonsen, han var på ferie med 
familien og hadde reist ned-
over dagen før oss.  Ferden 
bar videre mot Harsewinkel, 
men først en liten stopp hos BRABUS.  

Båtturistene hadde kommet i land og var på vei nedover, men det gikk 
litt sakte da Inge’s bil hadde problemer med bakstillinga (hmm..tålte 

ikke burnout’n på Gol?)  Nå begynte vi å bli bekymret, ville vi komme frem??   Resten av turen ned til Harsewinkel 
forløp uten problemer og vel fremme (vi måtte lete litt etter hotellet da) møtte vi de andre.  Turid hadde kommet i 
kontakt med en amerikaner (Benny) via 500-forumet og han hadde 
tatt turen over fra San Francisco for å møte oss!! Vel, han hadde et 
ærend i Italia også men likevel.  Turid og gutta hentet han i Hamburg 
og Benny var med oss hele helgen, en meget hyggelig kar. Skal ikke 
se bort fra at han kommer på vårt neste landstreff.  

Treffdagen åpenbarte seg med sol og vi var alle litt spente da vi an-
kom treffplassen.  Vi ble ønsket velkomne av arrangørene, som takket 
for sist, og vi fi kk anvist plass, her rigget vi oss til med teltet, etc.  Vi 
var klare!!  Både tyskere og nederlendere som var på Gol kom innom 
oss og takket for sist.  Jeg snakket med fl ere tyskere som virkelig 
hadde lyst til å ta turen opp til oss neste år, vi får se.  

Mercedes Enthusiast’s (Engelsk magasin) sin tyske freelance-journalist kom innom og tok masse bilder av oss og 
det er ikke umulig at vi får en artikkel i det magasinet.   Det var utrolig mange fi ne biler i alle klasser å se og da 
premieutdelingen sto for tur ventet vi med spenning.  Og det ble premier på oss, ja da!!  I E-klassen gikk 1.plass til 
Inge Høyer, 4.plass til Geir Normann, Ronnie Westpold fi kk 1.plass i SL-klassen og MB Entusiastklubb fi kk pris for 
lengste reisevei!  Synd Arne Snapa og Turid Sunde ikke fi kk hatt med bilene, da tror jeg det hadde blitt et par priser 
til.
 
Da treffdagen var over pakket vi sammen, Jonny dro tilbake til Danmark og familien der, vi andre satte nesa mot 
Steve i Nederland, vi hadde Mikec200 som veiviser, vel fremme ble det grilling med tilbehør (les drikke) ut i de små 
timer sammen med Steve og hans familie/ venner.  For øvrig så giftet Steve seg med sin Sonja 2.juli. Gave fra klub-
ben er avgitt.   Etter et par timers søvn eller så på hotellet, bar det tilbake til Steve og det var tid for litt ”shopping” 
på loftet i garasjen.  Steve’s foreldre bød på lunch før vi reiste oppover mot Norge igjen.  Litt spenning ble det da 
ingen av gutta med Command hadde kart over Nederland, mens jeg ikke hadde over Tyskland på min navigasjon, er 
litt vanskelig når du egentlig ikke helt vet hvor du skal eller hva noe heter, men vi fant frem til rett vei til slutt.  Ron-
nie fi kk testet SL’n, 260 på meteret med cab’n nede!  Inge fi kk ikke kjørt noe særlig fortere enn 160, så det var stort 
sett marsfarten vår oppover.  I nærheten av Hamburg skiltes våre veier, Benny skulle til Italia, Turid, Inge og Ronnie 
skulle til Kiel for ferga hjem.   

Vi andre, Geir, Arne, Rino og jeg hadde noen mil på veien.  Turen hjem forløp uten problemer og vi gledet oss 
allerede til neste års tysklandstreff.  
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    MBE klubbeffekter
       Bestillinger gjøres til effektansvarlig Frode Strand 
                 telefon: 957 53 008 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. 0,- ut året.

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
• Meguiars/Norsk Prol AS. Meguiars profesjonelle bilpleiemidler. 20% rabatt Tlf. 32 84 27 00
• Sarpsborg-Karosseriverksted  - Reparasjon av aluminiumsfelger.  Tlf: 69 15 54 66
• Guard Systems - Kanalg. 3, 3263 Larvik  33 14 18 00       Sporingsmodul / søk- og gjenfi nningsmodul + 

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 tlf 957 53 008

• 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 fl ater etter dagens satser. Ved pakkepriser på reparsjoner av fl ere 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 (offi cial 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 - Sørfl åtv. 6, 4018 Stavanger,  51 58 50 51, 35% rabatt på dekk og 40% rabatt 

på felger
• Stavanger Bil & Elektro A/S - Sørfl åtv. 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.
• Johs Lunde Dekkservice Forus AS  -  Forusbeen 1, 4033 Forus, 51 80 03 00   Minimum 40% rabatt på 

kjøp av dekk eller felg til person og varebil.   Dekkhotell: 500,-  pr. sesong.

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
Frode Strand
Tlf: 957 53 008
E-post: 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

Lokallag Bergen:
Styreformann Frode Stiansen, tlf: 98296994
E-post: lokallagbergen@hotmail.com 

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

Harsewinkel 2005
En tøff 190 beskues... Fra premieutdelingen i E-klasse

Her er vi godt plassert i skyggen under teltet

 


