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MB Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusiastklubb. 
Ansvarlig Redaktør og layout: Olav Barhaugen  
Telefon: 975 31 888   
Epost: mbtidende@mbentusiastklubb.com

Våren kommer

Kjære stjernevenner. Vinteren slipper taket, og kroppen begynner å våkne til liv igjen. Akti-
viteten i bilmiljøet øker også i disse tider. Noen har brukt vinteren til å pusse og modifi sere 
godbilen. Da er det ekstra hyggelig å ta ut bilen en fi n vårdag, kjøre en tur og sjekke at alt 
fungerer som det skal. Kanskje ta en tur på ”stripa” og få beundrende blikk. 
Men for de fl este av oss er det hverdagsbilen som får litt ekstra omsorg nå om våren. Vin-
terens saltsørpe skal vaskes bort og sommerdekkene settes på. Noen blir også fristet til å 
bytte ut den trofaste sliteren med en nyere modell. Utvalget av bruktbiler har sjelden vært 
større enn nå, og det er gode sjanser for å gjøre et godt kjøp. Gode økonomiske tider gjør 
også at det er stadig fi nere og mer velutstyrte biler på markedet. For dem som ønsker helt 
ny bil er det også mye å velge mellom. Mercedes har et meget stort modellutvalg som dek-
ker de fl este behov og ønsker. 
Dessverre er det mange av oss som ikke har råd til å investere i ny bil. Mange kjører rundt 
i gamle biler som forurenser, og mangler moderne sikkerhetsutstyr. I et av verdens rikeste 
land melker staten sine innbyggere for milliarder i avgifter på bil. I et langstrakt land med 
spredt bosetting er bilen en nødvendighet for å fungere. Vi har en av de eldste bilparkene i 
hele verden, og et veinett som ikke er dimensjonert for dagens trafi kk. Denne kombinasjo-
nen fører til mange tragiske ulykker som kunne vært unngått. Nå er fl ere store veiprosjekter 
i gang i Norge, og vi får håpe det fortsetter så vi får trygge veier. Hadde vi i tillegg fått råd til 
å kjøpe nye og tryggere biler kunne vi spart både liv og penger. 
Det er varslet omlegginger i bilavgiftene fra neste år, men omleggingen skal skje på en 
slik måte at statens inntekter blir uendret. Miljøvennlige biler skal bli billigere, og de som 
forurenser mye skal bli dyrere. Hadde man redusert alle avgiftene betydelig, kanskje en 
halvering, ville det totale bilsalget øke. Dermed vil staten få sine inntekter og i tillegg ville vi 
få fl ere nye biler med høy sikkerhet og lave utslipp. Tryggere biler gir færre skader, og nye 
biler er mer miljøvennlige enn gamle. Er ikke det god politikk så vet ikke jeg.
Inntil videre får vi kjøre forsiktig rundt i våre gamle farlige og forurensende stjernebiler.  Ha 
en fi n vår alle sammen.

Med stjernehilsen
Olav Barhaugen
Redaktør

Forsidebildet: Årets Safety Car i Formel 1 er en modifi sert versjon av CLK 63 AMG
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Formann har ordet

2006 har vært over oss en stund nå, våren er i anmarsj (selv om det ikke ser sånn 
ut enkelte steder, i hvertfall ikke her jeg bor!) påsken står for dør og ja kort sagt, nå må 
sommer’n komme! Som ihuga MB entusiast så er det vel sånn at vi priser våren og 
sommeren mer enn de fl este, vi kan liksom ikke komme fort nok i gang med vårpuss av 
vårt stjernesmykke, få på sommerhjul og bare cruise rundt med et digert smil!

Mange har sikkert  fått med seg at det ble gjort en endring av vårt diskusjonsforum 
nå på nyåret, bakgrunnen for dette var at styret ønsket å bedre tilbudet til dere som 
medlemmer av klubben og en nødvendighet av å oppgradere softwaren til forumet.  
Dessverre så ble nok omleggingen misforstått av en del og dette kom til store uttrykk på 
forumet i tiden før omleggingen.  Noen valgte dessverre å forlate oss som følge av om-
leggingen, men jeg er nesten sikker på at de kommer tilbake etter hvert. For husk det 
er ingen klubb som MB Entusiastklubb!    Vi er en levende bilklubb og ikke en nettklubb 
(de er det mange nok av der ute i “cyberspace”)

Dette blir mitt siste landstreff som leder av klubben, jeg har valgt å trekke meg nå ved 
årsmøtet og overlate roret til andre.  Det har vært tre fi ne og givende år med 
klubbarbeid og et av de beste høydepunktene var da jeg klarte å få til  at vi kunne bruke 
stjernelogoen i vår markedsføring, det var stort.  

Landstreffet er nå bare to måneder unna og du verden som tiden fl yr.  Jeg håper 
at vi blir mange fl ere enn i fjor og for dere som ikke har meldt dere på eller som aldri har 
vært med der før, så er tiden inne for å komme til Gol! Don’t miss it!

Til slutt vil jeg bare ønske dere alle en riktig god påske!

Vi ses på Gol!

Med vennlig hilsen
Bjørn Mohn
Styreformann 
MB Entusiastklubb
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Prosjekt E 280 Twin Turbo
Etter å ha lest Maximum Boost av Corky Bell og diverse info på nettet innså jeg at det var ingen vei utenom. Jeg 
måtte bare gjennomføre mitt eget turbo prosjekt. Midtlivs krisen var et faktum ! 
Målet ble raskt defi nert. Jeg ville bygge mest mulig selv, gjerne fra bunn, dette ville jeg lære. Dernest ville jeg 
lage noe bedre og billigere enn kjøpte løsninger tilsvarende Mosselman og andre produsenter. 
Men, ville jeg lykkes? Vel, jeg har mekket og reparert egne kjøretøy i alle år, men dette er noe helt annet. Mestre 
en turbo konvertering? Dess mer jeg gravde meg ned i de tekniske bøkene jo mindre kompetent følte jeg meg. 
Heldigvis, engasjementet dro meg videre i prosessen. Det gikk relativt greit å få en viss oversikt over selve jern-
varen, dimensjonering og design, men styring av bensin og tenning virket nokså uoversiktlig. Skulle jeg løse alle 
utfordringene på papiret eller skulle jeg bare gå i gang? Utålmodighet og iver fi kk regjere. Mottoet ble: når andre 
har klart det skal også jeg også klare det. Strategien var å gå i gang med det mekaniske, men samtidig skyve de 
vanskelige oppgavene ut i tid.  

Familiebilen ble selvfølgelig et lett offer så snart fruen i heimen hadde fått eget kjøretøy. Hun, d.v.s. fruen var 
naturligvis litt skeptisk, men hun er blitt holdt oppdatert og forhåpentligvis følt en viss kontroll med tid og penge-
forbruk.

W124 E280 med M104 motor er ikke det beste utgangspunkt for en slik konvertering. Høy kompresjon (10:1) be-
grenser ladetykk. Motorstyringa er integrert med unnværlig ekstra utstyr som cruise kontroll, klima, IR-lås/starts-
perre. Dårlig med plass til konvensjonell luft-luft cooler er det også, med mindre man kapper rent da. Jeg ville så 
gjerne bygge en løsning som gjorde minst mulig inngrep i bilen. Vinteren 2004 var konseptet var klart. Bak alle 
mine beslutninger lå det forankring i teori og til leste erfaringer. ’Turbokongen’ som nå er en god kompis av meg 
ordnet en Ebay handel på et sett brukte Skyline GTR R34 -99 turboer. Han har peil på turbo og er meget dyktig 
med rettsliper og fi l så fl ow modifi sering av turbin og kompressorene ble også en del av handelen. Han bygget 
samtidig om kompressorene fra fl ens til slange kobling. Korte tykke alu rørbiter ble påsveist og match portet mot 
turbo inlet og outlet. 
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Hvorfor twin turbo? Det er en del ekstra arbeid og ikke minst dyrere. Foruten to turboer må man ha dob-
belt opp av det meste som fl enser, trykk og eksos rør, slanger og koblinger til olje, vannkjøling osv. Plass 
tar det også. Målet var å bygge en løsning med godt bunndrag og noe av drivkraften var teorien om at 
relativt små turboer spinner raskere opp enn tilsvarende stor. Slikt skal gi økt grad av kjørbarhet i form av 
tidlig boost og god respons med minimalt “turbo lag” og ketchup effekt. 

De mest hardbarka turbo entusiastene elsker ketchup oppsett. Typisk litt tamt og forutsigbart drag un-
der 3500-4000 før kicket kommer i form av stigende ladetrykk og effekt som bare raser på. De små gira 
tømmes i hemningsløst hjulspinn mer eller mindre ukontrollert. Slike egenskaper ville jeg unngå. GTR 34 
turboene er i så måte et brukbart utgangspunkt. Relativt små med keramiske turbin blader og kulelager 
oppheng reduserer roterende masse og friksjon. Disse snurrene er kjent for tidlig og rask spoolup. Ved 
å legge litt ekstra innsats i design og bygging av grenrørene var det gode muligheter for suksess. Med 
eksos fra tre sylindre for hver turbo er det viktig at hver eksos puls treffer helt inn i turbinen. Enda be-
dre blir det om avstanden mellom pulsene er lik, d.v.s. like lange rør fra hver sylinder. Tuning forfatteren 
A.Graham Bell hevder at twin turbodesignets hovedgevinst faktisk ligger i selve eksospulsingen.

Sent på høsten 2004 startet 
arbeidet med å fi nne plas-
sering i motorrommet. Det 
gikk noen timer i høstkald 
garasje før bygginga av 
grenrørjiggen kunne starte. 
Med 5 millimeter margin 
kunne samme jigg benyttes 
for begge grenrøra. Finten-
kinga sparte meg for noe 
ekstra arbeid, men antage-
ligvis ikke i forbrukt tid. En 
stor milepæl var nådd i det 
jeg startet på grenrør byg-
gingen i romjula. Flenser til 
eksos og turboer lå ferdig 
massert etter en økt tidli-
gere på høsten. Etter noen 
uker og kappskiver senere 
ble det første grenrøret 
punktet sammen i slutten av 

januar 2005. Vinteren gikk og i april var begge grenrørene ferdig. ”EBB” som hadde tipset meg om byg-
ging og design klarte på en akrobatisk måte å TIGe sammen rør spagetti og fl enser. 

Fikk startet opp motoren for første gang uti juni måned. Da etter ytterligere 2 måneder med rørleggerar-
beid som downpipes, tilpassning av eksos anlegg, rør fra luft fi lter til turbo samt trykkrør supplert med en 
liten vannbasert intercooler liggende over toppen. Oljesmøring til turboene ble plukket fra oljetrykksenso-
ren som ligger bak oljefi lteret. Oljereturen går rett inn i bunnpanna. Det ble boret og gjenget to store hull 
uten demontering. Spon ble ’plukket’ opp av masse grease på bor og gjengetapp. Kjølevannet til turboene 
ble koblet inn på trykk røret som går til varmeapparatet. Pga plassmangel måtte luftmassesensoren tas ut 
av plastrøret og monteres i en kortere rustfri versjon.

Plassering i motorrommet krevde at turboene ble klokket om, d.v.s. vridingen mellom kompressor, senter 
seksjon og turbin ble endret. Aktuatorene som styrer de interne wastgatene måtte derfor bygges opp med 
ny innfesting. Stagene til disse ble bygget om til justerbare (ala strekkfi sk) slik at wastgateforspenningen 
kunne reduseres. Max ladetrykk ble da redusert 0.8bar til 0,35bar (5-6psi).
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Vel på veien cruiset jeg opp noen tanker bensin dog med meget lett gasspedal. Flenser og eksosanlegget 
holdt tett, men trykkrøra blåste jeg av to ganger. Dette skjedde uten overtrykk i plenum. Jaja, tenkte jeg, da 
pumper hvert fall turboene godt. Det hører til historien at 280’en kvitterte ut 335hk/416Nm på hjula på et 
’dynotreff’ MBE Stavanger arrangerte 24 Okt på Ålgård Motorteknikk. (Denne effekten ble målt på høyere 
ladetrykk, 9 psi pga boostcreep i wastgatene). Men tilbake til historien, motoren gikk like fi nt og jevnt som 
før. Det rustfrie eksosanlegget i dobbel 60mm dempet lyden til et anstendig nivå. Det karakteristiske turbo 
suset kom under lett pådrag så snart turboene hadde begynt å pumpe, selv med litt vakuum i plenum. 
Guttene mine lytter etter ugle lyder når vi er på veien: ”UH--HU”. Denne lyden kommer fra wastgatene når 
gass spjeldet stenges litt raskt. Da får begge aktuator klokkene litt ekstra trykkstøtte fra kompressorene 
som igjen åpner wastgatene ventilene som slipper eksos direkte ut i eksosanlegget utenom turboene. 

Uten ekstra bensin tilførsel og kontroll på tenninga var det ikke mulig å belaste motoren. Den magret ut 
p.g.a. mye luft og lite bensin. Prøvde forskjellige metoder for å mate på med ekstra bensin. Manipulering 
av luftmassesignalet fungerte ikke fordi det gikk ’out of range’. En billig ladetrykkstyrt bensinregulator løftet 
ikke tykket tilstrekkelig. Temperatur sensoren lot seg bløffe, men bare midlertidig til ECUen oppdaget trikset 
mitt. Det hjalp en del da jeg fi kk byttet til større Bosch dyser fra Audi/Porsche Turbo. Da fi kk motoren så 
pass med bensin på tomgang at den nesten stoppet opp. V.h.a. luftmassemanipulatoren  (HKS Super AFR) 
fi kk jeg redusert signalet til ECUen ca 50 %. HKS boksen er programmerbar og løste samtidig samme 
problem for lett cruising speed. Og endelig, litt utpå høsten fi kk jeg brukbar bensin forsyning v.h.a. en skik-
kelig justerbar BEGI ladetrykk styrt regulator. Denne er for øvrig designet av Corky Bell som er forfatteren 
av ”Maximum Boost”. Regulatoren struper for bensinreturen etter som ladetrykket øker. Dermed utsettes 
dysene for høyere bensin trykk og motoren får tilført et mer drivstoff i perioden de er åpne. Dette fungerer 
rimelig bra i lag med bensin pumpe fra 300-24 pluss manipulering av den originale tenninga v.h.a. trykkbry-
tere.



Side 7

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

Flere i MBE Stavanger har fulgt dette prosjektet og hjulpet til. Vil spesielt nevne Mr Larsen som har vært på garasje 
inspeksjon fl ere ganger og bidratt med viktige dippedutter. Takk for bensin pumpa Frode! Ellers har medlemmene 
i Stavanger blitt utsatt for en del turbo tekniske terror og konstruktivt bidratt med kvalitet sikring på ymse nivå. 
Klubbens internett forum skal har mye æren for et godt faglig nettverk over hele riket. Uten dette er det lite trolig 
jeg hadde fått kontakt med kompatible sjeler og MB eiere. Torbjørn Flenstad er en slik ressurs som har bidratt med 
erfaringer, tech info, råd og tips og nå utvides samarbeidet. 

Motoren har tilstrekkelig effekt og karakteristikken er som en sugemotor. Trekk fra bunn og responsen er ikke 
svekket i det hele tatt. Videre plan er å få bedre kontroll over ladetrykket, slik at boostcreep forhindres. Det er noen 
svakheter som bør forbedres, både mekanisk og styringsmessig. Godkjenningsprosessen skal nå startes og er ut-
fordring stor nok i seg selv. Selv om det er mye å ta tak i fremover er målet nådd. Bilen kom på veien med boost til 
en akseptabel penge og konseptet fungerer. Håper dette innblikket kan motivere, så skal jeg bidra etter beste evne 
på forumet og ellers i klubben. 

Happy boost !
Mvh
Bernt Skadberg
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Verdens råeste modellbiler?
De fl este av oss har vel en modellbil eller fl ere i hylla. Som barn fi kk vi noen små Matchbox-modeller 
i størrelse 1:43 med varierende detaljrikdom. Senere gikk vi kanskje over til litt større og mere detalj-
rike modeller. For dem som virkelig er opptatt av detaljer og fi nish kan ta kontakt med det tyske fi rmaet 
CMC. De har spesialisert seg på kvalitetsmodeller av klassiske sportsbiler. De fl este er i målestokk 1:18 
eller 1:24 og noen få i begrenset opplag og utrolig detaljrikdom i størrelse 1:12. 
Pr i dag er det kun 1937 modell Horch 853 og Mercedes-Benz SLR McLaren i denne utførelsen. Model-
lene er ned til minste detalj lik originalen, og er satt sammen av ca 1000 deler. Avansert 3D-teknologi er 
tatt i bruk for å tilpasse alle delene i riktig størrelsesforhold. Karosseriet er lagd av 0,6 mm tykk kobber-
plate, og alle delene er montert for hånd. Selvsagt kan alle dører og deksler åpnes, til og med tanklok-
ket. Alle instrumenter og interiørdetaljer er lagd og montert separat. Også tepper og setetrekk er likt det 
originale. Selvsagt er setene i ekte lær. Modellen veier hele 3,1 kg.
I motorrommet fi nner du alle slanger, kabler og smådetaljer helt likt med originalen. Det er nesten så 
man blir fristet til å dra opp peilestaven for å sjekke oljen på motoren. Det eneste som ikke følger riktig 
målestokk er prisen. Mens originalen koster over 400 000 Euro kan modellen bli din for kun 2000. 

Også modellene i størrelse 1:18 er meget forseggjorte. Modellen av løpsbilen W196 er sammensatt av 
hele 1100 deler. Den har ekte eikehjul med sentermutter som kan skrues av. Alle stag og overføringer 
er identiske, og til og med det rutete setetrekket er gjenskapt. Denne blir kun lagd i begrenset opplag 
på 4000 eksemplarer og er leveringsklar fra sensommeren i år. Prisen på denne er kun 200 Euro.
For de som ønsker å sikre seg en eksklusiv modellbil eller ti er det mulig å bestille fra fabrikkens nettsi-
der: www.cmc-modelcars.de
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Ny sesong i Formel 1

Den 12. Mars gikk startskuddet for årets Formel 1 sesong. Mercedes fortsetter sitt engasjement i spor-
ten som partner og motorleverandør til McLaren. Mercedes leverer også biler til løpsorganisasjonen. 
Safetycar er i år en CLK 63 AMG. Den i utgangspunktet potente bilen er ytterligere modifi sert for å gjøre 
tjeneste på racerbanen. Bremser og hjuloppheng er modifi sert, og vekten er redusert med ca 150 kg. 
Bilen har blant annet fått et omarbeidet eksosanlegg som i tillegg til ekstra ytelse gir bilen et grovere 
lydbilde. 
Selve løpsbilen er også betydelig forandret i år. Fra å være lakkert sølv og sort har den nå fått innslag 
av rødt og en særdeles skinnende krom-lakk. Tobakksprodusenten West er borte som hovedsponsor. 
Johnnie Walker har kommet inn i stedet. Også fl yselskapet Emirates har også kommet inn som tung 
sponsor, med sin logo på både front- og bakvinge.
Formel 1 har i alle år vært det ypperste innen motorsport, men for å holde nede kostnader og sikre et 
mangfold i deltagelsen må man holde utviklingen i sjakk med strenge regler. Nytt av året er endringer 
i reglementet for Motor. Etter fl ere år med V10-motorer på 3 liter har man nå gått over til V8 på 2,4. 
Man anslo at motorkraften ble redusert med ca 200 hk og at rundetidene dermed ville gå ned med ca 5 
sekunder. Imidlertid ser det ut som om motoringeniørene har gjort en god jobb med V8-erne. Sammen-
ligner man rundetidene fra årets første løp i Bahrain med samme løp i fjor ser man at rundetidene bare 
har blitt redusert med rundt ett sekund. Dermed vil opplevelsen for oss publikum bli som før.
Årets første løp i Bahrain startet dårlig for McLaren Mercedes. Kimi Raikkonen mistet bakvingen og 
ødela bakhjulsopphenget på kvalifi seringen. Dermed måtte han starte helt bakerst i løpet, mens Mon-
toya kvalifi serte seg til 5. Startposisjon. Under løpet kjørte imidlertid Raikkonen seg godt oppover i 
feltet og havnet til slutt på en imponerende 3. Plass. Montoya holdt femteplassen hele løpet. En annen 
fi nne som imponerte i dette løpet var Nico Rosberg, sønnen av Keke Rosberg som ble verdensmester 
i 1982. Han viste styrke og kjørte inn til en solid 7. Plass. Han satte også løpets raskeste runde. Ikke 
verst i sitt første løp. Vi får nok se mere til denne unggutten fremover.
Når dette leses har ytterligere et par løp gått av stabelen. Forhåpentligvis også med gode resultater for 
Mercedes-McLaren
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Landstreff 2006... Kommer du?
Siste helgen i mai skal MB Entusiastklubb avikle landstreff på Pers Hotell på Gol, og du er 
invitert!!

26 - 28.Mai er det igjen klart for landstreff, i år som i fjor på Pers Hotell, Gol. 

Utstillingen vil foregå foran hotellet.  

Vi håper du setter av denne helgen til årets happening!

Påmelding kan gjøres via mail: landstreff2006@mbentusiastklubb.com , det er viktig at du 
oppgir:  Medlemsnummer, Navn, Adresse, Bil, Type, Årsmodell, Reg.nr., Ledsager og antall 
barn som skal være med.

Eller fyll ut skjemaet på neste side og send i posten til oss.

_________________________________________________________________________

Program for helgen: 

Fredag
 
16 - 20 Innsjekking/registrering
20 - ?? Grilling og sosialt samvær (husk å ta med egen grillmat / drikke)
 
Lørdag
 
07 - 10 Frokost og bilvask (Vaskeavtale hos Gol Bilistsenter Shell)
10 - 16  Utstilling av biler. Salg av klubbeffekter, lotteri, osv.  Det blir salg av grillmat
  og drikke til hyggelige priser.
16 - 17  Cruising og parkering
20 - 22 Festmiddag og premieutdeling fra bilutstillingen.
22 - ?? Fest og moro
 
Søndag

12 - 14 Årsmøte og valg. Alle medlemmer oppfordres til å møte.
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Påmeldingsskjema til Landstreff 2006

Fyll ut skjemaet for å melde deg på landstreffet, du kan også melde deg på via nettet på denne 
adressen: http://www.mbentusiatklubb.com (velg påmelding på venstre side )

Påmeldingen er bindende og betales kontant ved oppmøte på treffkontoret på Pers Hotel, Gol.  
Prisen er 650,- for medlemmer og eventuelle ledsagere som skal ha festmiddag koster 400,- pr. per-
son.  

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:       _____________________
Registreringsnummer:      _____________________

            

Skjemaet sendes i utfylt stand til:

MB Entusiastklubb
Postboks 11, Vollebekk
0516 OSLO
v/ medlemsansvarlig

Påmeldingsfrist er 1. mai!
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Booking og priser

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

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. engetøy/håndklær må medbringes eller leies 
til kr. 100 pr. sett.
Sluttrengjøring: 4 sengs hytte/leilighet kr. 500. 6 sengs leilighet kr. 800.

Treffavgift

Kr. 650 pr. person/medlem.
Kr. 400 pr. ledsager.
Dette inkluderer bilutstilling og festmiddag i Bjørnehallen. Drikke kommer i tillegg.

Ønsker du kun å være med på bilutstilling lørdag: Kr. 200,-
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Valg 2005

Med bakgrunn i valgkomiteens ønske om utvidelse av styret i klubben, har vi behov 
for nye representanter.
 
Dermed ønsker vi å velge inn nye representanter til styret  og de som stiller er:

Leder:     Alexander Nygård (Oslo)
Effektansvarlig/Sekretær:  Frode Strand (Oslo)
Redaktør MB Tidende:  Olav Barhaugen (Østfold)
Redaktør hjemmeside:  Frode Larsen (Stavanger)
Medlemsansvarlig/Kasserer: Arne Kjøhl (Oslo)
Økonomiansvarlig:   Igor Arne Dusan (Oslo)
Treffansvarlig:   Turid Sunde (Oslo)
Avtaleansvarlig:   Geir Morten Hetle (Stavanger)

Slik stemmer du…

Fyll ut neste side og riv ut, 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 medlemsnum-
meret på konvolutten, denne blir behandlet som en konfi densiell stemme og vil ikke 
bli brukt til annet enn å verifi sere deg som medlem.

Denne konvolutten sendes inn som forhåndsstemme senest innen 1. Mai

Til adressen:

MB Entusiastklubb
Postboks 11,Vollebek
0516 OSLO



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

Side 14

Valg skjema
• Sett et kryss bak den representanten du ønsker valgt eller skriv navnet på den du ønsker valgt 

inn i steden

• Fyll inn ditt medlemsnummer nederst slik at vi kan verifi sere deg 

• Putt hele valglappen i en konvolutt, merk denne med ”VALG 2006”

• Konvolutten blir ikke åpnet før årsmøtet.

• Styreformann Alexander Nygård

• Styremedlem Frode Strand

• Styremedlem Olav Barhaugen

• Styremedlem Frode Larsen

• Styremedlem Turid Sunde

• Styremedlem Geir Morten Helle

• Styremedlem Igor Arne Dusan

• Styremedlem Arne Kjøhl

 

Send skjemaet innen 1.mai til:

MB Entusiastklubb
Postboks 11, Vollebekk
0516 OSLO

Merk ”VALG 2006”     Medlemsnr: ________
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Årsmøte 2006
Innkalling til årsmøte i MB Entusiastklubb.

Som medlem i MB Entusiastklubb er du med på å styre klubben gjennom valg av styre og dets represen-
tanter.  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 28. 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 2005 v/styreformann 
  2.2 Gjennomgang og godkjening av regnskap for 2005
  2.3 Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og gjeld pr 01.01.06
  2.4 Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2006
  2.5 Anvendelse av disponible midler
  2.6 Godtgjørelse til styret

  3 Valg

  3.1 Valg av nye styremedlemmer,  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
  4.4 Gjennomgang av regnskap og budsjett for Lokallag Bergen

  5 Diverse saker

  5.1 Diverse forhåndsmeldte saker
  5.2 Diverse aktuelle saker
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Her er det foreløpige resultatet, noen småjusteringer må til for at alt skal bli 100%, deriblant litt retting av be-
skyttelsesstenger og rengjøring.

Håper denne reportasjen fra oss i Stavangeravdelingen er til nytte for dere av Entusiastene som også har litt 
bilstereodilla.
Sluttresultatet kan ses, og forhåpentligvis høres, på landstreffet på Gol siste helga i mai.
Alle nødvendige volum og tekniske data står i bruksanvisningen, og en får også slike opplysninger hos de 
fleste bilstereoforretninger rundt om i landet, hvis en for eksempel kjøper elementet brukt og ikke har 
papirene tilgjengelig.

Undertegnede er alltid åpen for spørsmål hvis noen lurer på noe mer enn det som står her.
Mvh
Frode Larsen
frode_lars@hotmail.com

Det som ble brukt av materialer er:

1stk:  18mm MDF plate 2,5 x 0,8m
1stk:  18mm MDF plate 2,5 x 0,4m
Ca 50stk  40mm gipsskruer.
Trelim og silikon, 
1 x 1 x 0,01m Isolasjon med alufolie 
(kjøpes på bilrekvisita.)
0,5 x 0,5 x 0,1m Tung Rockwool isola-
sjon.
12” Rockford Punch Subwoofer element.
2 x 2m tykk høytalerkabel.

Verktøy som ble brukt:

Sirkelsag
Elektrisk Høvel.
Vinkelsliper med pusseblad.
Batteridrill.
Elektrisk stikksag.
3, 5 og 10mm bor.
Stjernebits for gipsskruene.

Kostnader:

12” Element: 750,- (Brukt)  ca 1500,- og 
oppover for nytt
Plater: 450,- på Coop Bygg.
Høyttaler kabel: 20 – 50,- per meter.
Isolasjon med alufolie: 50,- hos bil rekvisita.
RockWool: må kjøpes i hele pakker, kost 
ukjent.!

Total pris: ca 1500,-
Arbeidstid: ca 20 timer.
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Bygging av ”Sub” i en S124
I forrige nummer av MB Tidende, så ble det hintet frempå at jeg var igang med å bygge høyttaler i reservehjuls-
brønnen. Her er en liten gjennomgang av byggeprosessen og resultatet av dette lille prosjektet.

Som en start fi kk jeg tatt noen mål og 
tilpasset bunnen, deretter begynte jeg å 
skjære til sideveggene og fronten slik at jeg 
fi kk minimum det volum på kassen som det 
12” elementet skal ha og hva jeg egentlig 
fi kk plass til nedi brønnen.
I følge tekniske data skulle denne høyttale-
ren ha ca35liter lukket kasse og ca60 liter 
bassrefl eks kasse.
Jeg så ganske tidlig at en ikke får nedi 65 
liter i reservehjulsbrønnen, slik at lukket 
kasse ble løsningen.
Målene på kassen ble 45cm x 49cm x 
18cm = 42,4liter.
Siden isolasjonen er ca 80-90% luft så tar 
den ca 10-20% av volumet den opptar, 
dette fører til at brukt isolasjon = max 5liter 
så dermed er vi litt over de 35 liter som er 
krevd fra produsent. 37,4 liter for å være 

nøyaktig.
Reservehjulet er festet i karosseriet med en vingemutter. Dette festet er ganske kraftig, så selv om kassen er kilt 
nedi brønnen og jeg kommer til å stappe isolasjon rundt for å unngå knirkelyder, så har jeg funnet en lang M10 
bolt med gummimellomlegg som vil brukes til å skru kassen fast med. 

Her har jeg skåret ut i bakkant for festet til reservehjulet 
som stikker ganske langt ut. Etterpå ble ny plate mon-
tert innvendig i kassen som bolten så er skrudd fast 
gjennom. Når jeg hadde sjekket at alt sammen passet 
og satt godt fast ble alle sammenføyninger limt med 
trelim og skrudd sammen. Etterpå ble skjøtene fuget 
godt med silikon.
Kassen har dobbel 18mm frontplate for å få den skik-
kelig avstivet uten bevegelse av noe slag.
Som dere ser på bildene, så ble fronten avrundet for 
bedre tilpassing av dekselet og kassen fi kk isolasjon 
nedi.
Det er ikke vist her men sideveggene ble isolert med 
samme type tung Rockwool isolasjon for maksimal 
demping inni, dette for å unngå ”klang” i kassen

Jeg laget hull til høytaleren i sidedekselet først, 
for deretter å tegne av hullet til elementet på 
kassen, dermed fi kk jeg plassert elementet der 
jeg skulle ha det og jeg fi kk ingen overraskelser 
i ettertid.
Jeg måtte også slipe vekk profi lene i sidedekse-
let, siden disse tok borti kassen slik at dekselet 
ikke kom helt inntil.
Her er kassen satt i, høyttalerkablene er trukket 
igjennom og hullet til kablene er fuget tett med 
silikon.
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Ny teknologi fra Mercedes-Benz gjør mørkekjøring sikrere

Risikoen for alvorlige ulykker er dobbelt så stor ved mørkekjøring som ved kjøring i dagslys.
Mercedes-Benz tilbyr nå ny lysteknologi som bidrar vesentlig til økt sikkerhet.  Det nye Intelligent Light System (ILS) 
tilpasser seg de rådende kjøre- og værforhold, samt øker førerens synsvidde med opptil 50 meter.  Dette er en fortset-
telse av Mercedes-Benz sitt mangeårige engasjement for å gjøre mørkekjøring sikrere. 

Lyssystemet inneholder variable, styrbare frontlykter med fem ulike lysfunksjoner. Mercedes-Benz vil nå kombinere 
Intelligent Light System med bi-xenon lyskasterne som leveres som tilleggsutstyr i E-Klasse, og blir derved den første 
bilprodusenten som forsyner sine kunder med den beste lysteknologien som til nå er laget.

Landeveislys 
Mercedes-Benz har oppgradert sine bi-xenon nærlys med et nytt landeveislys som gir et bredere og sterkere lys i 
venstre veikant. Dermed øker førerens siktområde med rundt ti meter. Dette gir bedre orientering i mørket og mulighet 
for raskere respons når andre trafi kanter krysser kjørebanen.
  
Motorveilys 
Når hastigheten overstiger 90 km/t, kobles automatisk det nye motorveilyset inn. Effekten i xenon-lampene økes fra 
35 til 38 watt. Ved en hastighet på 110 km/t, økes rekkevidden av de øvrige lyskasterne. Resultatet er at det oppstår 
en lyskjegle som belyser hele veibredden i en lengde på opptil 120 meter. I sentrum av denne lyskjeglen kan føreren 
se rundt 50 meter lenger enn med konvensjonelt nærlys.

Tåkelys
Forbedrede tåkelys lyser opp den høyre kjørebanehalvdelen mer effektivt samtidig som den brede lysfordelingen 
reduserer refl ekslyset fra tåken. Tåkelysene forblir tent opp til en hastighet av 100 km/t. 

Aktivt kurvelys
Det aktive kurvelyset fungerer både på nærlys og fjernlys, og følger rattets bevegelser. I svinger blir veibanen opptil 
90% bedre belyst. 

Svinglys 
Funksjonen gjør at ett av de to tåkelysene tennes automatisk når føreren betjener blinklyset eller dreier på rattet. Der-
med blir sikten til siden forlenget med rundt 30 meter. Svinglysfunksjonen fungerer opptil 40 km/t.

Mercedes-nytt
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Mercedes på grønne skilter.

Siden kravene til varebil ble endret for noen år siden har ikke Mercedes hatt noen modeller i det attrak-
tive segmenter personvarebiler. M-klassen ble litt for liten, selv om uavhengige aktører leverte noen biler 
med forhøyet tak. Dette var en halvgod løsning som hovedimportøren ikke ville levere. Heller ikke den nye 
M-klassen viste seg å kunne bygges om tilfredsstillende. Gleden var derfor stor når de viste seg at R-klas-
sen hadde de strategiske målene for å få inn den såkalte ”statskassa”. Dette er en kasse med målene 
140x90x105 cm som skal ha plass inne i varerommet. Riktignok må det til en modifi kasjon i taktrekket, men 
ingen vitale deler blir berørt.
Det er kun den lange versjonen som blir varebil, og prisen begynner på kr 590000,- for en R 320 CDI. Im-
portøren hadde opprinnelig beregnet å selge 100 R-klasser i år, men etter at det ble klart at den kunne bli 
varebil har dette antallet blitt justert opp med 400 biler. 

Til høsten kommer det enda en modell som varebil. Den nye GL-klassen som ble lansert i USA nylig svelger 
også unna den nevnte kassa. Dette er ikke noen erstatning for den gamle Geländewagen, men mere en for-
størret M-klasse. Prisen er foreløpig ikke klar, men det antydes at den vil bli dyrere enn R-klassen. Til tross 
for dette regner importøren med å selge minst like mange biler også av denne modellen. 
GL-klasse leveres med samme motorer som R og M, men får i tillegg også den nye V8-diselen 420 CDI.
Denne kraftpakken skyver den over 2,5 tonn tunge bilen opp i 100 km/t på 7,2 sekunder, og gir den en topp-
fart på 230. Selv med slike ytelser er den oppgitt til å ha et forbruk på 1,16 l/mil. Omtrent som en gammel 
230 E med andre ord.

For de som ikke vil legge fullt så mye penger i en varebil, men likevel kjøre på første klasse kan vi anbefale 
Viano. Den kan nå leveres med V6-dieselen som etter hvert har blitt å fi nne i de fl este av Mercedes-Benz 
sine personbilen. I Viano får den betegnelsen 3.0 CDI og yter 204 hk. Dette gjør den til den sterkeste i sin 
klasse. Det er foreløpig uklart om denne kommer med fi rehjulstrekk, men det er lov å håpe.
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Klubbinformasjon

Valg 2006 

Vi har mottatt meldinger om at Bjørn Mohn ikke ønsker å ta gjenvalg i vervet som styreformann, Trond Erik Holme 
ønsker heller ikke å ta gjenvalg på nye år i styreverv.
Geir Normann trekker seg også fra sitt verv
.
Vi vil med dette sende en stor takk for årene de har stått på og gjort sitt.

I forbindelse med kommende valg på nytt styre har det også kommet inn forslag til utvidelse av styret, dette er valgko-
miteen enig i, det avgjørende ordet har årsmøtet.

Forslaget lå i å utvide styret fra fem til åtte medlemmer.

Valgkomiteens innstillinger er som følger:

Leder:    Alexander Nygård (Oslo)
Effektansvarlig/Sekretær: Frode Strand (Oslo)
Redaktør MB Tidende:  Olav Barhaugen (Østfold)
Redaktør hjemmeside:  Frode Larsen (Stavanger)
Medlemsansvarlig/Kasserer: Arne Kjøhl (Oslo)
Økonomiansvarlig:  Igor Arne Dusan (Oslo)
Treffansvarlig:   Turid Sunde (Oslo)
Avtaleansvarlig:   Geir Morten Hetle (Stavanger)

Om noen har noen spørsmål om valget, eller ønsker å utfordre noen som står på vår innstillingsliste, så nøl ikke med 
å ta kontakt med valgkomiteen.
Leder:
Eivind Soltvedt
Tlf 91635675
eivindsoltvedt@gmail.com

Lokale aktiviteter

Lokallagene har planlagt en rekke aktiviteter utover våren og sommeren. Fullstendig og oppdatert liste ligger ute på 
våre nettsider under de respektive lokallag. Vi håper at fl ere vil slenge seg med i det gode miljøet som fi nnes rundt 
omkring. Det er også interesse for å etablere fl ere lokallag rundt om i landet. Har du lyst til å delta er det bare å ta 
kontakt med en av kontaktpersonene som du fi nner på neste side.

Landstreff 2006

Tradisjonen tro vil landstreffet også i år bli arrangert på Gol den siste helgen i Mai.
Vi håper å få se mange nye fjes også i år, i tillegg til de gamle traverne. Se egen sak lengre frem i bladet.

Vervekampanje.

Vi ønsker å få fl ere medlemmer og vil derfor gjøre noen fremstøt for å verve fl ere medlemmer. Lokallagene vil ha ulike 
arrangement kombinert med cruisingturer. Vi har også lagd et skjema som skal brukes for å invitere med nye medlem-
mer. Dette kan lastes ned fra våre nettsider.
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Kontakt informasjon t i l  s tyret  i  MB Entusias tklubb
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

Annonseansvarlig
Turid Sunde
Tlf. 901 16 000
E-post: annonse@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: 
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:
Formann Johnny Antonsen, tlf. 91110074 
E-post: oslo@mbentusiastklubb.com

Lokallag Stavanger:
Formann Thomas Nygård, tlf: 90825230
E-post: stavanger@mbentusiastklubb.com

Lokallag Trondheim:
Formann Torbjørn Flenstad, tlf: 91785503
E-post: trondheim@mbentusiastklubb.com

Lokallag Bergen:
Formann Frode Stiansen, tlf: 98296994
E-post: bergen@mbentusiastklubb.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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Landsdekkende 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
• Esso Mastercard - 30 øre p.l i rabatt, 20% rabatt på vask. Vi har søknadsskjema for Esso Mastercard kort.
• 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.
• 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 57 53 78

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

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.

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
        etter 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 side og bakruter,15% på bilpleie 
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    MBE klubbeffekter
       Bestillinger gjøres til effektansvarlig Frode Strand 
                 telefon: 957 53 008 eller e-post: effekter@mbentusiastklubb.com

T-shirt:  4-6, 8-10,  S,M,L,XL,XXL kr.150,-

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

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

Nøkkelbånd: kr.50,-

Caps: kr.150,-

Liten streamer hvit/grå (innv./utv.) kr.50,-Stor streamer grå innv/ hvit utv. kr.100,-
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 B-Blad
 Returadresse:
 MB Entusiastklubb
 Postboks 11 Vollebekk
 0516 OSLO

Et sikkert vårtegn er at de typiske sommerbilene igjen blir å se på veiene. Etter måneder i 
en mørk garasje kan godbilen endelig få se dagslyset. Få ting kan måle seg med gleden av 
vårens første kjøretur med en blankpusset bil.
Vi lar Carlsson prise våren med sin CK55RS. Et beist av en bil med 580 hk/ 880 nm
0-100 km/t går unna på 4,1 sekunder, og toppfarten er elektronisk begrenset til 332.

Baksiden


