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I 2000 gjorde jeg mitt dyreste bilkjøp til dags dato. Jeg tråkket
rundt på diverse bilforhandlere og drømte om litt av hvert.
Høyt i kurst sto en 124 T-modell, helst turbodiesel med masse
utstyr og gjerne Sportline-pakke. Det fortonte seg umulig å
finne. Jeg var ikke så merketro den gangen som jeg er nå, så jeg
tittet på Chevrolet, Dodge og masse annet vræl uten å finne
noe jeg falt for.

En vakker dag sto jeg og tittet på en Chevrolet Tahoe på en
bruktbilforhandler utenfor Kløfta da jeg skimtet at det sto en
mørk S124 litt lenger bort. Jeg småjogget bort og fikk se at det
sto E 300 Turbodiesel på bakluka og Sportline på fram-
skjermene. Nærmere undersøkelse viste at det var snakk om
en 1994 E 300 Turbodiesel Sportline med skinninteriør,
tempomat,AC, elektriske stoler, 4 stk elektriske vinduer,
brannslukningsapparat, rollo, ekstra lasteforsterkning på taket,
elektriske speiler på begge sider osv. Det var en bil som så
perfekt svarte til min drøm om ny bil. Den ropte på meg. Jeg
hadde bestemt meg for å kjøpe den før prøvekjøringen.

Jeg gledet meg som en liten unge til første treffet til MB
Entusiastklubb i Østfoldhallen. Ikke bare skulle jeg møte folka
fra forumet, men jeg skulle vise fram min stolthet, min nye 
E-klasse. Det skulle jo bare mangle at det skulle gå den veien
høna sparker.

Bare en uke før treffet kjørte jeg på et boligfelt på vei til en
kompis av meg.Veien dit er en usedvanlig dårlig grusvei. Den
må ha blitt laget av en bonde i bakfylla en gang på tidlig 1800-
tall. Jeg kjørte så sakte som jeg kunne, men det hjalp ikke.
Bunnpanna på bilen (den var for øvrig ikke senket) dundret
nedi og sprakk. Dermed kjørte jeg Volvo 940 til klubbens
første treff. Det var for å si det litt forsiktig en utrolig nedtur.
Det var dog et veldig hyggelig treff og mange av de jeg traff
den gangen er fortsatt med i klubben og jeg regner de fortsatt
som gode venner!

Klubbens landstreff på Gol nærmer seg med stormskritt nå, og
vi i styret gleder oss noe helt utrolig til å møte dere alle igjen.
Alle medlemmer skal på skrivende tidspunkt ha mottatt
informasjon/innbydelse til treffet pr post. Har du ikke mottatt
noe så ta kontakt med medlemsansvarlig siden vi da
sannsynligvis har gal adresse!

Jeg vet at noen er skeptiske til å stille opp med landstreffet
fordi bilen ikke er fin nok, den er ikke rå nok og så videre. Det
er ingenting å være redd for! Selv så kommer jeg på årets
landstreff med en 1985 modell 230TE som jeg driver og pusler
litt med innimellom (jeg skal fortelle mer om den senere). Det
er vennskapet og miljøet som gjør at jeg gleder meg til
landstreffet hvert eneste år!

Har du lyst til å reklamere litt for landstreffet der du bor,
eller vil henge opp en plakat hos din nærmeste bil eller dele-
forhandler, finner du en plakat for landstreffet i både JPG og
PDF format på www.mbentusiastklubb.com. Skriv ut så
mange du orker og heng opp rundt omkring! En bil blir aldri
bedre enn summen av delene, det samme gjelder en klubb som
MB Entusiastklubb!

Dette er aller siste leder jeg skriver før årsmøtet, og i den
anledning vil jeg takke alle medlemmer for året som har gått
siden jeg tok over styreformannsvervet etter at Bjørn Mohn
trakk seg i fjor. Det har vært et utrolig lærerikt år med både
oppturer og nedturer.

Selv føler jeg at jeg har lært utrolig mye på dette året, og jeg
har av den grunn sagt meg villig til å være leder i klubben i
1 år til (det hadde jeg ikke trodd i fjor når valgkomiteen maste
som verst på at jeg skulle stille til valg..)

Jeg vil også takke hele styret for den glimrende arbeids-
innsatsen som har blitt lagt ned! 

Vi sees på Gol! – Alexander

Styreformannen 
har ordet

MB-Tidende er et medlemsblad utgitt av MB Entusiastklubb
Ansvarlig redaktør dette nummer: Alexander Nygård (mbtidende@mbentusiastklubb.com)
Grafisk design: Ole Avranden  •  Trykk: Nordberg Trykk
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Forrige modell c-klasse, w203, har
så langt solgt over 2 millioner
eksemplarer og er dermed
Mercedes-Benz sin mest solgte
modell. Det er derfor ingen liten
nyhet når de nå bestemmer seg
for å lansere en ny modell av 
C-klassen.

W203 hadde designelementer hentet
direkte fra S-klasse,W220. Også denne
gangen har de valgt å hente designele-
menter fra den nye S-klassen (W221).
Noe som er helt nytt for Mercedes-Benz
er at de med C-klasse lanserer to forskjel-
lig utseende biler! Og nå snakker vi for-
skjeller utvendig som til og med kona
bør se og ikke bare litt ekstra chrome her
og der som strengt tatt bare bilinteres-

serte ser. Elegance og classic modellene
har Mercedes-Benz kjennetegnet som vi
alle elsker (og noen kanskje hater), med
en stor grill og stjerne på panseret. På
avantgardeutgaven har man i stedet en
stor stjerne i grillen, slik som på for
eksempel SL-klasse. Mercedes-Benz selv
sier at dette er et typisk kjennetegn for
en sportsligere Mercedes-Benz (selv om
ikke sportslighet er det første jeg tenker
på når jeg ser en Sprinter).

Sikkerhet og kjøreegenskaper
Sikkerhet har alltid stått i høysetet hos
Mercedes-Benz. Bilen har måttet passere
over 100 kollisjonstester for å kunne til-
fredsstille Mercedes-Benz sine høye krav
til sikkerhet. C-klassen leveres med sju
airbager og aktive hodestøtter som

standard. Man lanserer også en ny pakke
som man kaller agility control. I tillegg
får man pre-safe systemet som vi fra før
av kjenner fra for eksempel S-klassen.

Agility control er hva Mercedes-Benz
kaller alle nye og kommende funksjoner
som skal heve både komfort og kjøre-
egenskaper. Denne nye pakken inne-
holder agility control understellet, som
justerer støtdemperne etter kjøresitua-
sjonen.Kjører man sakte får man en myk
innstilling som hever komforten til
maksimum, kjører man mer aktivt og
hardt justeres understellet deretter for å
gi bilen sportsligere egenskaper.

Agility control styringen har en
utveksling på 14,5 til 1, og er dermed
6 prosent mer direkte enn utgående
modell. Man kaller også de kortere og

Ny C-klasse W204

Advanced Agility-pakken blir tilgjengelig fra
høsten 2007

Nye C-klasse har måttet passere over 100 kollisjonstester for å kunne tilfredsstille Mercedes-Benz sine
høye krav til sikkerhet.

Mercedes-Benz C-klasse Avantgarde
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mer presise girskiftene på bilene med
manuelt gir for agility control.

For de som er ekstra sportslige kan
man få pakken advanced agility control
som kommer som tilleggsutstyr fra høs-
ten 2007. Her kan man velge mellom
Sport og Comfort. De to programmene
inneholder forskjellige girskiftepunkter
på bilene med automat, forskjell i gass-
respons, forskjellig demperkarakteristikk
og et nyutviklet hastighetsavhengig
styresystem med enda mer direkte styre-
respons og variabel sentrering.

For å forhindre at eiere av den nye C-
klassen blir påkjørt bakfra har bilen som
standard bremeslys som blinker hurtig
ved hard nedbremsing i over 50 km/t.

Interiør
Interiøret har fått en stor oppgradering
fra forrige modell. Nå har vi istedenfor
haugevis av knapper fått et kontrollhjul
mellom setene som vi kjenner igjen fra
S-klasse (og BMW).

Comand APS systemet har enda flere
funksjoner enn før i den nye C-klassen.
En ny funksjon er et fullt europakart til
navigasjonen som er lagret på en 30 giga-
byte harddisk. De høyoppløselige kart-
ene vises på en 7 tommers skjerm som
forsvinner ned i dashbordet under et
lokk når man trykker på en knapp.

Comand APS systemet har også fått et
4 gigabyte stort musikkbibliotek, DVD
spiller for video og audio samt linguatro-
nic for stemmestyring av funksjonene.

Motorer
Når bilen lanseres vil man få den med
3 forskjellige bensinmotorer, C200,
C280 og C350, samt en firesylinders die-
sel, C220 CDI. Etter hvert vil man selv-
sagt utvide modellspektret med 3 diesel-
motorer til, C320 CDI, C180 CDI og
C200 CDI samt C230 som er en bensin
V6er. Mercedes-Benz lover opp til 13 %
mer effekt og opp til 6 % lavere drivstof-
forbruk på bensinmotorene i den nye C-
klassen sammenlignet med motorene i
den utgående modellen.

Den minste bensinmotoren, C180

Kompressor, har fått øket effekten fra 143
hk/105 kW til 156 hk/115 kW.
Dreiemomentet er økt fra 220 til 230
newtonmeter. C200 Kompressor har økt
med 20 hk/15 kW og har nå en effekt på
185 hk/135 kW samt et dreiemoment på
250 newtonmeter fra 2800 o/min. Fra
stillestående er nå C200 Kompressor 0,5
sekunder kjappere til 100 enn sin for-
gjenger samtidig som snittforbruket er
sunket med 0,5 liter pr 100 kilometer.
C180 Kompressor bruker 0,3 liter pr 100
km mindre i snitt enn sin forgjenger.

Ingeniørene til Mercedes-Benz har
modifisert over 90 deler i dieselmotorene.
Som et resultat av dette har C200 CDI nå
11 prosent mer kraft enn sin forgjenger.
Fra 122 hk/90 kW til 136 hk/100 kW.
C220 CDI har nå gått fra 150 hk/110 kW

Mercedes-Benz C-klasse, CLASSIC interiør
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til 170 hk/125 kW og har et dreiemoment
på 400 newtonmeter fra 2000 o/min, noe
som er 18 prosent mer enn forrige modell!
Den råeste dieselmodellen er som før
C320 CDI. Den leverer brutale 224 hk og
510 Nm.

Alle dieselmotorene leveres med ved-
likeholdsfritt partikkelfilter som sammen
med katalysatoren sørger for å senke

utslippene fra eksosen til godt under EU-
4 kravene.Eksosanlegget er i rustfritt stål,
noe som bør bety bekymringsfritt bil-
hold i mange år, i hvert fall når det gjel-
der eksosanlegget.

De moderne 6-sylindrede bensin-
motorene er uforandret, noe som gir oss
et valg mellom C230 med 204 hk, C280
som har 231 hk og C350 som har

272 hk. Alle modellene leveres med 6
trinns manuelt gir som standard unntatt
C350 som leveres med 7G-tronic kassen
som standard. Dette er som dere kanskje
allerede vet verdens eneste 7-trinns auto-
mat. Denne kassen er også tilgjengelig på
de andre V6 utgavene som ekstrautstyr.
Også bensinutgavene har eksosanlegg i
rustfritt stål.

Mercedes-Benz C-klasse,AVANTGARDE & ELEGANCE

Tekniske data:
C 180 Kompressor C200 Kompressor C230 C280 C350

Antall sylindre 4 4 V6 V6 V6

Volum 1796 cc 1796 cc 2496 cc 2996 cc 3498 cc

Effekt 115 kW/156 hk 135 kW/184 hk 150 kW/204 hk 170 kW/231 hk 200 kW/272 hk

Dreiemoment 230 Nm ved 250 Nm ved 245 Nm ved 300 Nm ved 350 Nm ved 

2800-4600 o/min 2800-5000 o/min 2900–5500 o/min 2500-5000 o/min 2400-5000 o/min

0 – 100 km/t 9.5 s 8.6 s 8.4 s 7.3 s 6.4 s

Toppfart 223 km/t 235 km/t 240 km/t 250 km/t 250 km/t

Snittforbruk 7.8 l/100 km 7.9 l/100 km 9.6 l/100 km 9.4 l/100 km 9.7 l/100 km

C 200 CDI C 220 CDI C 320 CDI

Antall sylindre 4 4 V6

Volum 2148 cc 2148 cc 2987 cc

Effekt 100 kW/136 hk 125 kW/170 hk 165 kW/224 hk

Dreiemoment 270 Nm ved 400 Nm ved 510 Nm ved 

1600-3000 o/min 2000 o/min 1600–2800 o/min

0 – 100 km/t 10.4 s 8.5 s 7.7 s

Topphastighet 215 km/t 229 km/t 250 km/t

Snittforbruk 6.1 l/100 km 6.1 l/100 km 7.2 l/100 km
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Miljø
Med alt pratet som er om miljø om dagen
er det verdt å ta med seg at Mercedes-
Benz presenterer sin konseptbil Vision C
220 Bluetec i Geneve. Dette er den aller
første 4-sylinders motoren med Bluetec
teknologien som Mercedes-Benz selv
kaller for banebrytende.

Dette er en motor som er designet for å
gå inn under de nye EURO 6 kravene som
kommer til å gjelde for alle nye biler fra år
2015.Dette er en motor med 125 kW,170
hk,og et dreiemoment på 400 Nm.På tross
av denne rå kraften forbruker den bare 5,5
liter med diesel på 100 km i tillegg til at
den skal ha svært lave utslipp av CO2 og
NOx La oss håpe at denne teknologien blir
tilgjengelig i europa så fort som mulig!

Størrelse
Sedanen er modellen som lanseres først.
Den vil nå ha en total lengde på 4581
millimeter, noe som er 55 millimeter
lengre enn utgående modell. Bredden
har økt med 42 millimeter til 1770 milli-

meter og hjulavstanden med 45 millime-
ter til 2760 millimeter. Mercedes-Benz
lover at med disse grepene har man økt
romfølelsen og komforten i interiøret
betraktelig.

Alexander Nygård

Veiledende listepriser
Prisene på alle modellene som er tilgjengelig fra introduksjonen er klare.
Følgende priser gjelder:

Modell Motor Effekt Veil. listepris levert importør
C220CDI 4-syl diesel 170 hk Kr. 456 600,-
C200K 4-syl bensin 184 hk Kr. 457 400,-
C280 6-syl bensin 231 hk Kr. 642 600,-
C350 6-syl bensin 272 hk Kr. 807 900,-
(I Tyskland vil en C 200 Kompressor koste fra 32 071 Euro, altså ca. 263 000 NOK.)
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Av en eller annen grunn som jeg selv ikke har forstått
enda, føler jeg meg ”hjemme” i Tyskland. Jeg var
derfor i likhet med 8 andre medlemmer fra Oslo-
avdelingen, raskt ute med å svare ja på forespørselen
om å være med på Essen Motor Show. Fjorårets
messe trakk nærmere 360 000 besøkende.
Fokusområder er tuning, styling og bruktmarked for
både nyere og eldre biler.

Lokallag Oslo består av en rekke sosiale MB-entusiaster. Et
enkelt særpreg blant flere, er at en fraksjon av denne Oslo-avde-
lingen, kan sies å være (slik jeg vurderer det) deres utmerkede
evne og nysgjerrighet til å oppleve nye ting i fellesskap. I et retro-
retspektiv, kan året 2006 sies å ha vært et flott år i et slikt hense-
ende. La meg illustrere dette som følger. Fra og med spesielt
Landstreffet i mai, kan oppmøtet blant Oslo-avdelingen sies å ha
vært veldig godt. Fra Landstreffet, flere turer til Frogner-seteren,
Tyrigrava, Auto-Kvikk, Skokloster slott utenfor Stockholm,
Rudskogen, Bertel O. Steen Jessheim,Vallåkra i Helsingborg,
Mortens Kro, Lyrestad i Sverige og ikke minst de unike samtale-
kveldene i lokalene til Inge Høyers billakkering, har vitnet totalt
sett om et flott år for Lokallag Oslo På mange måter manglet
bare «prikken over i’en», da man vurderte dette året totalt sett.
En tur til Mercedes-Benz hjemland skulle på mer enn en måte
sluttføre dette året på en utmerket måte.Avreise-dato var satt til
2. desember 2006, denne gang med fly fra Gardermoen.

En solid «frokost» ble inntatt på flyplassen av enkelte av
medlemmende. Dette lettet litt på stemningen, da enkelte var
litt morgentrøtte og tok feil av dametoalettet og herretoalettet.

Selve flyturen var innholdsrik og enkelte benyttet også anled-
ningen til å bli kjent med tyskere under turen.Andre igjen opp-
levde litt «turbulens» av ulike årsaker og var sjeldent sosiale. I
ettertid lurer jeg litt på om enkelte angrer på at de ikke benyt-
tet anledningen til å finne ut hvem som snorker eller ikke…

Leiebilen som vi skulle bruke fra Cologne-Bonn var selv-
følgelig en Mercedes Benz 9-seter (om enn noe dyr i drift).
Autobahn stod nå for tur, men det var en stund litt uklarheter
om veien. Jeg har selv bodd i Brussel for noen år siden og har
også klart det kunstykket å kjøre meg vill i området
Dortmund/Essen.Det var derfor til trøst for meg å se at enkelte
av medlemmene også hadde problem med å orientere seg, slik
jeg en gang hadde.

Messelokalene i Essen:
”Welcome To The Machine”…
Jeg var i forkant blitt fortalt at denne messen skulle være
Europas største messe innen ”tuning og styling”. I etterkant kan
jeg klart si at dette stemmer sikkert nok,men messen inneholdt
også mye mer.

Selve messeområdet bestod i henhold til det oversiktskartet
jeg hadde, av nærmere 19 haller.Disse 19 hallene var igjen opp-
delt i 7 spesialområder eller soner.Disse var fordelt på rød sone;
utstillingsbiler, banebiler, tuning - blå sone; tuning, optikk, bil-
deler generelt, tilbehør - gul sone; gamle biler, klassiske biler,
deler, tilbehør, erstatningsdeler, brukte deler, og brukt marked
for manualer - sort/hvit sone;Formel 3, banebiler - grønn sone
bestod av fokus på tidligere løp i Le Mans - grønnturkis sone;
informasjonssenter for ADAC, klubber og foreninger og  lilla

«Messe» ved årets slutt
Lokallag Oslo på Essen Motor Show i Tyskland 2006
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sone; utstilling av bladet Auto Bild, fokus på vinter Grand Prix
og modellbilbane.

Teori og praksis er ikke alltid de samme ting. Dette fikk jeg
snart erfare, da jeg i likhet med en rekke andre tusener mennes-
ker entret messen denne dagen.Vi har vel «alle» i løpet av årenes
løp vært på den tidligere Sjølystmessen eller i de «nye» lokalene
på Lillestrøm.Vel… det som møtte meg og de andre fra MB 
E-Oslo avdelingen var utrolig mye større, og da på flere måter!! 

Behovet for kontanter gjorde at jeg måtte forlate de andre
ett øyeblikk for å ta ut penger i andre enden av messelokalet.
Det er da jeg hører jeg noen kjente «strofer» jeg har hørt før. I
et mylder av mennesker og biler hører jeg Pink Floyds sagn-
omsuste låt «Welcome To The Machine». Ikke hadde jeg på
daværende tidspunkt visst at dette også kanskje var de mest
dekkende ord på den «scenen» vi nå entret. Det første som
møter oss ved inngangspartiet er bilen under!!

Bildet over er tatt fra 2. etasje og viser kun om lag en nittende-
del av det totale området messen dekket! I denne gule sonen
fantes unike klassikere og «oldtimers», hvor omtrent halvparten
var Mercedes Benz. Enkelte lurte sikkert på hva disse eldre
«klassikerne» hadde å gjøre på en slik «tuning og styling messe»,
hvor stort sett hovedfokuset var på nyere biler. Ett blikk på en
plakat på en ensom vegg, avslørte at det skulle være en «klassi-
ker-messe i disse samme messelokalene i overgangen mellom

mars og april i 2007 (29 mars
til 1 april 2007).
Etter å ha notert meg datoen
for den klassiske bilmessen i
overgangen mars-april 2007,
oppdager jeg denne Porschen
(avbildet neste side). Nei da,
bildet er ikke tatt ovenfra og
ned slik det kanskje gir uttrykk
for ved første øyekast. Bilen
som er i fullskala 1:1, var der-
imot fastmontert på veggen.

En av klubbens entusiastiske medlemmer gjorde her et heroisk forsøk på å
orientere seg på «ukjente marker». Merk dere «hakesleppet» på dette
medlemmet da det går opp for ham at orienterings-mulighetene er omvendt
proporsjonale med størrelsen på kartet.
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Mercedes Benz: AMG, Carlsson, Lorinser, BRABUS 
Bildeserien som kommer nedenunder, er utelukkende med
fokus på Mercedes Benz. Her er det som vi ser både AMG,
Carlsson, Lorinser og BRABUS som spesielt er trukket frem.
Fellesnevneren for AMG, Carlsson, Lorinser og BRABUS er at

disse navnene får pulsen til å øke.AMG er en av disse, og kjer-
nen i enhver AMG er motoren.AMG har opp i gjennom årenes
løp viet motorene stor oppmerksomhet. Hovedfokus har vært
hele oppbyggingsprosessen, fra selve formgivingen til konstruk-
sjonen. På hjemmesiden til AMG, påpekes det at hvert eneste

Bildet over viser en Porsche i sportslige gule og blå farger. Dersom dere observerer bildet nøye, vil dere snart oppdage at bildet viser at bilen faktisk er ”boltet” fast
i veggen. Med andre ord bilen som er i fullskala 1:1, er ikke tatt ovenfra men derimot i 90 graders vinkel med fronten pekende ned mot gulvet.
Bilene til høyre representerer også høy kvalitet der de står og fortjener helt klar å komme på trykk.
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aggregat bygges for hånd av en og samme AMG-motorspesia-
list. Tanken rundt dette har vært «en mann, en motor» og
motorbyggerens signatur kommer på motorskiltet (kilde:hjem-
mesiden til AMG). Enkelte biler med deres respektive utrust-
ning og lakk taler vel egentlig her for seg, slik bildet under illus-
trerer.

BRABUS har i likhet med AMG bygget råsterke biler for lan-
deveien. BRABUS har slik jeg vurderer det vært eksepsjonelt
flinke til å få frem et aggressivt «look» på sine gjennomarbeidde
biler. Bilene vi observerte utgjorde heller ikke noe unntak. Et
gjennomgangstema var riktig nok fargen på disse bilene som
var svart.
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Kuriositeter, brukte biler, reprasjonshåndbøker og 
2. etasje
Et av medlemmene sa til meg at 2. etasje bestod av en del
«skrot», og var kanskje ikke så interessant.Men jakten på det jeg
manglet mest etter flere timers spasertur i dette enorme messe-
lokalet (en stol eller en kjærkommen benk…),bragte meg like-
vel opp dit. Det jeg så og det jeg opplevde gjorde meg positivt
overrasket. Her fantes en rekke ”stander” som solgte eldre bro-
sjyrer og instruksjonsbøker til biler som Mercedes Benz, BMW

og ikke minst Ford og Audi. Det var
også her jeg brukte mest penger på
messen. Da jeg begynte å lete i arkivet
til en selger, kom jeg over gamle
manualer, fabrikk-reprasjonshånd-
bøker og flere interessante brosjyrer til
min W201 (fra da bilen var ny). I til-
legg kom jeg over noe jeg også var på
jakt etter, nemlig et parkeringskilt som
viser; «Mercedes Parking Only» (se
bilde).

De av oss som er på MB E`s forum fra tid til annen, har sikkert
merket seg at flere er opptatt av modeller av Mercedes Benz
(modellbiler). Et gjennomgangstema på denne messen kan her
klart appellere til disse. Uansett, så overdriver jeg neppe når jeg
hevder at det minst var 10-12 «stander» som solgte slike modell-
biler i ulike skalaer.Valget mitt denne gang falt på en «rød skjønn-
het» av Mercedes Benz 540 K fra ‘30 årene, i skalaen 1-18.

Bildet over viser en typisk «stand», hvor modellbiler stod i
fokus. Utvalget var generelt meget bra. Derimot varierte pri-
sene en del fra «stand» til «stand», og dersom du gadd å under-
søke litt kunne man spare en del på dette. Jeg synes rent person-
lig at prisene her var litt for høye…

Hotellet (Hotell Flair – Messehotell) vi bodde på,var bare 5 minut-
ters gangavstand til selve messelokalene.Det hadde også en liten bar,
noe som også var et naturlig samlingssted for oss etter å ha gått 5-6
timer på betong!. Det smakte derfor ekstra godt med både mat og
drikke etter denne første dagen. En selvsagt ting med et besøk i
Tyskland,er naturlig nok det å bli litt kjent med «utelivet».Herunder
besøkte vi blant annet en Irish Pub,«The Fiddlers Gasthatten» og El
Sombrero. Det hører også med til historien at enkelte hadde slik

sans for Essen`s uteliv, at de hadde litt problemer med å stå opp
dagen etter.På den annen side hevdet enkelte at «snorking» også var
en faktor som ikke skal undervurderes.

Bilen under er, eller kanskje det er mer riktig å si var, en
Golf i sin opprinnelige form. Det er intet å sette «finger’n» på
når det er tale om lakkeringsarbeidet på denne bilen, bortsett
fra at det er (var) en Golf. Bilen vakte også oppmerksomhet der
den stod i «leopardfarger».

Bildet over viser en gammel kjenning. Bilen er en Mercedes
Benz (sølvfarget), 220 SE(B) Coupe fra 1965. Bilen var i likhet
med en mengde andre biler her i 2. etasje til salgs. Denne
«gamle» skjønnheten i original stand, som visst nok skulle ha
vært damekjørt, kunne bli din for 22.500 Euro. Kanskje ikke
noe spesielt billig, men det var mange som benyttet denne
anledningen til å selge biler på denne messen. I fjor (2005) ble
det blant annet solgt en Porsche for 320 000 euro her.

Bildet viser en Mercedes Benz E-klasse 211 med CLS 219 front. Fargen som er lyseblå ser ut til å ha sin
”renessanse” for tiden og er nydelig der den står.

”Store gutter leker mest og best …”. Jeg kunne selvfølgelig
ikke ”dy meg” da jeg oppdaget denne bil-banen i 2. etasje.
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«Råskinn» på 4-hjul…
På en slik messe er det vel en selvfølgelighet at merker som
DODGE Viper og Ferrari er representrert. Men også andre
merker som jeg aldri har sett i fullskala fantes her. Som bildet
under viser, er dette en MOSLER MT900 GTR. Bilen har en
V8 på 7.011 ccm og  topphastigheten er på 340 km /t. 0-100
går unna på mellom 3,1-3,7 sekunder og vekten er på ca. 1050-
1250.Antall kw var oppgitt til 365-441.

Tanker ved reisens slutt…
Denne messen har vist oss flere ting. For det første er det liten
tvil at emnet bil, er et høyinteresseprodukt for tyskere. Bare
størrelsen på denne messen alene underbygger dette. Messen
har gitt oss et innblikk i alt fra vanlige biler, eldre klassiske biler
til utrolig sjeldne og «rå» biler av ulike merker. Fokuset har helt
klart vært på tuning og stylingprodukter Det var også en rela-
tivt stor avdeling med fokus på motorsport. I sluttrapporten fra
messen datert 10.12.2006 fremkom det som følger:

”The Essen Motor Show has confirmed its position as the annual
German automobile fair with the highest number of visitors. 394,700
visitors enthusiastic about automiles came to the global fair for auto-
mobiles, tuning, motor sport and classic cars.” (Final Report
10.12.2006).

Dersom det finnes et paradis for ekte bilentusiaster, er det vel
nærliggende å hevde at Essen Motor Show er det nærmeste
man kommer dette. Her fantes et mangfold av biler. Biler av
nyere dato var vel sikkert også tuklet med på en eller annen
måte. Heller ikke var alt like pent! Likevel er det derimot alle
de nydelige bilene som man legger merke til, og som man hus-

ker. Jeg har bare vist en liten brøkdel blant disse i denne artik-
kelen. De eneste «orginale» bilene på denne messen var vel
gamle klassikere (oldtimers) eller de bilene som var plassert i 2.
etasje og var til salgs. Dette er Tyskland og det virker på meg
som om det som finnes her på denne messen, viser at tyskerne
er klart med på å sette dagsorden innen tuning og styling.Vi har
i løpet av disse dagene opplevd en hel del. Spesielt ”beina” har
fått merke dette. Det er derfor spesielt en ting jeg savnet veldig
på denne messa, nemlig flere tilgjengelige benker å sitte på. Jeg
vil helt klart anbefale andre å dra på det «40-arrangementet»
som er i 2007, men ta med deg gode joggesko med god demp-
ing. Du vil ikke angre på det!!! Messen i 2007 gir helt sikkert
enda flere besøkende, og benker er her «knappe goder».

(Bildet under er tatt ved ankomst ved Gardermoen og viser fem
av klubbens medlemmer).

Helt til slutt vil jeg bare si at jeg,Bjørn Vrålstad – artikkelforfat-
teren, står alene og har det fulle ansvar for de feil og mangler
som skulle ha funnet sted i denne artikkelen.

Kilder: bilnorge.no, sluttrapport fra Essen Motor Show (Final Report
10.12.2006) og  personlig oppmøte på Essen Motor Show.
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Vi tilbyr gratis diagnostisering, i tillegg til de rimeligste prisene for

service, reparasjon og overhaling av MB automatkasser.

• Gratis diagnostisering

• Service 

• Reparasjon 

• Rimeligst på pris 

Norges ledende spesialist
på Mercedes-Benz girkasser

Mercedes Benz i mitt eie:
200 E (W114) • 1968 mod., hvit, 95 hk, - kjøpt sommeren -
85, som restaureringsobjekt, full av rust – solgt raskt videre

G 230 • 1982 mod., rød, 90 hk. – kjøpt sommeren -88, for å
dra hestehenger, total fiasko –solgt raskt videre

300 TDT 4Matic • 1988 mod., impala met., 143 hk – importert
fra Tyskland -97 via en kamerat, kjempe bil, dessverre grønnskil-
tet og da man fikk barn, måtte den vike for en med flere seter.
Kjøpt våren -97, solgt høsten -98. Hadde da gått ca 300.000 km.

230 TE • 1991 mod., grå/grønn., 131 hk – importert fra
Tyskland sommeren -98, av firma, kjøpt høsten -98. Meget
solid og god bil. Solgt høsten -06. Hadde da gått ca 270.000
km. (Solgt til fordel for en Audi… er i hvert fall tysk).

300 SL 24v • 1991 mod., sølv met., 231 hk – importert fra
Tyskland i -98, kjøpt feb. -06, en eier i Norge før meg. Har
gått 210.000 km. 99% original bil.

Av Christian Stephansen
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Valg 2007
Som vanlig før et årsmøte trenger vi i MB Entusiastklubb nye mennesker til å stille opp for klubben.

I fjor fikk vi aldri tak i noen redaktør, og styreformannen har virket i denne stillingen i perioden. Det er også med stor sorg vi
registrerer at Roger Tvedten og Geir Morten Hetle har valgt å trekke seg fra styret på årsmøtet.

Av denne grunn trenger MB Entusiastklubb 3 styremedlemmer, samt 1 person til valgkomiteen. Det vil være rom for bytting av
arbeidsoppgaver internt i styret etter valget, men i utgangspunktet ønsker vi oss:
- Redaktør for MB Tidende
- Avtaleansvarlig
- Medlemsansvarlig

Om noen er interessert, eller har forslag til personer, så ta kontakt med:
Eivind Soltvedt:
Telefon: 91635675
E-post: eivindsoltvedt@gmail.com 

Trond Erik Holme:
Telefon: 97660302
E-post: te.holme@hebb.no

I henhold til våre vedtekter gis alle medlemmer anledning til å stemme på det nye styret.

På valg: (Kan stemmes på)
Styreformann:Alexander Nygård (har sittet 1 år som styreformann)   ■■  ____________________________
Styremedlem: Igor Arne Dusan (har sittet 2 år)   ■■  ____________________________
Styremedlem:Turid Marie Sunde (har sittet 2 år)   ■■  ____________________________
Styremedlem: Morten Engstrøm (ny)   ■■  ____________________________
Styremedlem: Ingen forslag fra valgkomité   ■■  ____________________________
Styremedlem: Ingen forslag fra valgkomité   ■■  ____________________________

Ikke på valg (kan ikke stemmes på):
Styremedlem: Frode Larsen Sæterstøl
Styremedlem: Frode Strand

Sett et kryss bak den representanten du ønsker valgt eller skriv navnet på den du ønsker valgt inn i stedet. Klipp ut, skriv av eller
kopier valglappen.

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

Putt hele valglappen i en konvolutt og merk denne med ”VALG 2007”. Konvolutten blir ikke åpnet før årsmøtet.

Send skjemaet innen 1. mai til:
MB Entusiastklubb
Postboks 11,Vollebekk
0516 OSLO

MB-Tidende_07nr01_v4  19-03-07  08:00  Side 14



NR 1·07 |   MB-TIDENDE   |   15

MB Entusiastklubb
Lokallag Oslo med tilbakeblikk på sesongen 2006

Året 2006
Januar: Julebordtur til Danmark den
21/1 samt flere sosiale treff i
Brobekkveien 102 B.

Februar:
Vervekampanje for 2006 ble innledet
med tur til Vinterbrosenteret 27/2.
Den 20/2 var det igjen vanlig treff i
Brobekkveien 102 B.

Mars:
Vervingsturer til Ski storsenter 13/3 og
Strømmen storsenter den 20/3.

April:
Den 3/4 var det besøk hos samarbeids-
partner Bergs Automatservice for å
lære mer om automatikkens historie og
oppbygging. 7/4 var det besøk hos
Gamle Ringnes Bryggeri i Oslo. Her
på ”ølskolen” fikk man opplæring i
bryggerimetoder og ingredienser under
brygging av forskjellige typer øl.
Motorfestivalen på Hellerudsletta
var i fokus den 29/4.

Mai:
Den 4/5 besøkte vi Meguiars i Dram-
men. Deretter stod Fredrikstad den
15/5 for tur. Årets høydepunkt var selv-
følgelig Landstreffet til MB E-klubb
på Gol den 26-28/5.

Juni:
En dag på stripa på Gardemoen 3/6.
Tyrigrava 12/6. Treffet på Frogner-
seteren 29/6 med W126-klubben fra
Tyskland, ga mulighet til å samtale med
andre entusiaster.

Juli:
Treff MBSCA Skokloster og Stock-
holm 1-2/7.Tur til Gatebil Rudskogen
14-16/7.

August:
Cruising til Tyrigrava 14/8, Vallåkra-
treffet i Sverige 18-20/8 og Notodden
21/8.Dragrace ”Right On Street Finals”
stod på programmet på Gardermoen
26-27/8.

September:
Gatebil Rudskogen 8/9. Tur til
Grombil på Ekeberg i Oslo 10/9 og
25/9 Frognerseteren. Tur til Mats
Harryssons Mercedes Benz samling
i Lyrestad (Sverige) 30/9.

Oktober:
Lansering av GL 11/10 hos BOS
Jessheim. Tur til Auto-Kvikk 16/10 på
Alnabru i Oslo. Autofilmessen 19-
22/10. Høstsjekk av bilen i Brobekk-
veien 102 B 30/10.

November:
Flere sosiale mandagstreff i Brobekk-
veien 102 B.

Desember:
Tur til Essen Motor Show i Tyskland
den 2/12 var årets siste langtur. Jule-
middagen hos Mortens Kro ble avholdt
på Gjelleråsfjellet 11/12. Den 18/12
var årets siste tilstelning med Film- og
bildekveld i Brobekkveien 102 B. På
menyen var det pizza.

Lansering GL, BOS Jessheim Auto-Kvikk Tur til Lyrestad i Sverige

S-klassetreff på Frognerseteren Mandagstreff på Frognerseteren Essen Motor Show i Tyskland
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På ei lita øy, ca 30 min kjøretur nord for Stavanger,
bor Familien Henden, Jostein Henden (Sr),
Jonny Henden (Jr.) i hvert sitt hus, ca 100 meter 
i fra hverandre.

Familien Henden er ørlite mer enn gjennomsnittet interessert i
motor. Her dreier det seg om alt fra gamle «mopeder» til
6 meter lang Cadillac Cabriolet. Begge jobber i offshorebran-
sjen, og da har man noe som de fleste offshorearbeidere har,
nemlig alt for mye fritid.

Etter at Bernt Skadberg, Sven Håkon Voldum og underteg-
nede (Frode Sæterstøl) lånte bilhenger på Rennesøy for å hente
en av Svenni sine mange delebiler, så bet Hr. Skadberg merke i
lokalene ute på øya, for å si det mildt, de er på grensen av hva
som er mulig i et privat bolighus…

Etter litt planlegging fikk vi omsider samlet gjengen i Avd
Stavanger slik at vi kunne ta disse lokalene i nærmere øyesyn.
Med denne reportasjen vil undertegnede prøve å gi inntrykk
av at det ikke var en mislykket tur, langt derifra.

Henden Sr. grubler på hva nå katten har sluppet inn….

Når det gjelder hva verkstedet i kjelleren blir brukt til, så går
det stort sett i eldre amerikanske biler som de har plukket ned
til atomer og restaurert til minste detalj, veteran motorsykler i
fra krigen, et par volvoer, slik som PV,Amazon, duett og 240,
men i det siste har også familien Henden sett at de i Tyskland
kan lage skikkelige biler.

Dette ser vi resultatet av ved at Henden Sr. har fått seg en 
fin 300CE,og Henden Jr. en strøken E320Cdi T-modell… uten
å skrøyde så har vel undertegnede gitt ørlite input i så hen-
seende…?

Godt fremmøte og hyggelig stemning, og som vanlig så er MB
124 godt representert…

I kjelleren har Henden Sr. oppvarmet, fliselagt verksted, med
dreiebenk, fres, presse, trykkluft +++ noe som gjør lokalene
ypperlige til å mekke bil, og ypperlig til samlingspunkt, for med
fyr i peisen og masse historie på veggene så er det titt og ofte
besøk for å diskutere både bil og motorsykkel.

Den ene av flere garasjer i 2’ndre etg, inneholdt flere eldre
motorsykler, et par «nye» og en 60-talls Ford F100 som var
nyrestaurert i fjor, med andre ord helt strøken, denne vant nett-
opp 1 plass for beste restaurering på et Amcar treff i Haugesund,
den har også nettopp vært med i en stor reportasje i bladet
«Wheels».

Rapport:

Treff Stavanger
avdeling Rennesøy
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Herlig lyd i en V8… selv Diesel «ekstremisten» Morten synes
dette var gode greier…

Pågående Volvo Duett prosjekt i 1 etg, inne i «sandblåsings og
lakk rommet»…

Til høyre ses litt av «hytta til Duetten», historien til denne er
lang, men i korte trekk så har den vært en tur på taket inni
skauen, tak-senket på grunn av dette og bygd om til bil med
lasteplan etterpå…

Formannen i Avd. Stavanger Mr. T (til venstre) Morten
Engstrøm og Sven Håkon sjekker ut nyeste oppussingsobjekt,
en 60 talls Cadillac Eldorado Cab.

Denne var ikke helt klar for utstilling enda kan man trygt si,
i hvert fall ikke i nåværende tilstand…

Bilen hadde perforert gulv(rust), råttent interiør, cab uten trekk
igjen og ørlite slitt lakk…, men får den tilnærmet like mye
omsorg så de andre ferdige prosjektene, så blir den nok et
smykke i samlingen til familien Henden.

Utrolig nok virket alt det elektriske utstyret, slik som cab, el
vindu, el lukking av bagaselokk…
Håper å få se det ferdige resultatet om et år eller to, gjerne på et
mandagstreff hos MBE Avd Stavanger.!

Mr.T har funnet seg en god kopp kaffe…
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Det er vel mange som kunne tenkt seg å hatt en slik kjeller å
kose seg i….

Henden Sr. forteller om siste motorsykkel prosjekt, det skal bli
en fin BSA når den er ferdig, engelsk sykkel med andre ord.

Det var litt for oss «tuning» interesserte også… B23 Turbo, fer-
dig nyoverhalt hos Nilsen motor.

Havner nok i sammen med datasprut, oppi en fin 240 stasjons-
vogn som sto nedi gata, Henden Jr. skulle bare gjøre ferdig et
par andre prosjekt først….
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Henden Jr. på en av sine mange kreasjoner… Tempo Sachs 
3-hjuling..

At lokalene er fine har vi vel nevnt før….Undertegnede (tv) og
Henden Sr diskuterer siste nytt i leiren..

Vi fikk ikke tid til å se alt, foruten lokalene i kjeller og
garasje, har de også et lager lokale noen hundre meter unna, der
står det en strøken Chevrolet Caprice Classic Stasjonsvogn sen
60 tals, restaurert for et par år siden, en Høyrerattet Volvo 760
Turbo Stasjonsvogn, en påbegynt Volvo Amazon, ei ny cam-
pingvogn og en haug med motorer, girkasser, drivakslinger,
dører, skjermer etc. i alle former og varianter… i den haugen så
ble det visst satt mer inn enn det ble tatt ut…?

Maken til servering har vi vel ikke hatt før, i tilegg til kaffe så
ble det servert hjemmelaget eplekake, krem, syltetøy og is…
tror vi skal takke Fru Henden for dette.!

MBE Avd.Stavanger takker så mye for en veldig hyggelig kveld,
med mange gode historier og diskusjoner, håper vi kan gjøre
dette igjen ved en senere anledning.

Mvh
Frode L Sætestøl,Avd. Stavanger

For de av oss som har lommebøker hvor pengene har en ten-
dens til å hope seg opp presenterer Brabus nå en ny tuningserie
for ML. De kaller bilen selv for Widestar.

Widestar er 4 cm bredere enn en
vanlig ML og har også større spor-
vidde. Helt nye felger i den små-
voksne dimensjonen 11x23” ble
utviklet til Widestar.Påmontert disse
sitter småvannvittige dekk i dimen-
sjonen 315/25-23.

Hvorvidt man liker ombygde
biler eller ikke bør man bli imponert
over de ekstreme ombyggingene
Brabus gjør av helt vanlige
Mercedes-Benz.Vi har flere med-
lemmer i klubben med biler
ombygd av Brabus, så kommer du på

landstreffet er sjansene meget store for at du får se en Brabus
også i Norge! Nyt bildene av Widestar.

Av:Alexander Nygård

BRABUS WIDESTAR
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Årsmøte 2007
Innkalling til årsmøte i MB Entusiastklubb
Som medlem i MB Entusiastklubb er du med på å styre klub-
ben gjennom valg av styre og dets representanter.Viktige saker
skal drøftes på årsmøtet, og du vil her ha mulighet til å påvirke
klubbens fremtid samt få informasjon om hva som har blitt
gjort i året som gikk.

Vi ønsker deg derfor velkommen til årsmøte på Pers Hotell
på Gol søndag den 3. juni klokka 11.00

Saksliste:
1. Åpning av møte 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. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning 2006/2007

v/styreformann og lokallagsledere
2.2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2006

2.3. Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og gjeld pr.
01.01.2007 samt så langt i 2007

2.4. Gjennomgang og godkjenning av budsjett samt frem-
driftsplan for 2007

2.5. Anvendelse av disponible midler
2.6. Godtgjørelse til styret

3. Valg
3.1. Valg av nye styremedlemmer.
3.2. Valg av ny valgkomité

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

MB entusiastklubb
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Landsdekkende og lokale
samarbeidspartnere
Landsdekkende
• Auto Motor og Sport – Abbonnement inkludert i med-

lemsskapet.
• Esso Mastercard – 30 øre p.l. i rabatt, 20% rabatt på vask, -

10 øre på olje og ingen årsavgift.Vi har søknadsskjema for
Esso Mastercard, ta kontakt med avtaleansvarlig eller styre-
formann.

• Meguiars/Norsk Prol AS. Meguiars profesjonelle bil-
pleiemidler. 20% rabatt.Tlf. 32 84 27 00

• Sarpsborg-Karosseriverksted – 10 % rabatt på reparasjon
av aluminiumsfelger. Kontakt daglig leder Dag Martin
Watvedt, tlf 69 15 54 66, e-post: skv@sarpsborg-karosseri.no
web: www.sarpsborg-karosseri.no, adresse: Ludvig Enges vei
21, 1722 Sarpsborg

• Guard Systems – Kanalg. 3, 3263 Larvik, tlf: 33 14 18 00.
Sporingsmodul/søk- og gjennfinningsmodul + 1 års abon-
nement til 3.490,- (500,- under ordinær pris. Full pris
5.110,-) Abonnement pr. År: 1.690,-

• Emblem Spesialen – Mengder av forskjellige ting. Bl.a.
Mercedesklokke med gravering til 1200,- eller en klokke
med gravering og roterende stjerne til 2200,-.Tlf.938 40 727

• Nor Teknikk A/S - Smarte reperasjoner av: Småbulker
uten lakkering, svihull i stoffseter, rifter eller slitasje i skinn-
seter, 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 reperasjoner 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 57 53 78.

• Speed Autoteile Oslo – leverandør av orginale og OEM
reservedeler for Mercedes-Benz, BMW,Audi,Volksvagen og
Smart. Inntil 10 % rabatt. De leverer også bilunderholdning
og styling. Web: www.speed-autoteile.no, e-post:
post@speed-autoteile.no.Telefon: 41306467.

• Stjerneservice – leverandør av orginale og OEM reserve-
deler for Mercedes-Benz.Alle medlemmer får 10% rabatt på
alle varer unntatt kampanjevarer og varer til fast lavpris. Fast
lavpris på Mobil 1 5W-50 til 110,- pr liter og Mobil 1 0W-
40 til 99,- pr liter.
Web: www.stjerneservice.no,
e-post: kundeservice@stjerneservice.no, telefon: 90 65 19 33

• Nergaard Data og Elektronikk - opptil 20 % rabatt på
bilstereoprodukter.

• Veng – Inntil 35% på diverse bildeler.

• Krefting og co/Autoglym – Gode rabatter på bilpleie-
produkter.

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/unntak av aggregater. Det gis også gunstige beting-
elser 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 – Malerhaugveien 15,0661 Oslo,
23 21 09 90. 10% rabatt på vanlige timepriser.

• AutoTrio AS – Opptil 20 % rabatt.Adresse: Caspar Storms
vei 2, 0664 Oslo. 22 64 87 30.Web: www.autotrio.no 

• Bergs Automatservice AS – 10% på gjeldende priser.
Adresse: Fyrstikkalleen 21, 0661 Oslo, 22 19 55 10.

• KEEN Autoteknikk. Spesialist Mercedes-Benz, Bosch
Innsprøytning. 10% på gjeldende priser. Adresse:
Brobekkveien 64E, 0582 Oslo, tlf: 22 72 12 25.

• Inge Høyers Billakkering AS – 10% på gjeldende priser.
Adresse: Brobekkveien 102B, 0582 Oslo, 22 64 88 60.
Web: www.ihb.no

• Jims Lagerutsalg - Firmaet ligger vegg i vegg med Inge
Høyers billakkering. Han fører lakk og lakkprodukter fra
PPG. Han lager også spraybokser med originalfarge.
Slipematriell, polish, poleringsutstyr, Sparkel fra Car system,
Rusthindrende produkter, (hulromsvoks, «tectyl» m.m.) fra
Maston og Teroson. Han er svært fleksibel og justerer ut-
valget kjapt etter etterspørsel.Avtalen gir 15% rabatt på alt
bilrelatert - lakk, bilpleie, m.m. Samt at han gir spesialpris på
større enkeltkjøp av lakkmateriell. Besøksadresse:
Brobekkveien  102, 0582  OSLO,Tlf: 22654543.

• Baastad bildemontering – Inntil 20 % på nye deler og 15%
på brukte deler.Adresse: Baastad Bildemontering, Stiklav. 1,
1866 Båstad.Tlf 69828033, fax 69828655.Web:www.baastad-
bil.no

• Auto Kvikk AS – 10% rabatt på alle tjenester.
Web: www.autokvikk.no, adresse: Nedre Kalbakkvei 90,
1081 Oslo.Telefon: 23 17 76 30 

Stavanger-området
• BilExtra (tidligere Rogaland Rekvisita) – Varierende

rabatter.Adresse: Sjøhagen 9,4016 Stavanger, tlf: 51 82 95 50.
• Bilradio A/S – 10% rabatt på ordinære varer. Adresse:

Kvalebergv. 21, 4016 Stavanger, tlf: 51 58 66 00.
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• 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 – 10% avslag på gjeldende
verkstedpriser.Adresse: Sørflåtv. 9, 4018 Stavanger,
tlf: 51 88 46 00.

• Bilpleiespesialisten A/S – Gode priser på vask og poler-
ing.Adresse: Hillevågsv. 101, 4016 Stavanger, tlf: 51 58 19 10.

Trondheims-området
• Auto-Huset AS – 15% rabatt på deler og tilbehør.Adresse:

Hornebergveien 10, 7038 Trondheim, tlf: 73 95 69 70.
• Bilradiospesialisten AS – 10% på ordinære priser, 5% på

tilbudsvarer.Adresse: Sørenga 9, 7032 Trondheim,
tlf: 73 94 98 50.

• Lakkspesialisten AS – 25% rabatt på  lakkprodukter, 20 %
på sandpapir og sprayprodukter, 15 % på Autoglymprodukter.
Adresse: Ranheimsv. 7 A, 7055 Trondheim, tlf: 73 84 91 30.

• CD Bildeler AS – 10% på slitedeler og rekvisita.Adresse:
Thoning Owesens gate 22, 7044 Trondheim, tlf: 73 91 91 17.

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.

26. Mars.Temakveld i Brobekkveien for alle medlemmer:Treff
og møter for 2007
Her håper vi på mange gode ideer.Vanlig oppmøte 17:30.

April 2007
2.April: Stengt pga. påskeferie! Alternativt er det oppmøte på
McDonalds på Østre Aker vei (kontoret).
9.April: Stengt pga. påskeferie! Alternativt er det oppmøte på
McDonalds på Østre Aker vei (kontoret).
16. april: Bedriftsbesøk i vårt eget klubblokale hos Inge.
Lakkveld hos Inge Høyer’s billakkering. Her vil Inge vise
lakkering steg for steg gjennom hele prosessen og det vil også
være mulig å stille masse spørsmål underveis for å lære.
23.April: Vi drar til Dolly Dimples på Lillestrøm. Oppmøte
som vanlig 17:30 eller kl. 18:00  i Lillestrøm. Dolly ligger i
Tærudgata 2.

27.April (fredag): Ringnes ølskole.
Da er det igjen klart for Ringnes ølskole i Brygghusbaren på
gamle Ringnes Bryggeri (inngang fra Thorvald Meyers Gate)
fra kl. 2000-2200.Vi møtes på en pub før det for event bespis-
ning og sånt. Dette blir høys sannsynlig Noahs Ark.
De som vil drar ut på ”byen” i Oslo etterpå. (Følg med på foru-
met eller ta kontakt med Arne Snapa).

Dette er konge gutter og jenter så HUSK Å SETTE AV
DATOEN!!!!! Prisen er kr. 300,-/person og da er det inkludert
prøvesmaking av 8-10 ølsorter + 3 øl til konsum.

Påmelding er bindende med betaling innen 17/04-2007 og
påmelding går til Arne Snapa på tlf:91610805 (Og ikke på for-
umet).

30.April: Vanlig treff i Brobekkveien.Oppmøte 17:30 (mulig-
het for cruising).

Mai 2007 
6. Mai (søndag): Familiedag i MBE går denne gang til teknisk
Museum på Kjelsås. Oppmøte i Brobekkveien 12:00.Vi kjører
sammen oppover. Det er også mulighet for å møte direkte på
Teknisk Museum. Museumsbygget på Kjelsås har fire etasjer
med spennende utstillinger. Planen er att vi kjører samlet opp
til Frognerseteren og drikker kaffe og kanskje spiser litt etterpå.
Norsk Teknisk Museum ligger i Kjelsåsveien 143 - 0491 Oslo.
Tlf.: 22 79 60 00 
7. mai: Bedriftsbesøk på Bertram bil som ligger i Grenseveien
v/Helsfyr Mange av oss kjenner Stefan  fra landstreffet på Gol
blant annet som driver her.De driver et bilverksted med alt som
hører hjemme der.
14. Mai: Bedriftsbesøk på Meguiars i Drammen (Lier).
Meguiars driver med alt innen bilpleie produkter og polering
og er et firma som virkelig har stått på for oss i klubben hvert år
med sine kvelder før landstreffet på Gol.Vi kjører samlet ditt kl.
17:00 i fra Brobekkveien 102 B.
21.Mai: Vi drar på cruisingtur til Tyrigrava (ved Gamle
Mossevei). Felles kjøring og oppmøte 17:30 i Brobekkveien
eller direkte kl. 18.00 på Tyrigrava.
28.Mai: Vanlig treff i Brobekkveien.Oppmøte 17:30.Vi ajour-
fører oss i forhold til gjøremål og møteplasser samt klokkeslett
for kjøring til Landstreffet.

Juni 2007
Helga 1-3. Juni: Lokallag Oslo er på landstreff på Gol

04. Juni: Stengt pga helgas landstreff.Alternativt er det opp-
møte på Mc Donalds på Østre Aker vei (kontoret) kl:18.00 for
de som ønsker det..
11. juni. Vanlig treff i Brobekkveien. Oppmøte 17:30 (Stor
mulighet for cruising).

Terminliste for lokallag Oslo
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B-Blad
Returadresse:
MB Entusiastklubb
Postboks 11 Vollebekk
0516 Oslo

Husk refleksvestpåbudet!

Andre effekter

Det er innført påbud om refleksvester i bil gjeldende fra
og med 01. mars 2007. Alle vester er godkjent, og
foreløpig vil man ikke få noen bot for manglende vest. 

MB Entusiastklubb har i samarbeid med vår
samarbeidspartner Dekk1 i Stavanger og Bærum satt
refleksvester i bestilling. 

Vestene leveres i en praktisk oppbevaringspose. Vestene
er preget med MB Entusiastklubb og Dekk1 sine logoer
både på ryggen og på posen. 

Våre vester oppfyller kravene som opprinnelig var satt.

Dessverre er ikke disse klare ennå, men send inn din
bestilling allerede i dag så sier vi i fra når vi har på lager. 

Refleksvestene kan allerede nå bestilles fra vår effekt-
ansvarlig, og vil bli sendt ut så snart de ankommer lager.

Prisen pr. vest er bare kr. 50,- + frakt og evnt. oppkravs-
gebyr hvis du ikke kan hente, evnt. betale forskudd.

Genser 250,-
S, M, L, XL, XXL

Trøyer 150,- (125,- pr. Trøye ved bestilling av to eller fler)
4-6, 8-10, S, M, L, XL, XXL

Nøkkelbånd 50,-

Streamere 50,- (40,- pr. streamer ved bestilling av to
eller flere)
Små hvite utvendig  •  Små hvite innvendig
Små sølvgrå utvendig  •  Store hvite innvendig

Caps 50,-

Tidligere MB Tidende 20,-

Alle ordre på 500,- eller mer sendes fraktfritt ved forskuddsbetalling. Avtales ved bestilling

Alle bestillinger kan gjøres til effektansvarlig Frode Strand på telefon 957 53 008 eller mail 
effekter@mbentusiastklubb.com. Du kan også bestille effekter i klubbens webshop på www.mbentusiastklubb.com
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