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Dermed var årets største høydepunkt over for min del.
Landstreffet er over, og årsmøtet er gjennomført. Jeg ble valgt
som styreformann for enda et år, og dermed må dere lese minst
4 kjedelige ledere til skrevet av meg…

Referat fra årsmøtet finner dere lengre bak i bladet. Som dere vil
se av fremdriftsplanen som vi i styret har satt opp satser vi på å
videreføre den gode trenden vi synes vi er inne i.Vi vil blant
annet fortsette å videreutvikle MB Tidende for å gi dere et
skikkelig kvalitetsblad også de neste årene. Og selv om jeg har
skrevet dette en haug med ganger nå kan det ikke gjentas for
ofte: Uten dere blir det ikke noe medlemsblad. Send inn artikler!

Ekstra morsomt er det at på årsmøtet var klubben 582
medlemmer. I fjor på samme tid var vi 411, det betyr at vi var
171 medlemmer flere enn i fjor, noe som er mer enn målet vi
hadde på 150 nye medlemmer! Jeg retter en stor takk til alle
dere som er gode ambassadører for klubben når dere prater
med andre Mercedes-Benz inspirerte. Litt kjedelig er det at i

skrivende stund har vi akkurat funnet ut at innmeldingen via
nettet ikke har fungert på en stund, noe som har ført til at 18
stykker som har meldt seg inn via nettet ikke har blitt fanget
opp før nå. Kanskje vi hadde nådd 600 medlemmer hadde det
ikke vært for it-problemer?

Fra tid til annen er det noen som spør: "Hvorfor har ikke jeg
blitt spurt om reklame på forumet/i bladet". Svaret er at jeg
aner ikke hvem som kan tenke seg å reklamere og vi har heller
ikke mulighet til å spørre alle til enhver tid. Derfor oppfordrer
jeg alle som har et firma og som kunne tenke seg å reklamere i
bladet eller på nettsidene våre om å ta kontakt med meg! 

Til slutt håper jeg alle har en fantastisk sommer, og ikke glem å
vaske bilen minst en gang i uka.At noen sutrer over at du
vasker bilen oftere enn gulvet hjemme kan lett ignoreres.

God sommer!
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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Endelig hjemme igjen fra lands-
treffet på Gol sitter jeg her og
funderer over hvor inni hampen
griseflaks jeg har hatt denne
helgen.

Turen til landstreffet begynte dårlig. Jeg
møtte Frode Strand og Kenneth Slettum
(som har en utrolig fin W140) på
Olavsgård klokka 15.00.Vi kastet oss inn
i bilene og kjørte av gårde i retning Gol.
Allerede i Nittedal slukket bilstereoen
min og skjermen til bilpc’en blir hvit. Jeg
skjønte at her er det null ladespenning.

Jeg karret meg til Hydro/Texaco i
Hakadal hvor jeg fikk plukket av spen-
ningsregulatoren på dynamoen og kon-
statert at denne er ødelagt. Klokka 16.01
stod Frode Strand utenfor Hellanor på

Skytta (de stenger klokka 16.00) og hel-
digvis fikk vi kjøpt en ny en (jeg hadde
på forhånd ringt og bestilt delen). Jeg
skrudde den nye regulatoren på plass og
vi kjørte av gårde.Alt fungerte fint igjen.

Etter en pizzapause på Hønefoss var
vi på Gol ved 19.00 tiden.Vi fikk sjekket
inn og pakket ut litt før vi dro ut for å
skilte frem til treffplassen.Vi tror nok at
de aller fleste klarer å finne Pers Hotell
på Gol uten at vi setter opp piler som
viser veien, men man føler seg alltid litt
mer velkommen når man ser at noen har
tatt seg bryet med å skilte.

Og dermed var det klart for årets før-
ste øl.Vi pleier å ta oss en tur og spise
pizza på den lokale pizzeriaen den første
kvelden, og slik ble det også denne

gangen. Litt pizza og øl sammen med
gode venner er alltid en suksess.

På fredagen gjorde vi klart til mottak
av medlemmer og klokken 16.00 åpnet
Roger sekretariatet. Her svarte vi på
spørsmål, delte ut gamle nummer av MB
Tidende, solgte klubbeffekter og regis-
trerte de som ankom til treffet.Vi fikk
også to nye medlemmer, og dermed ble
det totale medlemstallet i klubben 582
medlemmer ved årsmøtet!

Og her kommer griseflaks nummer
to for min del inn i bildet. Mens jeg står
og prater med medlemmer inne i resep-
sjonen kom Jørn Enersen bort til meg og
spurte om hvorfor bilen min er så skakk?
Skakk, sa jeg? Og jeg begynte å ane det
verste. Da jeg gikk ut fikk jeg se at bilen
min nok kvalifiserte til å være Europas

Landstreff på Gol 2007Landstreff på Gol 2007

Frank Osland som viser fram motorrommet på sin
300TE Sportline med biturbo

Ronnie Westpold sin 
CLS 320 CDI

Charlie Svendsen sin 
600 SEL
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laveste S123, i hvert fall på venstre side
foran. Jeg la meg under, og så at fjæra lå
på bakken. Fire runder hadde knekt av!
Per Rustberggard, som er vår kontakt-
person på Pers Hotell, har heldigvis kon-
takter, så vi fikk relativt kjapt ordnet jekk,
skralle og fjærklemme. Dermed satte jeg
på restene av fjæra og bilen ble utrolig
nok kjørbar! Det subbet ikke en eneste
gang på veien hjem, på tross av at bilen
var ekstremt lav. Nye H&R senkefjærer
er bestilt.

Som vanlig fikk vi besøk fra utlandet,
og det var med stor glede at vi kunne regis-
trere de første svenskene på et landstreff! Vi
fikk også besøk fra Tyskland og Nederland
(Mike og Peter har vært på treff hos oss
flere ganger før). Den som kom absolutt
lengst må ha vært en rød Viano med rus-
siske skilter. Det lå en lapp i frontruta hvor
det sto ”MB-Club Russia, Saint-
Petersburg”. Dessverre fikk vi ikke pratet
med han, og han forsvant ganske raskt. Så
dette fikk vi ikke undersøkt nærmere.

Dessverre regnet det store deler av
fredagen.Tradisjonen tro skulle vi hatt
grilling nede ved hytteparken på freda-
gen, og vi håpet i det lengste at vi skulle
kunne få til noe slikt denne dagen også.
Men siden regnet ikke lot til å skulle

stoppe, så vi oss nødt til å avlyse gril-
lingen.Vi fikk til et alternativ med buffet
på hotellet, men dessverre var det langt i
fra alle som dukket opp på dette. Jeg tror
allikevel ikke det la noen demper på
stemningen utover fredagskvelden.

På lørdag var jeg oppe klokka 07.15 og
gikk opp til treffplassen for å gjøre meg
klar. Først kjørte jeg bilen min ned i gara-
sjeanlegget, der Jørn Enersen hadde sørget
for å sette opp en innendørs selvvask.
Deretter kjørte jeg bilen opp på treffplas-
sen igjen.Lokallag Oslo hadde ansvaret for
å plassere biler i gaten utenfor hotellet, og
siden vi regnet med ca. 100 biler, plasserte
vi bilene tettere enn tidligere år.

Sakte fylte gaten seg opp med biler,
og på det meste var vi ca. 90 biler.
Dessverre var det noen som skulle ha
kommet som ikke dukket opp, så målet
på 100 biler ble ikke nådd. Men, jeg er
helt sikker på at vi klarer det til neste år!

Det var en utrolig fin samling med
biler som sto utenfor Pers Hotell på Gol
denne lørdagen. Den eldste må ha vært
en breddet 1978 280CE, og den nyeste
Ronnie Westpold sin CLS 320 CDI, som
han hentet på fabrikken bare en måneds
tid før landstreffet.Alt fra originale biler,
som for eksempel Knut Sætre sin helt

originale 190 EVO2, til råe turbopro-
sjekter som for eksempel Bernt Skadberg
sin E 280 Biturbo. Tunere som AMG,
Brabus og Kleeman var representert.
Felgstørrelser fra 15” og opp til 22” i alle
variasjoner.

Som du sikkert har fått med deg var
den opprinnelige planen på cruisingen på
landstreffet å sette ny verdensrekord i kate-
gorien lengste parade av Mercedes-Benz.
Den gang vi fikk ideen fantes det ingen
rekord i denne kategorien, så dette synes
relativt enkelt å få til. Dessverre var det en
Mercedes-Benzforhandler i Dubai som
hadde samme idé, og ved lanseringen av
C-klasse trommet han sammen 153 biler i
en rekke og satte dermed en rekord som
det ville bli verre for oss å slå.

Vi bestemte oss allikevel for å gå for
verdensrekordforsøket. Om ikke annet
kunne vi i hvert fall dra noe lærdom av
forsøket. Jeg dro i forveien ned til
Nesbyen stasjon for å skilte frem til der
verdensrekordforsøket skulle være slik at
eventuelle utenforstående skulle kunne
finne frem til stedet. Klokken to var jeg
tilbake på Gol, og alle satte seg inn i
bilene for å gjøre seg klare til å cruise ned
til Nesbyen. Ronnie Westpold ledet an
kolonnen i sin flotte CLS, og jeg lå

Hovedgata utenfor Pers Hotell. Ca. 90 biler møtte 
opp til utstillingen.

Stemningsbilde fra parkeringsplassen 
utenfor Pers.

Ende et bilde som viser hvor sykt mye biler det var
i hovedgata utenfor Pers

Stemingsbilde før 
verdensrekordforsøket

Bilde av Per Rustberggard sin 560 SEC, med veltebur,
6-punktsbelter og sportsseter i karbon...
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bakerst i Kenneth Lauritzen sin Smart
Brabus Roadster.

Som vanlig kjørte vi kolonne ned til
Nesbyen. Her kjørte vi igjennom sen-
trum og snudde i rundkjøringen i enden
av gaten som går igjennom hele
Nesbyen,og kjørte igjennom sentrum en
gang til før vi stoppet på Nesbyen sta-
sjon. Her hadde vi avtalt å møte lens-
mannen i Nes. Han hadde ansvaret for å
stoppe trafikken ut i fra togstasjonen og
gi oss et offentlig tall på hvor mange biler
vi var i kolonnen.

Selv kjørte jeg i forveien og stilte meg
i enden av en lang rettstrekke, hvor jeg
filmet hele kolonnen som kom kjørende.
Da jeg pratet med lensmannen etterpå, sa
han at han hadde kommet ut av tellinga,
men at han trodde det hadde vært en ca.
130 biler. Det viste seg å ikke stemme

siden nærmere telling av filmen viste 99
biler. Litt skuffende at vi ikke klarte 100,
men det blir vi garantert til neste år.

Fra Nesbyen stasjon gikk cruisingen
tilbake til Gol, og vi samlet oss på p-plas-
sen utenfor Bohus. Her hadde Per
Rustberggard gjort i stand en burne- og
ferdighetskjøringskonkurranse.Etter for-
slag fra Bernt Skadeberg gjorde vi litt om
på banen, og Per var først utpå med sin
rallyriggede 560 SEC med bur, racings-
eter i karbon og 6-punktssetebelter. Han
ga oss en liten oppvisning i hva en 560
kan klare, før Bernt Skadberg kom utpå
med sin E 280 med hjemmesnekret
biturbo. Bernt beviste til gangs at hans
turboprosjekt fungerer, siden han hadde
null problemer med å rive løs bakhju-
lene, på tross av at han kjørte på gategod-
kjente slicks.

Størst inntrykk etter burninga gjorde
Tor Anton Dagfinrud og Jørn Enersen.
Jørn hadde for anledningen byttet til
gamle bakdekk på sin Kleeman trimmede
CL500, og gikk virkelig inn for å bruke
opp disse. Det lå to STORE hauger av
gummi igjen etter han, og dekkrøyken lå
tjukk som tåke på hele området da han var
ferdig.Tor Anton kjørte med sin 2,5-16 og
viste at han hadde kjørt bil før. På tross av
at han i denne konkurransen var en av de
eneste uten V8er, la han 190en opp i en rå
breisladd som han holdt i runde etter
runde. Imponerende kontroll!

Etter at mange medlemmer hadde fått
lagt igjen store hauger med gummi,
kjørte vi tilbake til hotellet og begynte
forberedelsene til festmiddagen. Det er
mye som skulle forberedes, og lokallag
Stavanger heiv seg over tellingen av

Inge Høyer fra burnekonkurransen Jørn Enersen fra burnekonkurransen

Bilen til Inge Høyer. Foto: Geir Antonisen Arne Snapa som vant hele 3 premier. Foto: Geir Antonisen

Foto: Geir Antonisen
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stemmene fra utstillingen. Vi i styret
prøvde desperat å få overført film og bil-
der fra dagen til pc slik at vi kunne vise
det i foajeen før festmiddagen og i
Bjørnehallen under festmiddagen.

Planen var å vise bilder og film og ha
litt servering av øl og drikke før festmid-
dagen. Jeg og Per ble enige om at det var

like greit å vente med film og bilder siden
lerretet inne i Bjørnehallen hvor fest-
middagen skulle foregå var av størrelse
”kino”, og ville gi en mye flottere opple-
velse enn et bittelite lerret som få ville se
i foajeen utenfor Bjørnehallen.

Da folk slapp inn i salen, viste vi film
fra landstreffet i 2005 på storskjermen,

før vi satte i gang en visning med bilder
fra dagen. Planen var å vise hele kolon-
nen og burningen fra samme dag, men
det viste seg at PCen til Frode Strand,der
disse tingene lå, ikke ville samarbeide
med projektoren i Bjørnehallen. Derfor
gikk vi rett over til premieutdelingen
isteden.

Etter premieutdelingen og festmidda-
gen fortsatte festen ut i de små natteti-
mer. Lokallag Stavanger hadde med en
potetkanon utviklet av Skadberg Works.
Dette var en herlighet i rustfritt stål som
fikk gleden av (med hjelp av perfekte
blandingsforhold mellom luft og startgass
fra Biltema) å skyte ut fem kilo poteter.
Selv avsluttet jeg kvelden utenfor hytta
med en pils sammen med en gjeng fra
Stavanger.

Søndagen var som vanlig viet til års-
møte før folk dro hjem. Denne gangen
dukket det opp rundt 30 medlemmer på
årsmøtet.Vi skulle virkelig ønske at enda
flere var med på dette møtet!

For min egen del ble hjemreisen hel-
digvis begivenhetsløs. Jeg hadde ingen
ulyder eller problemer på tross av at ven-
stre framfjær hadde knekt.

Jeg vil takke alle de andre i styret for at
de stilte opp på landstreffet og hjalp til
med å gjøre dette til et knallbra arrange-
ment.Vi vil også takke alle medlemmene
som dukket opp og gjorde det hele verdt
å arrangere. Og til slutt vil jeg takke Per
Rustberggard som stiller opp og har en
løsning på det meste vi trenger hjelp
med.Vi sees i 2008!

Som vanlig bød premieutdelingen på noen overraskelser, og noen ikke fullt så store
overraskelser. Den komplette premielisten ble:

Beste 124

1. plass Inge Høyer W124 1991 Brabus 6,5
2. plass Turid Marie Sunde W124 1995 E60 AMG
3. plass Roger Tvedten S124 1995 E220T (E500-optikk)
4. plass Bernt Skadberg W124 1994 E280 Sportline
5. plass Jens Honoré W124 1992 500E

210/211

1. plass Odd Tore Hauer W211 2005 E55 AMG
2. plass Odd Tore Hauer S211 2007 E320T CDI 4MATIC
3. plass Geir Morten Hetle S211 2006 E200 TK+ Avantgarde

Coupé/Roadster

1. plass Ronnie Westpold W219 2007 CLS 320 CDI AMG
2. plass Kenneth Lauritzen Smart 2003 Smart Roadster Brabus
3. plass Aleks Makedonski C126 1990 560SEC

201/C-klasse

1. plass Knut Sætre W201 1991 190E EVO2
2. plass Kenneth Hänsgen S203 2005 C220CDI
3. plass Stian Stormyr W201 1986 190E 2.3-16

S-klasse

1. plass Arne Roger Snapa V220 1999 S500L
2. plass Charlie L. Svendsen V140 1992 600SEL V12
3. plass Kenneth Slettum W140 1992 400SE 

Øvrige klasser

1. plass Rita Enersen W164 2006 ML280 CDI

Beste Shine

1. plass Arne Roger Snapa W220 1999 S500L
2. plass Jørn Enersen W215 2000 CL500K
3. plass Bernt Skadberg W124 1994 E280 Sportline

Best in Show

1. plass Arne Roger Snapa V220 1999 S500L

Beste burnout

1. plass Tor Anton Dagfinrud W201 87/89 190E 2.5-16

Høyeste kilometerstand

1. plass Frode Strand S124 1995 300TDT

Lengste reisevei

1. plass Peter Karsten W203 2001 C200CDI

Foto: Geir Antonisen
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Smakebiter fra Gol 2007.Alle foto: Geir Antonisen
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Mandag 16. april 2007 var en dag
utenom det vanlige for Oslo-lagets
medlemmer. Møtested var som
vanlig i Brobekkveien, men denne
gang skulle vi få en gjennomgang
av selve prosessen rundt det en
billakkerer gjør.

Firmaene som stod i fokus denne kvel-
den var Inge Høyers Billakkering og C.
Christoffersen som er en PPG-forhand-
ler.Det er ikke første gangen Inge Høyer
inviterer klubbens medlemmer til en slik
kveld, men for meg var dette første gang
jeg skulle ta del i dette på nært hold.
Artig var det også at noen nye medlem-
mer hadde funnet veien hit til våre klub-
blokaler denne kvelden.

Inge Høyer har drevet eget billakke-
ringsverksted siden 1981.Tidligere drev
han på Sinsen,men i de senere år har han
hatt tilholdssted på Alnabru, nærmere
bestemt Brobekkveien 102 B.For de som
ikke vet det, er det også Inge Høyer som
bistår Lokallag Oslo med klubblokaler på
samme adresse som nevnt over.Høyer og
hans ansatte både lakkerer og restaurerer
nær sagt alle typer biler. Herunder påtar
de seg oppdrag både fra firmaer og selv-
følgelig private. Kort fortalt dreier dette
seg i hovedsak om oppdrag innen lakke-
ring,oppretting,utbedring av lakkskader,
rubbing, restaurering og det som beteg-

nes som plastreparasjoner. I tillegg kan
det også nevnes at de påtar seg oppdrag
vedrørende lakkering av motorsykler
også. Produktene de tok i bruk var fra
blant annet Spies Hecker, Mikra og 3M.

Den 21. Juni 2006 undertegnet
DaimlerChrysler AG og PPG Industries
en avtale om bruken av PPG bilrepara-
sjonslakker til reparasjon av biler fra
DaimlerChrysler verden over. I denne
sammenheng har jeg hørt om PPG-pro-
dukter og ripebestandig klarlakk, men
jeg visste ikke nok om hva dette innebar
i praksis. Denne kvelden skulle gi oss en
unik mulighet til nettopp å lære mer om
dette.

Bildene under viser lakkeringsverk-
stedet og bildene er hentet fra firmaet til
Inge Høyers nettside.

Som bildene viser, så var selve lakkerings-
hallen (bilde nr.3 øverst fra venstre) her
noe spesiell.Hallen var i seg selv godt opp-
lyst. I tillegg var det noen meget effektive
vifter som trakk alt av lakklukt bort meget
raskt. Dette fikk klubbens medlemmer
oppleve på nært hold da Høyer og
Henning Larsen satte i gang med å lakkere
en skjerm samt noen støtfangere som de
hadde funnet frem for å illustrere selve
”gangen” i lakkeringsprosessen. Skjermen
ble slipt ned før selve hovedarbeidet med
lakkeringen kunne begynne.

For egen del var jeg nysgjerrig på å ta del
i det Inge skulle vise oss denne kvelden.
Jeg har tidligere levert en skjerm til lak-
kering hos ham, og er godt fornøyd med
dette arbeidet. En ting som hadde undret

Lokallag Oslo har lakkveld 
hos Inge Høyers Billakkering i Brobekkveien
Lokallag Oslo har lakkveld 
hos Inge Høyers Billakkering i Brobekkveien
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meg lenge var hvordan arbeidsmiljøet
hos et slikt lakkeringsverksted var.
Tidligere hadde jeg for mange år siden
besøkt et lakkeringsverksted hvor blant
annet ”lakklukten” var rimelig sterk. Jeg
visste også at dagens billakkeringsverk-
steder hadde fått nye og moderne lakk-
anlegg, og Inge Høyers lokaler utgjorde
ikke noe unntak her. Kraftige avtrekks-
vifter i lakkeringshallen sørget her for at
det ikke var noe problem for klubbens
medlemmer å stå nært inn på Henning
Larsen da han satte i gang med lakke-
ringen av skjermen (som vist foran) og
noen støtfangere. Ikke kjente jeg antyd-
ning til lakkeringslukt. Slik jeg vurderer
det i ettertid, så virker det som om
dagens problem for billakkerere ikke
lenger er selve lukten og avgassene under
selve lakkeringsarbeidet, men derimot
selve slipeprosessen rundt produktene
man jobber med.

PPG, Meredes-Benz og
Ceramiclear
Bildet nedenfor viser Inge Høyer og
Henning Larsen hos C. Christoffersen i
full gang med å illustrere hva PPG er og
hvilken betydning det har. La meg illus-
trere som følger. Et av formålene denne
kvelden var å vise hva NANO – ripebe-
standig klarlakk er.Tanken var å skaffe til
veie et koffertlokk som var oppdelt i to

deler. Herunder var den ene delen lak-
kert med ripebestandig klarlakk, mens
derimot den andre delen (på samme kof-
fertlokk) bestod av ”vanlig” eller kon-
vensjonell klarlakk.

PPG og Mercedes Benz har i felle-
skap gått sammen og utviklet
Ceramiclear.Dette er en ny type klarlakk
som Mercedes-Benz nå har innført i per-
sonbilproduksjonen. Det de har fått til er
at denne nye lakken har vist seg å være
mye mer motstandsdyktig mot riper en
”vanlig” eller konvensjonell klarlakk.

På et mer detaljert nivå, kan det sies at
den nyutviklede klarlakken består av
mikroskopiske keramikkpartikler og resul-
tatet viser seg ved at det dannes en meget
tett nettstruktur.Videre gir dette resultater
hvor lakken blir mer motstandsdyktig mot

riper. Hvem har vel ikke en eller annen
gang sett slike riper oppstå ved bruk av
enkelte typer automatiske bilvaskeanlegg.
Jeg husker selv at far til en kamerat for
noen år siden hadde en Opel Senator fra
1986. Fra bilen var ny hadde de brukt et
bilvaskeanlegg med ”koster”og etter noen
år så man resultatet: riper på tak osv.

De såkalte nanopartiklene i denne
nye lakken motvirker slike uheldige
resultater, og de sørger for flere ganger
høyere ripebestandighet og en perma-
nent bedre glans.

Bildet over viser Henning Larsen hos
C. Christoffersen som lakkerer samme
skjerm som bildet foran viste.
Konsentrasjonen er stor og dette er en
forutsetning for at kvaliteten skal nå det
nivå den skal være på.
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Her er vi i lakkeringshallen hvor
Henning Larsen illustrerer og forteller
oss betydningen av nøyaktighet og farge-
valg på veien mot et sluttprodukt med
høy kvalitet. Helt avslutningsvis vil vi
bare rette en stor takk til Inge Høyer og
Henning Larsen for en interessant kveld.
Henning sa til meg i løpet av kvelden at
et formål blant flere for denne seansen,
var å informere og bevisstgjøre oss med-
lemmer om hvordan deler og biler lak-
keres og deres vei mot et godt sluttpro-
dukt. Jeg kan selv helt klart bekrefte at
både Inge og Henning har lykkes med
dette.

Hvor i Oslo holder Inge Høyer
Lakkering til?
Inge Høyer Billakkering har adresse:
Brobekkveien 102 B, 0582 Oslo 
Tlf: 22 64 88 60: Mobil 91 58 45 60

Bruk også linken: www.ihb.no, for mer
informasjon.

For mer utførlig informasjon om
PPG-produkter:
Ta gjerne kontakt med C. Christoffersen
A/S: kundeservice@cchristoffersen.no
Telefon 35 50 44 00 eller Henning
Larsen; mobil 911 83 598

Kilder: Intervju med Inge Høyer, firma-
ets nettside, Informasjonsbrosjyrer fra
C.Christoffersen og samtale med
Henning Larsen 

Bjørn Vrålstad

Formålet med å ta med dette kartutsnittet til ven-
stre, er todelt. For det første viser dette hvor Inge
Høyers Billakkering holder til. For det andre anser
jeg det som greit, for nye medlemmer som leser
MB-Tidende, å vise hvor Lokallag Oslo holder
til.Adressen er den samme som Inge Høyers
Billakkering! Vi håper at enda flere ”nye” med-
lemmer kommer på våre mandagskvelder i tiden
fremover.Velkommen skal dere alle være.

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
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Det var endelig fredag, og ned-
tellingen til Lokallag Oslos
julebord var i gang. Billettene ble
hentet før avgang og møtestedet
for de som skulle være med var
Bar 1 på Aker Brygge.

Totalt var det 21 påmeldte til denne
turen. Bildet under demonstrerer på en
utmerket måte hvilket flott humør
enkelte var i på Bar 1 like før avreise.
Gjensynet med enkelte satte tydeligvis
humøret i gang!

Enkelte medlemmer har en tendens til
å komme i tolvte time til både treff og ulike
arrangementer. Det skjedde også denne
dagen da damen på bildet under viste sin
ankomst et kvarter før adgang. Merk dere
smilet til dette medlemmet da hun oppda-
ger at hun ikke er alene rett før adgang …

Middagen var satt til kl 22:15 denne
fredagen og kanskje litt i seneste laget da

mange ikke hadde spist på flere timer.
Likevel var dette et godt måltid hvor en
rekke sosiale tilstelninger fant sted etter
maten.

Avreise tilbake til Norge skulle ha
startet 10:00 på lørdag. Dette ble utsatt
fordi et fremmedlegeme angivelig hadde
satt seg fast i den ene propellen. Denne
meldingen gjorde reiselederen litt ner-
vøs, da han oppdaget at mange av med-
lemmene fremdeles ikke hadde møtt

opp. En rask opptelling og noen telefo-
ner senere, viser i hvert fall at det ikke var
noen av våre medlemmer som hindret
avgangen denne gang…

Det hører med til historien at enkelte
spandable Entusiaster, som tidligere har
gitt uttrykket ”malt humle” et nytt inn-
hold, denne gangen definerte uttrykket
”fleksibel” avgang, da han tok feil av vår
båts avgang og nabobåtens avgang, i det
den sakte med sikkert dro fra oss inne
ved kaien… At en god latter forlenger
livet var vi alle skjønt enige om!!

Helt til slutt vil jeg bare si at artikkel-
forfatteren denne gangen har valgt å være
anonym, da enkelte helt klart mener det
er en rekke feil og mangler i denne artik-
kelen.

Lokallag Oslo på julebordtur
til Danmark 19.–20. januar 2007

Enkelte hadde tydeligvis også forberedt seg på vær-
harde forhold. Merk dere den sjeldne lua denne
karen har.
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W204 prøvekjørt
Like etter lanseringen av W204 var
Turid og jeg hos BOS Jessheim i et
annet ærend. Da spørsmålet om
ikke vi ville låne en et par dager
kom opp kan man selvsagt ikke
svare nei. Avtale ble gjort om å
låne en sprett ny C220 CDI tirsdag
formiddag, med levering påføl-
gende torsdag ”ikke altfor sent”.

Denne tirsdagen hadde jeg tatt fri litt tid-
ligere fra jobben for å få registrert om
min egen ’92 300TD Turbo fra varebil til
personbil. Statens vegvesen Jessheim lig-
ger bare et par lange steinkast fra BOS
Jessheim. Etter lang krangling med veg-
vesenet var humøret på bunn og forvent-
ningene til W204 på topp. Selgeren lurte
på om det var trygt å la meg låne bilen,
for jeg så litt amper ut. Han skjønte meg
godt da jeg sa hvor jeg hadde vært.
Frykten hans var grunnløs, for etter noen
formaliteter sto jeg med nøkkelen i
hånda og gliste fra øre til øre.

Foran butikken sto en svart avantgarde
og ventet på å bli kjørt. Jeg satte meg inn,
og fant meg umiddelbart til rette. Selv
om jeg til vanlig ratter rundt i en 15 år
eldre bil var det meste kjent. Det var
ingen tvil om at jeg var havnet i en Benz.
”Vår”bil var utstyrt med en del ekstraut-
styr, for eksempel en stor command, key-

less entry og elektriske skinnseter i lyst
brunt skinn.

Jeg brukte 5 minutter på å sette meg
inn i commanden.Alt annet er kjent fra
tidligere.Alle knapper, varmeapparat og
slikt er logisk plassert, så det trenger man
ikke noe tid på å finne ut av. Command
betjenes med et lite hjul og to knapper i
midtkonsollet.Med armen der den hører
hjemme, på armlenet, faller hånda natur-
lig til disse knappene. Det eneste jeg
kunne ønsket meg i tillegg måtte være
touch-screen og et klarere skille mellom
cd og radio. Sistnevnte var slått sammen
til ”lyd” så jeg måtte bortpå knappene
under skjermen for å velge annen lyd-
kilde.Utover dette fungerte commanden
aldeles nydelig.Adressen til Ringnes ble
plottet inn og jeg satte kursen mot Oslo
for å plukke opp Alexander.

Vel ute på motorveien valgte jeg
navigasjon i det lille displayet i speedo-
meteret og radio på det store i midten.
Radioen så ut til å finne alle kanaler som
var tilgjengelige og listet opp disse.
Kanalene blir vist i en slags retro-stil som
jeg falt for. Gammel stil forent med ny
teknikk og resultatet ble veldig bra.
Kjøreegenskapene gir ingen overras-
kelser på E6 inn mot byen.Bilen er kom-
fortabel over alle ujevnheter og støyni-
vået er akseptabelt. Noe dekkstøy er det,
men jeg ble på forhånd advart mot at det

sitter bråkete dekk på bilen. Inne i tettere
strøk bytter jeg display for å få bedre
oversikt over gatene.Vel fremme plukker
jeg opp Alexander, som umiddelbart kre-
ver rattet. Ganske motvillig overlater jeg
det til han og inntar passasjersetet, men
ikke uten først å ha lagret min sete- og
rattinnstilling. Det ble mye bilkjøring
den dagen.

Ny fører var på plass og vi satte kursen ut
av byen. Nå var snart middagen klar og
bilen skulle testes på landeveiene mot
Blaker. Ikke før har jeg fått advart mot
svært direkte bremser før vi begge
henger i beltet inn mot neste lyskryss, og
bilen bak fikk det bråtravelt med å
bremse. Joda, verden har gått fremover
siden 123 og 124 var moderne.

Bykjøring i rushen er aldri moro, selv
ikke med ny bil. Innimellom lyskryssene
og stadig mykere nedbremsinger får vi
litt tid til å fikle mer med command, tele-
fontilkobling via blåtann, lagring av
radiostasjoner og lesing i instruksjonshef-
tet. Bilen var oppgradert med Harman
Kardon musikkanlegg. Personlig var jeg
ikke så imponert over lydkvaliteten, men
trykket var det ingenting å si på.Vi matet
dvd-veksleren (som nå er innbygget i
dashboardet) med Matrix, skippet frem
til sluttscenene og vrengte opp volumet.
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Med en litt større skjerm hadde man hatt
perfekt, rullende hjemmekino.

Etter middag og kino i rasende fart
måtte vi kjøre mer.Kursen gikk mot mer
siviliserte Lillestrøm og deretter til
Jessheim. Mercedes’ nyeste familiemed-
lem måtte jo vises fram. Det er mange
fine småveier med 80-sone, dårlig asfalt
og lite trafikk mellom Blaker og E6.Vår
bil var utstyrt med nyeste generasjon av
2,15-literen med 170 hester og 400 Nm.
Det er dessverre ikke mange muligheter
til å la såpass motor strekke ordentlig på
seg, men vi kan ihvertfall konkludere
med at forbikjøringer går som en lek.
Samme motor kommer til høsten som
200 CDI med140 hester. Denne vil nok
holde godt for de fleste, og prisen vil bli
ca. 50.000 lavere enn for 220 CDI.

Fremme på Lillestrøm var vi tre ”godt
voksne” karer, så test av bakseteplassen
måtte gjøres. C-Klasse imponerer også
her.Vi har ingen problemer med å sitte
to foran eller to i baksetet uten at

seteinnstillingen foran endres. Innvendig
plass står ikke tilbake for plassen i W124.
Det eneste jeg kunne ønsket meg var noe
bedre takhøyde.Antakelig blir det bedre
uten takluke foran og bak.

Etter mange mil og mange lange
blikk fra fotgjengere av begge kjønn og i
alle aldre begynte det å bli på tide å få
parkert Alexander på Blaker. Hans S123
sto tålmodig og ventet på stasjonen. At
W204 oppleves som rommelig inni, er
ikke så rart etter å ha sett dem ved siden
av hverandre. 123 er jo ingen liten bil, og
ser vi på data for sedanen, er W204 bare
14 cm kortere, mens akselavstanden er
usle tre cm kortere.W124 har ytterligere
én cm lengde og to cm akselavstand i
forhold til W123.

Alexander er avlevert, og jeg velger
lengste veien hjem. Det er fristende å trå
på skikkelig på de svingete veiene. Bilen
ligger som klistret til veien og bare ber
om å bli kjørt skikkelig. Vel hjemme
krabber jeg i seng og drømmer om ny bil

hele natta. Jeg gleder meg vanligvis ikke
til å dra på jobb,men onsdag morgen kan
jeg knapt komme meg av gårde fort nok.
Det blir ikke så mye tid til lange omveier,
og når jeg kommer på jobb vil jeg egent-
lig bare ut og kjøre mer. Et knippe kolle-
ger kommer og lurer på om jeg kjenner
til den nye c-klassen som står utenfor.De
er ikke fremmede for en prøvekjøring.
Det er ikke bare jeg som får lyst på ny bil.

På vei hjem plukker jeg opp Turid for
å la henne få siste dag med C-Klassen.Vi
kjører hjem til meg,og det er med et visst
vemod jeg står i døra og ser henne dra av
gårde med bilen ”min”.

Dessverre er ikke W204 noen billig bil.
Med litt ustyr blir prisen fort borti
600.000 for en C220 CDI eller
C200Kompressor, men så får man da
også en knakende bra bil. Det blir spen-
nende å se prisfallet på disse. Kanskje
åpner det seg muligheter for en pent
brukt en til fornuftig pris om noen år.
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Bilen min er importert til Norge
24.04.1997 som varebil. Etter 3,5 år
med grønne skilt og en vegg midt
i bilen begynte den magiske
datoen å nærme seg med storm-
skritt.

Siden jeg uansett skulle inn til kontroll,
tenkte jeg å få bilen godkjent som 7-
seter.Tanken var egentlig bare å få den
godkjent og deretter selge klappsetet
igjen. Så enkelt skulle det ikke være, for
når setebeltene først er montert, kan de
ikke tas ut igjen uten å etterlate en del
merker og hull, deriblant i sideplatene og
i taket.

Jeg har en sønn på 7 år, så muligheten
for å kunne ta med opptil fem av hans
venner var fristende. 7-seter it is.

Jeg fikk tak i et sett med seter og det
hele fra Sverige. Selve monteringen gikk
veldig greit, men godkjenningen skulle
det bli verre med.

Tidlig i mars ringer jeg for å bestille
time. Samtidig forhører jeg meg om
muligheten for å registrere om til 7-seter.
Jeg får da beskjed om at de ikke har satt
opp timene så tidlig, og at jeg må ringe i
slutten av måneden. Når det gjelder 7-
seter, så skal det stå begrensninger på
setet,og gjør det ikke det, så skal det god-
kjennes som voksensete.

I slutten av mars ringer jeg for å
bestille time den 24.04.07, men får
beskjed om at det er ingen ledige timer.
24.04.07 er en tirsdag, jeg kunne kanskje
få time i slutten av uka i stedet.

Jeg blir litt småsur, da jeg gjerne ville
ha bilen godkjent akkurat den dagen,
men det kunne de ikke hjelpe meg med.

Jeg finner nummer til flere biltilsyn
og snakket med en hyggelig kar på
Gjøvik som sa de hadde mange ledige
timer der, så det kunne de sikkert ordne,

men det ville jo være mye enklere for
meg å få det gjort på Jessheim.Han skulle
sjekke litt for meg og ringe tilbake. Like
etter ringte de tilbake fra Jessheim, og
lurte på hva problemet var. Dama jeg
snakket med forsto at jeg var ivrig etter å
få godkjent bilen. Hun skulle se hva hun
fikk til, og ringe tilbake. Like etter ringer
hun tilbake og hadde fått ordnet time til
meg 24.04.07 klokka 13:50 i port 2 på
Jessheim. Dette kan jeg vanskelig ha mis-
forstått, da 24. var den "magiske" datoen.
Hadde jeg ikke fått time den dagen
hadde jeg heller kjørt til Gjøvik.

Vel oppe på Jessheim klokka 13:50 den
24. går jeg inn, presenterer meg og sier
jeg har time nå.Han jeg snakker med blar
litt i papirene sine, men kan ikke finne
meg. Tro om det er jeg som er
Halvorsen? Jeg avkrefter det, og han blar
en stund til før han spør etter reg.nr.Han
får det, og går inn på kontoret. 5 min
etter kommer han tilbake og sier at joda,
jeg har time 13:50, men først på fredag
27.04.07. Jeg nekter på dette, og sier at
jeg har kontrolltime i dag, som jeg akter
å få gjennomført. Neida, dataen sier
27.04.07. Jeg får bare et tørt "jeg gidder
ikke diskutere dette med deg" før han
forsvinner igjen. 5 min senere kommer
det ut en type som graver og spør litt,
holder fast ved at jeg har time først på
fredag, men han skulle visst være VEL-
DIG snill, og ta kontrollen nå. Nå var det
allerede gått 20 minutter fra jeg kom.

Jeg kjører inn, og får et tørt "lukk opp
panseret og finn fram vognkortet". Han
ser på chassisnummeret på plata, men
måtte finne det innprentet et sted også.
Jeg husket ikke hvor det var, og ikke han
heller, så nye 5 min gikk mens han letet,
hentet en kollega, og fant det.

Jeg fikk en lapp og beskjed om å gå inn
og betale. Det var kun én foran meg i
køen, men han sto og kranglet med ei
bak skranken om en bil som var blitt
gjenoppbygget eller noe sånt. Det tok jo
sin tid, men jeg fikk omsider betalt.

Da jeg kom ut i hallen sto kontrollø-
ren og en til med huet inn i bagasjerom-
met og så dumt på klappsetet. De tok løs
puta og så etter høyde-/vektbegrens-
ning. De spurte og grov litt, og jeg for-
talte at dette var et originalt sete,montert
etter DCAG sin monteringsanvisning og
alt i orden, men de hadde litt vanskelig
for å tro at dette kunne være tillatt. Han
lurte også på hvor midtre setebeltet mitt
var. "Under setet" sier jeg (han sto da
med hue inn i baksetet og lurte). Han
begynte å rive og slite i sitteputa før jeg
fikk vist han knappen på siden av puta.
Beltet var i orden, så han tok med seg
papirene og forsvant i 20 min! 

Mens jeg gikk der og blomstret snakket
jeg litt med et par andre som var innom.
Kontrollørene deres hadde også stukket
av. Han ene var der for å få godkjent en
frontbøyle på en Landcruiser.Alle papi-
rer var i orden, men det tok sin tid for
det. Skiltet satt visst noen cm for høyt.
Han kom inn før meg, og var ikke ferdig
da jeg dro. En annen hadde vært der for
en måned sida og registrert om en
Chevrolet fra vare- til personbil. Da
hadde kontrolløren oppdaget at det
manglet rammenummer (chassisnummer
var i orden), så nå var han der igjen. En
gubbe hadde gått rundt og skrapet av
mye av understellsmassen hans i et forsøk
på å finne et rammenummer.

Kontrolløren min kom omsider tilbake,
sa at bilen ble godkjent som 5-seter, men
at jeg kunne få den som 7-seter hvis jeg
kunne vise dokumentasjon på at den var

Ombygging fra
vare- til personbil
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godkjent med det. Jeg viser til ettermon-
teringsveiledningen fra WIS som jeg
hadde skrevet ut. Han blar litt, og sier at
joda, så greit ut det, men det kunne jo
hende at bilen ikke tålte vekten av de
ekstra passasjerene. Javel, vi blir enige om
at hver passasjer veier 75 kg, 6 passasjerer
skulle da bli 450 kg, som er under de 520
kg lastekapasitet bilen min har.
Mnjooooo, men det KUNNE jo hende

at bilen hadde fått høyere lasteevne som
varebil siden baksetene da ble tatt ut. Jeg
sier at sitteputene + klappsetet - vareveg-
gen veier langt mindre enn de 70 kg som
differansen er, men nei, sånt kunne han
jo ikke vite sikkert.Vel, jeg drar fram det
tyske Fahrzeugbrief, og viser han at bilen
i Tyskland hadde en egenvekt nøyaktig
lik egenvekten i det norske vognkortet,
og at den derfor hadde 520 kg lasteevne

også som personbil. Han kunne ikke
brydd seg mindre, og mente at nå fikk
det være nok.

En god krangel forlenger som kjent
livet, så jeg ville ikke gi meg så lett. Jeg ba
om å få prate med en annen. Endelig
kom det en som så ut som han brød seg
om hva jeg sa. Han så grundig over alle
papirene, så på setet og dro litt i selene.
Han forsvant igjen noen minutter og
kom tilbake. Dessverre kunne han ikke
hjelpe meg, de måtte ha papir fra fabri-
kanten på at akkurat dette chassisnum-
meret er godkjent å bygge om til 7-seter.

1 : Beltene er på plass. Det krevde hull i taktrekket og hull i sideplata.
2 : Midtre fester til beltene er på plass. Disse festes senere i ryggputa.
3 : Klappsetet begynner å komme på plass. Litt opprydding mangler ennå.
4 : Selve baksetene var deilig å få på plass
5 : Klappsetet er ferdig installert og det begynner å se trivelig ut.

h j

k

x

l
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Jeg skjønte at jeg ikke kom så mye lenger,
så jeg gikk inn for å få betalt vognkortet
og få en rekvisisjon på skilt. Siden jeg
skulle til Oslo for å hente Alexander i en
W204 (les prøvekjøring annet sted i bla-
det) regnet jeg med å kunne kjøre rett til
skiltfabrikken (Varbas) på Økern og
hente nye skilt. Køen sto på 639, og jeg
trakk nr. 644.Mens jeg ventet gikk jeg ut
og ringte BOS for å forhøre meg enda en
gang om muligheten for 7-seter. Etter
mye fram og tilbake kom jeg til en kar
som kunne fortelle meg at fabrikken har
trukket godkjenningen av 124 som 7-
seter og at ombygginger ikke skal god-
kjennes. Jeg syns jeg får forskjellige svar
av alle jeg prater med, så hva en skal tro
på er jammen ikke godt å si.Vi vet jo at
BOS ikke alltid er enkle å ha med å gjøre
når det gjelder å få papirer på ombyg-
ginger.

Etter bare et kvarter til i kø var det min
tur. Jeg ga papirene til dama i skranken.
Hu så ikke ut som hu hadde vært borti
noe sånt før, og måtte forhøre seg med
kollegene sine. Hun trykket litt på tasta-
turet, så på skjermen, så litt på meg, så litt
på skjermen, trykket litt til, og spurte
noen kolleger om hjelp igjen. Det var
gått nesten to timer siden jeg kom,og jeg
begynte å bli ganske irritert. Nytt vogn-
kort var utrolig nok gratis. Skiltene kos-
tet 460,- men de kunne jeg ikke få nå.

De måtte jeg hente på trafikkstasjonen
mellom 08.00 og 15.50. Veldig kjekk
åpningstid når man jobber en halvtime
unna og har arbeidstid fra 08-16. Jeg
spurte om ikke jeg kunne betale dem der
og hente hos Varbas. Noen minutter til
gikk mens damen diskuterte med en kol-
lega om jeg kunne levere skiltene hos
Varbas, siden de måtte leveres inn før jeg
kunne få ut ny. Det kunne jeg ikke, de
måtte leveres på trafikkstasjonen før jeg
kunne få ut nye. Jeg må altså hente skil-
tene på Jessheim trafikkstasjon innen den
deilige åpningstiden 08-15.50.

Hadde vegvesenet vært en privat, kon-
kurranseutsatt bedrift, så hadde de gått
konkurs, det er jeg helt sikker på.

Torsdag skulle de nye skiltene være på
plass. Heldigvis har jeg en hyggelig sjef,
så det var greit at jeg kom litt senere for å
få hentet skiltene og levert de gamle.Vel
fremme går jeg inn og spør om å få låne
en stjernetrekker, for jeg hadde ryddet alt
ut av bilen da jeg satt inn alle baksetene.
Nei, det kunne jeg ikke. Ferdig med det.
Heldigvis fikk jeg låne en i verksted-
hallen, men det så ut som det bare var så
vidt.

Klubbens skiltplater ble montert, og jeg
gikk inn for å få mine sprett nye, hvite
skilt. Skilt? I dag? Nei, det hadde de ikke

sett noe til. Etter en del om og men var
de visst der allikevel, men bilen min var
da bare varebil? Kunne ikke ha hvite skil-
ter på en varebil. Jeg forklarer så rolig jeg
kan at det jo tross alt var de som hadde
bestilt hvite skilter til meg, siden bilen var
godkjent ombygget. Heldigvis hadde jeg
med alle papirene, deriblant kontrollsed-
delen fra verkstedhallen som bekreftet at
den var godkjent ombygget. Om jeg
hadde kvittering på innbetalte avgifter?
Det var nesten så jeg kaldkvelte dama,
men jeg ba henne heller titte på datoen
bilen var førstegangsregistrert i Norge.
Jaja, så var det vel greit da, og jeg kunne
få mine nye skilt.

Ute på plassen festet jeg de nye skiltene
og forlot Jessheim trafikkstasjon så fort
det lot seg gjøre.

Bilen er foreløpig registrert som 5-
seter med 2 ekstra seter som kun kan
brukes av personer under 50 kg og 165
cm. I følge vegtrafikkloven er dette tillatt
selv om bilen kun er godkjent som 5-
seter. Forsikringsselskapet kunne ikke
gjøre annet enn å følge vegtrafikkloven,
så det skal ikke være noe problem der-
som noe skulle oppstå.

Jeg jobber fortsatt med å få papirer på at
ombygging godkjennes, men tanken er
uansett bare å ha barn baki der.

Velkommen inn
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Det har i lengre tid blitt snakket om å
starte et lokallag for Hedmark- og
Opplandsregionen. Meningen med
lokallaget er og skape en sosial setting der
vi kan prate om bil generelt og ordent-
lige biler spesielt sammen med likesin-
nede. Siden nærmeste lokallag blir Oslo,
ønsker vi nå å finne på noe selv.
Riktignok kjører man god bil, men flere
turer til Oslo hver måned blir litt drøyt.

Så derfor prøver vi og få til at vi tref-
fes den første torsdagen i hver måned
klokken 1800 i enden på parkeringsplas-
sen ved OBS Rudshøgda. Dette er et
greit sted å treffes i og med at det ligger
midt i mellom de tre mjøsbyene.

I forbindelse med oppstart av lokalla-
get vil det bli vervekampanjer i området

for å verve nye medlemmer, samt gjøre
klubben kjent i området.

Vi har fått positive tilbakemeldinger
fra Strandtorget kjøpesenter på
Lillehammer og CC Martn på Gjøvik
om å få bruke deres parkeringsplasser.Vi
er lovet å få holde av plass til våre og
andre stjernebiler nær inngangene.

Første vervedag blir lørdag 23. juni
2007 på Strandtorget 10:00.Vi oppfor-
drer alle fra lokallag Oslo til å ta seg en
tur denne dagen slik at vi kan skape så
mye liv som mulig!

Det vil bli gode tilbud til nye med-
lemmer som melder seg inn.

Vi håper så mange som mulig fra om-
rådet vil komme og være med så vi kan

få profilert klubben og få inn mange nye
medlemmer.

Mer informasjon samt detaljer blir å
finne på klubbens forum under lokallag
Innlandet

Kontaktpersoner:
Sigurd Biørn, Lillehammer tlf. 91645890
Joachim Valsjø, Gjøvik tlf. 97536602

Nøl ikke med å ta kontakt hvis du ønsker
informasjon, eller føler at du kan bidra
med noe til lokallaget.Vi er spesielt inter-
essert i en kontaktperson for Hamar.

Med vennlig hilsen
Sigurd Biørn
Fåberg

Lokallag Innlandet
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Bilen ble innkjøpt i oktober 2008, men historien
begynner egentlig en god stund før dette. Faktisk
startet det hele så langt tilbake som i 1992, da min far
kjøpte sin første Mercedes. Jeg var fostret opp med
amerikanske biler, og familiens daværende 1979
Malibu Classic stasjonsvogn var det jeg da anså som
bilverdenens himmel.

Ryktet om at denne skulle byt-
tes ut med en Mercedes falt i
heller dårlig jord hos meg, da
snille fettere fra jeg var en neve
stor hadde fortalt at knivstik-
kere kjørte hvite /8 Mercedes.
Vel, dagen for overrekkelse
opprant, og synet som møtte
meg omvendte meg på flekken
- i garasjen stod en sølvfarget
W116 280SE og fikk den tidli-
gere himmeldotten til å fremstå
som et vondt tilfelle av smog.

Jeg var 12 år den gang, og i løpet av de seks årene frem til jeg
ble 18 og fikk førerkort, ble det etterhvert klart at jeg skulle
arve storheten. Mine foreldre gikk over til W124 250D Turbo,
og jeg skred lykkelig inn i førersetet av mitt nyervervede kjø-
retøy. Som dere kanskje husker står det ikke på høyrefoten for å
flytte på bilen når man har ferskt førerkort, og i kombinasjon
med hovedsaklig bykjøring så ble 10m2 bil med en tørst rek-
kesekser i meste laget for undertegnedes økonomi som stort
sett bestod i utbetalinger fra Ica den gang. Den eneste logiske
løsningen ble å bytte den ut med noe mindre og mer drivstoff-
gjerrig - men siden jeg nå var bitt av Mercedesbasillen, var det
ikke så mye å velge mellom.W201 så jeg på som en uekte sønn
av Mercedes, men dersom alternativet var et annet merke fikk
det stå til. Min far, som allerede nå var blitt uhelbredelig diesel-

fantast, argumenterte sterkt for 190D, så jakten ble konsentrert
om disse.Det eneste problemet var at det var få av dem på mar-
kedet, og de få som var for salg svarte sjelden til mine to krav;
Soltak og automatgir. En 84-modell dukket plutselig opp i avi-
sen en dag, og prøvetur av denne ble arrangert - denne var ulik
alle de andre vi hadde sett på, der den stod med senket chassis
og lettmetallfelger.Den var rett og slett utrolig tøff,og fikk kon-
kurrentene til å fremstå som opawagens.Lett overpriset og med
en km-stand godt over det de fleste andre hadde, virket bilen
likevel ærlig og som et godt kjøp, så avtalen ble inngått og den
gamle S-klassen ble forvist ut av garasjen. Jeg var strålende for-
nøyd med min nye og 'moderne utseende' bil, men det var vir-
kelig tungt å se S-klassen kjøre avgårde med ny eier. Den nye
ungdomsbilen min fikk raskt noen tøffe 15" Pentafelger som
jeg allerede hadde blinket meg ut som kledelige for W201,men
foruten en CD-spiller og nye høyttalere forble bilen omtrent
som om den hadde forlatt fabrikken i flere år i mitt eierskap.

Da jeg kjøpte bilen hevdet selger at den hadde sentrallås, men
at denne var defekt - han hadde i og for seg rett siden det senere
viste seg at bilen ikke hadde sentrallås i det hele tatt, noe som
vel kan karakteriseres som en defekt all den tid bilen ikke er
utstyrt med vanlige låsepinner. For å låse opp dørene måtte de
derfor fysisk åpnes fra innsiden, noe som irriterte meg fra første
dag. Jeg snakket med flere om å ettermontere sentrallås, men
fikk alltid den samme leksen om at det originale systemet var så
komplisert og omfattende at jeg bare kunne glemme det. De
fleste henviste til uoriginale elektriske systemer, men dette var
uinteressant - skulle jeg ha det, skulle det være originalt. Jeg
søkte på diverse fora og generelt på internett for å finne en løs-
ning jeg kunne leve med, og kom til slutt i kontakt med en kar
i Nederland som hadde gjort mye med sin gamle 190D som jeg
hadde lyst til å gjøre med min. Steve som han het, var utrolig
hjelpsom og svarte villig vekk på mine mange spørsmål. Han
kom også til å tipse meg om Ebay.de - et tips som har ført til

Surf Blau

1984 W201 190D
Fakta pr. oktober 1998:
Km.stand: 256.000 km
Lakk: Surf Blau 900
Interiør: Stoff Dattel

Utstyr
– Antenne, uten radio
– Automatgir
– Manuelt soltak
– Sidespeil høyre side

Foto: Geir Antonisen
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mange sene kvelder og vrengte lommer... Det viste seg at faren
til Steve drev et verksted, og siden differensialen i bilen min
begynte å synge mer og mer i takt med radioen på dette tids-
punktet, innhentet jeg tilbud på bytte av denne her. Prisen var
gunstig nok til at jeg kunne kjøre til Nederland for å få det
gjort, og fremdeles komme godt ut av det økonomisk.
Planleggingen av dette førte til et rush av kjøp på Ebay, siden
jeg nå slapp å tenke på frakt til Norge - jeg fikk det sendt
direkte til Steve sin adresse i Tyskland, og han var grei nok til å
ta vare på det til jeg kom ned.Verkstedet byttet differensialen så
fort at Steve og jeg ikke så noen annen løsning enn å begynne å
sette inn alt ekstrautstyret jeg hadde klart å hamstre innen jeg
kom ned,og når jeg forlot Nederland hadde jeg tredoblet antall
utstyrskoder sammenlignet med hva bilen hadde fra fabrikken.
Nå kunne jeg selvsagt ha gitt meg og vært fornøyd, men hvem
har vel ikkje kjent på følelsen av "mye vil ha mer"? Flere og
flere sene kvelder ble tilbrakt på Ebay.de,og hyllen min på lage-
ret til Steve ble snart til 'hyllene mine på lageret til Steve'.
Etterhvert ble turene til Nederland en tradisjon, og antall
utstyrskoder har nærmest hopet seg opp underveis.

På vei hjem fra landstreffet '06 var jeg så uheldig å bulke hele
venstre side av bilen etter et heller ublidt møte med autovernet,
men heldigvis ble ingen andre enn egoet mitt skadet, så pla-
nene for å gjenopplive bilen oppstod raskt. En donorbil i form
av en 1989 190E 2.3 i samme farge ble handlet inn fra Tyskland,
men denne viste seg å være i så god stand at jeg ikke hadde
hjerte til å sette sagen i den - i hvertfall ikke med én gang.
Etterhvert kom likevel livets realiteter sigende, og tanken på å
måtte betale 27.000kr i avgifter for å eventuelt få skilt på den
satte igjen fart i de opprinnelige planene om å gjenbruke karos-
seridelene fra denne.Vinteren '06/'07 ble den komplett strip-
pet,og alle områder og paneler som trengtes for å friske opp det
etterhvert morkne stålet i 190Den ble forsiktig tatt ut. Etter
noen lange dager og tidlige netter var restene av donorbilen
redusert til en haug med lett håndterlige deler og kjørt på fyl-
lingen, så da var det på tide å begynne å demontere den opp-
rinnelige bilen. De lange dagene og tidlige nettene fra jobben
med donorbilen ble tett etterfulgt av lange netter og tidlige
morgener, og jeg kan vel med hånden på hjertet si at jeg holdt
på å sende hele stasen på fjorden mer enn én gang. Siden bilen
likevel måtte gjennomgå omfattende runder med klipp-og-lim
i forbindelse med renoveringen, fant jeg ut at jeg likegreit
kunne gå i gang med å konvertere til ABS, panoramavisker og
elektrisk skyve-/hevetak, noe jeg tidligere har vært tilbakehol-

den med da det innebærer større modifiseringer av karosseriet.
All jobben holdt på å ta knekken på meg, så når jeg var i gang
konverterte jeg likegreit til grått facelift (post '88) interiør, noe
som medførte videre modifikasjoner av karosseriet for innfes-
ting av baksetet. Noen måneder senere stod bilen igjen kjørbar,
så da kunne jeg endelig sole meg i glansen av alle kommenta-
rene, hvor gjengangeren stort sett var at 'bilen ser jo helt lik ut
som den alltid har gjort jo!?' I tillegg til alle delene jeg har kjøpt
via Ebay har det også blitt noen delebiler, og siste ervervelse her
er en rød '87 190E som jeg kjøpte for å transplantere ASD-sys-
temet over i min egen. Jeg fikk dessuten nylig en skadet '92
190E 2.6 Sportline gratis - med en liten hake; Den stod i Las
Vegas. Opprinnelig ville jeg kun kjøpe interiøret siden bilen
hadde 4-seters sportsinteriør i grått skinn,men eieren ville helst
kvitte seg med hele bilen, så da ble det slik.En god kompis hen-
tet den for meg, plukket ut seter og dørtrekk, og sendte resten
på skroten. Setene er nå pakket ned i en diger kasse som venter
på å bli sendt til Europa sammen med litt annet snacks som ikke
er så vanlig på denne siden av dammen.

Da jeg kjøpte bilen så jeg for meg å ha den i to til tre år, for så å
kanskje bytte den ut med en W202 - i dag, nesten ni år senere,
kjører jeg fremdeles min trofaste kompanjong med glede.
Kanskje er det fordi den aldri har skapt problemer for meg,eller
kanskje er det fordi jeg har hatt stor glede av å jobbe den frem
til det den nå har blitt? Uansett
hva grunnen er, kan jeg med si
med sikkerhet at den ikke er
klar for å pensjoneres fra mitt
daglige bruk enda, uansett hva
vår såkalte miljøvennlige
regjering måtte kaste dens vei.
Etter 120.000 tilbakelagte
kilometer, nesten ni år, flere
skader og mer penger enn jeg
tør å regne på, skinner den som
aldri før, og venter stadig på
nye turer og oppgraderinger.
Om det skal klassifiseres som
entusiasme eller galskap får
være opp til andre å vurdere, så
kjører jeg meg en tur eller
skrur ut interiøret så lenge..

Tekst: Sven Håkon Voldum

1984 W201 190D
Fakta pr. mai 2007:
Km.stand: 385.000 km
Lakk: Surf Blau 900
Interiør: Stoff Dattel

Utstyr
– El.vinduer x4
– El.speil x2
– El.skyve-/hevetak
– El.antenne
– Airbag
– ABS
– Navigasjon
– CD-veksler
– Lykteviskere
– Turteller
– +++

MB-Tidende_07nr02_v5  11-06-07  10:05  Side 19



20 |   MB-TIDENDE   |   NR 2·07

I overgangen mars-april fikk
Lokallag Oslo en uvanlig, men like-
vel spennende invitasjon. Dette
dreide seg i helhet om en tur til
Tronstad Gaard på Hurum.
Vedkommende som stod for invi-
tasjonen var Jens-Petter Blichfeldt
og hans kone, som selv har en
flott Mercedes SL fra 1990-tallet.

Invitasjonen innebar et kulturhistorisk
møte med Tronstad Gaard, som har røt-
ter langt tilbake til vikingtiden. På dags-
ordenen stod en konkurranse med gamle
traktorer fra 1960-tallet og i tillegg skulle
vi få et innblikk i antikvariske og gamle
gjenstander som var plassert på låven på
denne gården.

Som vanlig var det oppmøte i
Brobekkveien denne ettermiddagen,
med felles kjøring mot Hurum.
Nærmere en time senere ankom vi
Tronstad Gaard i følge med gårdeieren
selv, som filmet hele seansen fra sin SL.
Bildet under illustrerer på en fin måte det
utmerkede været vi hadde denne etter-
middagen.

Som nevnt over har Tronstad Gaard
lang historie, og mye av Hurums historie
er tilknyttet denne gården. Gården har
tidligere vært adelsete for slektene Bolt
& Huitfeldt i 400 år. Bildet under viser
hovedgården og den samlingen av biler

fra MB E Lokallag Oslo som var med
denne kvelden.

Bildet under viser ”hoved”låven som
var i Blichfeldts eie.Totalt var det ca. 20
biler som møtte opp, og det var flott å se
at flere medlemmer benyttet anled-
ningen til å ta med seg familien. Bilen
midt på bildet (til høyre) er eid av en
entusiast som snart skal på kurs for å lære
å vaske bil…

TRAKTORLØP, GAARDSMUSEUM
OG T-FORD
Jeg kunne ikke dy meg, og utfordret to
damer som var med til å delta på traktor-
kjøring.Bare en meldte seg på kjøring av
”lettkjørte” traktorer på idealtid.Hun var
både sporty og flink, og jeg håper hun
blir med neste gang vi skal lære om malt
og humle på ølskolen på Ringnes. Dette
er helt sikkert kunnskap hun kan bruke i

samtale med dem hun står nærmest …
Det var også denne damen som dro av

gårde med beste idealtid denne kvelden.
Etter traktorløpet var det tid for diplo-
mer, noe godseier Jens-Petter Blichfeldt
selv stod for.

Lokallag Oslo på 

Tronstad Gaard 
på Hurum

Lokallag Oslo på 

Tronstad Gaard 
på Hurum
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Her ser vi den gamle T-Forden fra 1926 som var plassert på låven. Et sjeldent
syn for oss. Bilen var plassert blant en mengde traktorer som fantes her.

Vi fikk en artig omvisning på låven med de ”kuriositeter” som fantes der. Her
ser vi også Jens-Petter Blichfeldt avbildet med noen hjemmebrent-apparater.
Hjemmebrent-apparatet til venstre fikk han av lensmannen i bygda…
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Vi fikk også et interessant besøk i
gårdsmuseet hvor mye gårdshistorie var
samlet under et tak. Her fantes gamle
vogner, kjerrer, en velosiped, gamle
hjemmebrentapparater og litt krigsmate-
riell fra 1. verdenskrig og mye mer. Da
jeg gikk rundt på denne låven, følte jeg
meg et øyeblikk hensatt til en annen tid.
Spesielt artig var det å ta bilen under
nærmere i ettersyn. Bilen var en T-Ford
fra 1926. Henry Ford startet Ford Motor
Co. i Detroit USA i 1903. Fem år senere
ble T-Forden lansert på markedet.Det var
en praktisk bil om ble en stor salgssuk-
sess. I forbindelse med produksjonen av
T-Forden innførte Henry Ford i 1914
masseproduksjon og samlebåndsprinsip-
per som bidro til å sette ny standard for
moderne industriproduksjon. Bilen til
Blichfeldt er spesiell og kanskje burde
den vært trukket mer frem i ”lyset”. Det
er ikke ofte man ser disse T-Fordene, og
etter min mening fortjener denne bilen
en hedersplass, selv om det er en Ford.
Blichfeldt hadde mye plass han, mon tro
om ikke jeg hadde plassert en haug med
eldre MB`er her dersom dette stedet var
mitt. Det hadde vært noe det!

HOLMSBU – EN PERLE PÅ
HURUM
Del to på programmet denne kvelden var
et besøk til Holmsbu, et lite idyllisk sted
med sørlandspreg. I nærheten av finnes
Spahotell, golfbane og unike turmulig-
heter for de som er glade i å gå. På veien
ned mot Holmsbu satt jeg som vanlig å
hørte på Pink Floyd. I det vi suser av
gårde i en kolonne på nærmere 20 biler
mens solen er på sitt beste, er Pink Floyds
”Set The Controls For The Heart Of The

Sun” en passende låt for det som møter
oss.

For de som ikke har vært her før, så
kan det nevnes at Holmsbu har en sær-
preget ”sørlandsidyll” over seg. På vei
nedover hovedgaten som heter Storgaten
får jeg en følelse av å være i Risør. De
samme små, trange gatene og de hvite
husene preger også her gatebildet.
Nærheten til havna og lukten av saltvann
gir oss en herlig følelse av at det som har
vært vår, nå beveger seg mot sommer.
Herlig er det…!

Bildet over er tatt i Holmsbu og stedet
viser seg her fra sin beste side med båt-
havnen. For de som måtte være interes-
sert, så sørger boplikten i Hurum kom-
mune for at fastboende har prioritet ved
tildeling av båtplass.

Her finnes også flere puber og spise-
steder.Vi benyttet anledningen til å spise
en hamburger med tilbør som smakte
sjeldent godt hos Brødr. Jensen. Jeg må
nok innrømme at jeg savnet en kald øl
mens jeg satt her og nøt utsikten i vakre
Holmsbu. Men alt har vel en tid og hen-
sikt, så den ølen får vi ta her nede en

annen gang. Skulle du en lørdag eller
søndag ha tid til overs, så kan jeg helt
klart anbefale en tur til Holmsbu. Men
pass nå endelig på at du ikke er sjåfør
denne dagen, jeg tror nemlig at en kald
øl eller tre smaker sjeldent godt her i
denne herlige ”sørlandsidyllen”…

Bildet under viser et nytt medlem med
en pen W124 CE som var med oss denne
kvelden.

Kilder:
Adressen til Tronstad Gaard er:Tronstad
Gaard,Tronstadveien 1, 3483 Kana
Telefon/Fax: 32793340 – E-post: jen-
bl@online.no

For mer informasjon kontakt Jens-Petter
Blichfeldt på 917 15 747/916 23 350 
Du kan også bruke linken:
www.tronstadgaard.no 

Av: Bjørn Vrålstad
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Landsdekkende/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.
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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.
• 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.

LOKALLAG OSLO
Formann: Johnny Antonsen, tlf: 911 10 074
johnny.antonsen@posten.no

Lokallag Oslo treffes hver mandag klokka 17.30 i lokalene til
Inge Høyers Billakkering i Brobekkveien 102B i Oslo. Se ter-
minlisten på nettsidene til MBE for den mest oppdaterte infor-
masjonen vedrørende fremtidige aktiviteter eller ta kontakt
med Johnny.

LOKALLAG STAVANGER
Formann: George McInally, Telefon: 40845093
geo-chri@online.no

Stavanger Lokallag treffes hver mandag klokken 1900, og et
vanlig treff er et rent sosialt arrangement,hvor vi peker og skry-
ter, bløffer og diskuterer. Lokallaget har klubblokaler på Foss-
Vatne i Sandnes, nærmere bestemt i andre etasje i Noredalen
188. Her møtes medlemmene på onsdagstreffene, og når det
ellers måtte skje aktiviteter her.

LOKALLAG BERGEN

Per dags dato er det ikke noe styre i Lokallag Bergen. Dette er
fordi ingen i det gamle styret ville ta gjenvalg på grunn av jobb-
forpliktelser.Av denne grunn ligger Lokallag Bergen på is.Vi
håper noen ønsker å dra i gang lokallaget her igjen.Ta kontakt
med styreformann hvis du ønsker å bidra.

LOKALLAG TRONDHEIM
Formann:Torbjørn Flenstad, tlf: 90164909
torbjorn@flenstad.com

Vi samles på Plantasjen oppe på Tiller (Tillertorget), annenhver
fredag i måneden kl. 1900. Der står vi i parkeringshuset, helt
borte ved utgangen ved en stor vegg som bilene stilles opp mot.
Vi treffes også oftere hvis det er stemming for det, dette avtales
isåfall på våre faste møter og/eller på MBE’s forum i god tid i
forveien.

Kontaktinformasjon til lokallagene 
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Samarbeidspartner – Dekk 1

Lokallag Oslo møtes hver mandag hos
Inge Høyers billakkering i Brobekkveien
102B. Med jevne mellomrom arrangeres
det turer andre steder. Se på nettsidene
våre for mer informasjon eller kontakt
styreformann Johnny Antonsen på tele-
fon: 911 100 74

Lokallag Stavanger møtes hver mandag
klokka 19.00. Lokallaget har klubb-
lokaler på Foss-Vatne i Sandnes,nærmere
bestemt i andre etasje i Noredalen 188.

Lokallag Trondheim møtes ca.hver 
14. dag på Autohuset. Se på hjemme-
sidene våre for mer informasjon eller
kontakt styreformann Torbjørn Flenstad
på telefon 90 16 49 09.

Terminlister

Dekk1 har den glede å kunne tilby alle
medlemmene i MB Entusiastklubb
følgende avtale på dekk og felg:

1. Kjøp av dekk og felger til
person- og varebiler 
minimum 40 % rabatt *
-Omlegging og avbalansering er
inkludert.
*prosentsatsen er gitt ut fra gjeldende
faktureringsgrunnlag fra norske
importører. Dog tas det forbehold om
type felger.

2. Dekkhotell kr. 500,- pr. sesong
-Inkluderer;
-Lagring av hjulene i tørre lokaler fram
til neste sesong
-Hjulskift
-God gratis kaffe mens du venter
-Gratis internettkiosk

Medlemmene må opplyse om at de er
medlem i MB Entusiastklubb for å
kunne benytte seg av denne avtale.

Kontaktinformasjon de forskjellige
avdelingene :
Dekk1,Voll
Solaveien 464
4354 Voll
Tlf 51786860

Dekk1, Mariero 
(Tidligere AutoDekk Spesialisten AS) 
Sørflåtveien 6
4018 Stavanger
Tlf 51582120

Dekk1, Sandnes 
(Tidligere Euro Dekk AS) 
Gravarsveien 11
4304 Sandnes
Tlf 51624631

Dekk1, Egersund 
(Tidligere Eger Dekk AS) 
Hestnesveien 287
4370 Egersund
Tlf 51493209

Dekk1, Minde 
(Tidligere Johs Lunde Dekkservice
Bergen AS) 
Conrad Mohrs Vei 11
5068 Bergen
Tlf 55288800

Dekk1, Haugesund 
(Tidligere Johs Lunde Dekkservice
Haugesund AS) 
Garpaskjærveien 1
5527 Haugesund
Tlf 52705440

Dekk1, Forus 
(Tidligere Johs Lunde Dekkservice
Forus AS) 
Forusbeen 1
4033 Stavanger
Tlf 51800300

Dekk1, Hillevåg 
(Tidligere Johs Lunde Dekkservice
Hillevåg AS) 
Hillevågsveien 102
4095 Stavanger
Tlf 51882800

Dekk1, Bryne 
(Tidligere Johs Lunde Dekkservice
Bryne AS) 
Jærveien 152
4340 Bryne
Tlf 51480888

Dekk1, Mandal 
(Tidligere: Johs Lunde Dekkservice
Mandal AS) 
Skinnsnes
4505 Mandal
Tlf 38266555

Dekk1, Kristiansand 
(Tidligere Johs Lunde Dekkservice
Kristiansand AS) 
Rigedalen 40
4625 Kristiansand
Tlf 38125999

Dekk1, Kokstad 
(Tidligere Dekk Companiet Toroil AS) 
Kokstaddalen 2
5257 Kokstad
Tlf 55525380

Dekk1, Bærum 
(Tidligere DekkCompaniet Bærum AS) 
Rudsletta 80
1351 Rud
Tlf 67150650

Dekk1, Jørpeland 
(Tidligere Dekkutsalget AS) 
Kornblomstveien 1
4100 Jørpeland
Tlf 51741630
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1. Styreformann åpner og ønsker velkommen.
1.1 Thomas Nygård er valgt til møteleder.
1.2 Roger tar opp navnefortegnelse.29 personer er møtt opp,

ytterligere 5 kommer i løpet av møtet.
1.3 Frode Strand er valgt til sekretær, Thomas Madsen og

Bjørn Vraalstad er referenter
1.4 Møtet er godkjent lovlig kalt inn.

2.
2.1 Årsberetning hovedstyre v/styreformann:

• 10 styremøter gjennomført.
• Stand på Autofilmessa 2006 og Motorfestivalen 2007
•  MB Tidende har kommet en lang vei siden vi nå har
funnet en erfaren grafisk designer.
• 411 betalende medlemmer ved Landsmøtet iht med-
lemsregister i 2006 som har økt til 582 betalende med-
lemmer iht medlemsregister 02. juni 2007

Årsberetning for lokallagene.
Lokallag Stavanger ved  George Mcinally.
Aktiv deltagelse i lokale Autoslalom-arrangement, presentasjo-
ner og demonstrasjoner hos bilrelaterte firma med MBKN,
cruising med MBKN, mandagstreff i klubbhuset, medlemstreff
med MBKN, vårtur, pizzakvelder, julebord, bowling, utstilling
i Kristiansand.

Lokallag Oslo ved Arne Snapa.
Julebord, vervekampanjer, bedriftsbesøk, ølskolen, motorfesti-
valen, meguiaers, cruising til Fredrikstad, en dag på stripen,
Tyrigrava, Frognersetern, Skokloster, Gatebil,Vallåkra, drag på
Gardermoen,Gatebil,Grombil,Mads Harryson,BOS Jessheim,
Autoquick,Autofil, høstsjekk I Brobekkveien, treff hver man-
dag, Essen Motorshow, julemiddag, film- og bildekveld, '

Trondheim :
Ingen representanter fra Trondheim og ingen årsberetning er
innlevert.De har faste treff og det øker stadig er det vi har hørt.

2.2 Gjennomgang og godkjenning av regnskap 2006

Regnskapet er godkjent.

2.3 Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og
gjeld pr. 31.12.2006 samt pr. 30.05.2006.

Balanse 31.12.2006

Varelager var ikke telt opp 31.12.2006. 01.06.2006 inneholdt
det varer med utsalgspris 70.000,- 

Driftsregnskap pr. 30.05.2007:

Balanse 30.05.2007

2.4 Gjennomgang og godkjenning av budsjett og
fremdriftsplan 2007.

Budsjett 2007

Ingen spørsmål til balanse, driftsregnskap eller budsjett.
Balanse, regnskap og budsjett godkjent.

Årsmøte 2007.06.03,
Pers Hotell på Gol kl. 11.00

INNTEKTER

311 Medlemskontigent 245 221,00
312 Effektsalg 11 657,50
313 Treffinntekt 61 670,00

Sum inntekter 318 548,50

UTGIFTER

421 Effekter 5 549,00
441 Medlemsblad 188 764,75
442 Medlemskort 4 125,00
442 Web/Data 2 597,50
443 Treff 86 999,75
551 Styrehonorar 11 000,00
631 Lagerleie 6 308,00
651 Verktøy 2 260,00
681 Kontor 5 520,00
691 Porto 16 785,98
631 Møter 10 128,00
731 Reklame 0
771 Div utgifter 13 440,00

Sum utgifter 353 477,98

INNTEKTER

311 Medlemskontigent 217 720,00
312 Effektsalg 12 765,11
313 Treffinntekt 73 600,00

Sum inntekter 304 085,11

UTGIFTER

421 Effekter 10 110,00
441 Medlemsblad 92 860,00
442 Medlemskort 3 325,00
442 Web/Data 2 597,50
443 Treff 8 360,50
551 Styrehonorar 13 284,00
631 Lagerleie 0
651 Verktøy 5 370,00
681 Kontor 4 605,50
691 Porto 29 969,15
631 Møter 1 804,00
731 Reklame 0
771 Div utgifter 4 318,50

Sum utgifter 176 604,15

Eiendeler Egenkapital / Gjeld

141 Varelager 0 -25 378,21 200 Egenkapital
191 Driftskonto 2 944,19 0 Gjeld
192 Medlemskonto 133 189,60 162 920,00 Medlemskont. 2007
193 Effektkonto 1 408,00
194 Kasse 0

Sum Eiendeler 137 541,79 137 541,79

Eiendeler Egenkapital / Gjeld

141 Varelager 0 112 602,75 200 Egenkapital
191 Driftskonto 64 544,04 0 221 Gjeld 
192 Medlemskonto 33 885,60 0 222 Medlemskont. overført
193 Effektkonto 14 173,11
194 Kasse 0

Utestående fordringer 0
Sum eiendeler 112 602,75 112 602,75

INNTEKTER

311 Medlemskont. 357 650,00 
312 Effektsalg 20 000,00 
313 Treffinntekt 80 000,00 
314 Reklameinntekt 15 000,00 

Sum inntekter 472 650,00 

UTGIFTER

421 Effekter 5 549,00 
441 Medlemsblad 142 778,00 
442 Medlemskort 2 301,00 
442 Vervet medlem 5 000,00 
442 Web/Data 3 500,00 
443 Treff 90 000,00 
551 Styrehonorar 13 500,00 
631 Lagerleie –
651 Verktøy 25 000,00 
681 Kontor 10 000,00 
691 Porto 60 000,00 
631 Møter 5 000,00 
731 Reklame 10 000,00 
771 Div utgifter 10 000,00 

Sum utgifter 382 628,00 
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Fremdriftsplan 2007 v/styreformann:
• Medlemsmålsetning: Innen utgangen av 2007 totalt 700

medlemmer. 750 medlemmer ved årsmøtet 2008 
• Større fokus på lokallag. Både oppretting av nye lokallag og

støtte til de allerede etablerte.
• Jobbe for å videreutvikle innholdet i MB Tidende.Vi vil ha

både offisielle MB-nyheter, klubbnyheter, artikler om med-
lemmer og biler, artikler fra treff, terminlister fra alle lokallag
osv osv. Medlemmer må bidra i enda større grad hvis vi skal
komme i mål!

Ingen spørsmål til fremdriftsplanen.

2.6 Godtgjørelser til Styret.
13.500,- vidererføres.

3. Valg
3.1 Valg av styremedlemmer
Styreformann. Ingen nye forslag.Alexander er valgt.
Styremedlemmer Turid Sunde :Valgt for 2 nye år. Igor Arne
Dusan.Valgt for 2 nye år. Morten Engstrøm:Valgt for 2 år
Styret vil fordele oppgaver internt

3.2 Valg av ny valgkomité.
Trond Erik Holme fortsetter. Espen Bryne er valgt inn.

4. Lokallagene
4.1 Gjennomgang av regnskap og budsjett for

lokallag Oslo.
Lokallaget har hatt loddslag på en pocketbike samt salg av pøl-
ser og diverse på mandagstreff.
Kassabeholdning: 10.130 kroner pr. 31.12.2006
Det er ikke satt opp noe konkret budsjett for lokallag Oslo,men
fortsetter som før med loddsalg og pølsesalg.

4.2 Gjennomgang av regnskap og budsjett 
lokallag Stavanger

Lite penger gjennom lokallaget siden driften av klubbhuset er
et andelslag som ordnes utenfor lokallaget.
Det ble kompensert i 2007 for utlegg til fjørklemmer.
Styret innvilger 5000 til varmer
Lokallaget har fått en del effekter. Regner med 2000 inn
Solgt gammel varmer for 1900,-
Beholdningen er 3900 (effekter).
Gjeld til hovestyret er 3900 (effekter).

4.3 Gjennomgang av regnskap og budsjett 
lokallag Trondheim

Vi har ikke fått tall fra Trondheim.

5. Diverse
5.1 Diverse forhåndsmeldte saker.
Ingen saker

5.2 Diverse aktuelle saker.
• Forslag fra Per Rustberggard om at den som skriver om sin

egen bil i MB Tidende gir tråden videre til neste mann. Sven
Håkon er først ut.

• En del midler bør settes på bok for å unngå tilsvarende situa-
sjon senere som klubben var i på slutten av 2006.

• Ekstra godtgjørelse for telefonutgifter. Styret overlates til å
behandle utgiftsgodtgjørelser.

• Roger forteller om vervekampanjen. 20 er blitt vervet og har
hatt med hvem de er vervet av. 2 har trukket seg, to venter vi
innbetaling av.

• Arne Snapa vil ha laget DVD.Styret vil jobbe med å få laget DVD.
• Vi vil ha bilder og film fra alle som har, både fra årets treff og

tidligere treff.Gjerne rå-materiale med tanke på å lage DVD.
• Forslag fra Per om å legge bilder ikke 100% åpent, men til-

gjengelig for medlemmer. Forslaget tas til etterretning.
Møtet er hevet.

Promoterings-treff i Kristiansand

I fjor, nærmere sagt Lørdag 13.mai, ble det arrangert et promo-
terings-treff i Kristiansand. Dette fant sted på Øvre Torv midt i
Kristiansand sentrum.Totalt møtte det opp 13 biler – både fra
de lokale strøk og fra de mer ”sentrale” deler av landet – Oslo
og Stavanger-avdelingen møtte mannssterke opp! Det var godt
oppmøte, med en variert bilpark – W201 og S/W124 var det

flest av.Vi fikk også et lite gjensyn av Thomas Nygård sin gamle
og ikke minst gode traver!

Vi ønsker også i år og gjenta ”bedriften” med et nytt pro-
moterings-treff! Det er mer eller mindre avgjort at Lørdag 11.
august er den dato som passer for de fleste! 

Det er i skrivende stund enda ikke avklart hvor vi skal par-
kere og oppholde oss, ei heller er program fastsatt – men opp-
datering vil jevnlig bli offentliggjort utover i treff-tråden for
Kristiansand på diskusjonsforumet vårt på internett.

Du kan ellers kontakte Roger på tlf: 909 36 138,eventuelt mail:
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com og spørre om sta-
tus.Dersom ønskelig – varsle Roger,og du ”abonnerer”på siste
oppdatering via sms.

VEL MØTT til årets promoterings-treff i Kristiansand!
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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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