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Som jeg fortalte i MB-Tidende nr 1 i år handlet jeg tilbake i
2000 en 1994 E 300 TDT Sportline. Etter å ha blitt kompis
med Thor-Egil begynte lysten på litt mer hestekrefter og
bensinmotor å gjøre seg gjeldende. Jeg begynte derfor å titte på
300TE og lignende uten å se noe som jeg syntes var kult nok.

En dag i 2001 sendte Thor-Egil meg en link på en 1992
300TE-24 AMG 3,4 som sto til salgs.Vi ble begge i fyr og
flamme over at bilen hadde full AMG styling og 272 hk.Vi
bestemte oss fort for å dra og se på bilen og prøvekjøre en tur.
Det er jo alltid en tabbe å se på bil når man er gira…

Etter en rask (på mange måter) prøvekjøring var det helt
klart at denne bilen måtte kjøpes. Det gikk ikke lang tid før
AMGen sto på tunet og mine foreldre hadde kjøpt E
300TDTen av meg. (Det var ikke like kult med Volvo 940
lenger syntes fatteren etter å ha kjørt S124. Han er nå forresten
på sin 3 MB, men det er en annen historie.)

AMGen er den bilen de fleste husker meg med da jeg
hadde denne frem til 2006 før jeg solgte den. Da følte jeg at
enten måtte jeg overhalle motoren eller selge den og kjøpe
noe annet. Jeg valgte det siste. For pengene jeg fikk for den
kjøpte jeg en 1992 E 220 T til kona og en 1985 230TE til meg
selv. Kona har hatt et par 123er med diesel før dette, så jeg
syntes det var på tide å kjøpe noe skikkelig til henne.

Klubbmessig så står det bra til i MB Entusiastklubb om dagen.
Alt går som på skinner og som dere ser har vi fått inn meget
bra med stoff til MB Tidende denne gangen! Fortsett å sende
inn artikler. Ikke la det stoppe opp!

I skrivende stund er klubben over 620 medlemmer og vi
kan nok regne med å være over 700 medlemmer før årsskiftet.
Det betyr at vi til årsmøtet til neste år kan være over 700
medlemmer!

Vi håpet i det lengste at vi kunne få stille med stand på årets
store bilutstilling, Bil07, på varemessa på Lillestrøm. Dette ble
det dessverre ikke noe av da arrangørene bestemte seg for at
bilklubber ikke passet inn i temaet for messen som skal være
"Med bil inn i fremtiden". Dette var en avgjørelse som de tok
helt uten å konferere med noen bilklubber, og både vi,
BMWCCN og VW-Audi Club Norwegen har fått beskjed om
at vi ikke får noen utstillerplass. Et lite håp hadde jeg om at vi
kunne få litt plass på standen til BOS, men de hadde for lite
plass i forhold til hva de selv trengte og kunne dessverre ikke
avse noen plass til oss.

Til sist vil jeg oppfordre alle som har et firma og som
kunne tenke seg å reklamere litt i MB Tidende om å kontakte
meg.Alle er velkommen til å sette inn annonser i MB Tidende
og prisen blir vi sikkert enige om.

Alexander Nygård

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

Vi jobber med å få til en ny løsning for webshop. Den vi har i
dag er dårlig og lar seg ikke administrere. Inntil ny er på plass, så
er dagens løsning dessverre den eneste vi har.
Inntil ny er på plass ber vi alle som bestiller via webshoppen
være oppmerksom på følgende :
-Betalingsform:Vi godtar oppkrav eller forskudd. Forskudd
må avklares med effektansvarlig på forhånd og vil normalt ta
noe lenger tid å effekturere enn oppkrav.
-Leveringsform: Alle sendinger kan enten leveres via posten
eller hentes på Karihaugen sør i Oslo etter avtale med effekt-
ansvarlig.

Enkelte varer kommer i flere utgaver. Dette må spesifiseres!
Gensere/trøyer må oppgis med størrelse og streamere må opp-
gis innvendig/utvendig.

Husk at vi også har refleksvester til 50,- pr. stk selv om disse
ikke er lagt inn i webshoppen.

Vi har et stort lager, særlig av trøyer i størrelse M og L.For å få
unna en del av disse har vi besluttet å selge disse for kun 50,- pr.
stk! Løp og kjøp, så vi kan få plass til nye artikler.Webshoppen vil
fortsatt vise 150,- pr. stk, men de blir priset til 50,- .

Det er verdt å merke seg at både trøyene og genserne vi
selger er av meget god kvalitet. FrodeS, effektansvarlig

Informasjon fra effektansvarlig
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På oppfordring fra Frode Strand,
tenkte jeg at jeg kunne skrive
noen ord om bilene mine. Denne
gangen velger jeg å skrive litt om
min største lidenskap, som er
store S-klasser fra 1973-1998.

Tekst: Charlie L. Svendsen

Jeg har helt siden jeg var 3 år i 1973 vært
fascinert av disse svære Mercedes´ene. I
1973 kom den kanskje fineste S-klassen
som noensinne er laget, nemlig W116.
En av hyttenaboene våre i Sokndal kom
plutselig ned på hytta med en helt ny hvit
280 SE. Det var den flotteste bilen jeg
noen gang hadde sett. Jeg fikk sitte på
noen turer, og dermed var det meste
gjort. Jeg SKULLE ha en slik når jeg ble
stor.

Utrolig nok ble det slik. Da jeg var 18
dukket det opp en 1973 modell til salgs
hos en lokal bruktbilforhandler. Denne
var hvit med mørkeblått interiør.
Zebrano treverk, automat, soltak og

masse fin krom. Bilen var nok ikke så bra
som den så ut,men den var det eneste jeg
hadde råd til. Dessuten var jeg i himme-
len uansett når jeg satte meg bak rattet i
denne bilen.

Jeg fikk etter hvert tatt den rusten
som var synlig på karosseriet, og fikk hel-
lakkert bilen i en bakgård for en rimelig
penge. Så bar det av sted til Bergs (En
lokal dekk/felg forhandler i Stavanger på
den tiden). Her fant jeg noen fine
Melber 8x16” felger, og dermed ble de
siste restene i lommeboka skrapt ut. Jeg
var i gang.

Etter et års tid dumpet jeg over en 1979
modell Dunkelblau 450 SE. Dette var en
såkalt kappebil med en 1975 280 S. Det
fulgte med papirer på alt som hadde med
ombyggingen å gjøre. Søknader og god-
kjenninger fra Biltilsynet. Alt så veldig
bra ut.Bilen hadde sort skinn-interiør og
var mye bedre enn 280´en å kjøre.

Denne bilen ville jeg skulle bli helt
100%, dermed bar det inn på lakkverk-

sted igjen. Denne gangen på et profesjo-
nelt bil-lakkerings verksted hvor en
kamerat av meg jobbet.Han skulle ordne
alt med både demontering, nedpussing,
lakkering og montering. Men det ble et
helt katastrofalt utfall da han begynte å
rive i bilen. Her måtte det meste skiftes
under. Nevner i fleng kanaler, hjulbuer,
indre hjulbuer, og selvsagt det meste av
gulvet. På et tidspunkt var kameraten
min redd for at bilen rett og slett skulle
brekke i to. Men det meste går seg jo til,
og etter et møysommelig arbeid ble det
etter hvert bil av denne også igjen. Da
bilen endelig var ferdig, så hadde den blitt
både rustfri og sort lakkert.
Etter et års tid hadde jeg lyst å ta steget
opp til W126. Jeg ville ha en 500 SEL. Jeg
lette overalt, men fant ikke noen som jeg
følte umiddelbart at jeg måtte ha. Det
nærmeste jeg kom var en sort 380 SEL
på Gjøvik.Denne hadde gått som ambas-
sadebil for den Norske Ambassaden i
London.Av utstyr som jeg ville ha denne
gangen, manglet bare det sorte skinn-

Mine S-klasserMine S-klasser
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1973 Mercedes-Benz 280SE 1979 Mercedes-Benz 450SE

1981 Mercedes-Benz 380SEL

1987 Mercedes-Benz 500SEL

1981 Mercedes-Benz 380SEL
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interiøret. Nå var jeg lei av å lete, så det
ble handel likevel. Denne bilen var helt
grei, og den gjorde den jobben som den
skulle. Likevel ble jeg aldri helt fornøyd
med denne bilen. Den hadde en brunlig
farge innvendig som jeg aldri ble helt
fortrolig med.

Men denne bilen ble likevel værende
hos meg i to år. Det var til denne bilen
jeg handlet inn mine første 17” AMG-
look felger. 9 og 10x17”. Dette var helt
sinnsykt svært i de tider, og vekket virke-
lig oppmerksomhet.

Jeg hadde nå virkelig fått opp øynene for
W140 og 600 SEL, men hadde ikke
under noen omstendigheter mulighet
for å dra hjem en slik til hus.

Dermed ble den neste overkommelige
drømmen en nyere og større W126.
Denne gangen skulle jeg ikke fire på kra-
vene. Denne gangen skulle jeg ha en 560
SEL med absolutt alt utstyr,og ikke minst
nyere enn 1986 slik at jeg fikk med face-
liften som kom på disse bilene dette året.
Dermed var jeg på desperat jakt igjen.En

slik bil var jo ikke heller lett å finne. Jeg
fant en mørkeblå 560 SEL i Rognan.
Men eieren klarte aldri å få bilen på NAF
test, som jeg selvsagt ville betale for selv.
Etter å blitt holdt for narr en stund med
denne bilen, så fant jeg en kjekk bil i Alta
av alle verdens plasser.

Dette var litt artig, for den bilen var
egentlig ikke til salgs. Jeg visste at det
hadde blitt solgt en Blåsort 560 SEL i
Oslo et par år tidligere. Den skulle visst-
nok ha havnet i Nord Norge et sted.
Dermed begynte jeg bare å ringe til alle
Mercedes verkstedene i Nord Norge for
å høre om noen kjente til en slik bil. I
Alta mente en selger hos MB-forhandle-
ren at han kanskje kjente til denne bilen.
Jeg fikk navn og adresse til han som eide
bilen, og ringte ham opp samme kveld.
Dette var ikke den bilen jeg lette etter.
Denne karen hadde ”bare” en 1987
modell 500 SEL,og han hadde ikke noen
planer om å selge i utgangspunktet. Men
etter en hyggelig prat, lovte han meg at
han skulle ta en prat med kona om den
lot seg selge.

Dagen etter ringte han meg opp og sa at
det kunne la seg ordne.Han hadde fått en
innbyttepris hos MB-forhandleren, og
hvis jeg ville betale opp i mot det samme
så skulle jeg få kjøpe bilen. NAF test ble
tatt, og det viste seg at bilen var virkelig
bra. Dermed bar det av sted med fly til
Alta 4. Januar i 1999. Det hadde vært
kulderekord uken før, så dette var jo litt
spennende. Bilen svarte absolutt til for-
ventningene, og jeg betalte og vendte
nesen hjemover via Finland og Sverige.
Jeg hadde med kona, og vi hadde en
kjempefin tur.

Denne bilen var Blåsort metallic med
sort skinninteriør.Akkurat slik jeg hadde
ønsket meg. En nydelig bil, bortsett fra
alle vaskeripene da. Dette irriterte meg

selvsagt såpass mye at det ble nedmatting
og en hellakkering på denne bilen også.

Jeg pusset og gnikket på denne bilen
hele tiden, og var storfornøyd. Likevel lå
det å murret en drøm i bakhodet. Jeg
klarte overhodet ikke slutte å drømme
om 600. Jeg ble mer og mer besatt av tan-
ken på å ha en 600.

Etter 3 år med 500en, bestemte jeg meg
for å anskaffe meg 600. Da hadde jeg
spart alt jeg kunne, og solgt 500en altfor
billig. Resten ordnet banken. Jeg tok
kontakt med Ånund Nomeland i
Kristiansand som driver Nomeland
Import. Han hadde importert en slik bil
til Norge tidligere, og kjente litt til disse
bilene.

Han sjekket opp flere 600 i Tyskland.
Dette var i 2002, og allerede da var det
mye rart å få fatt i av disse bilene. Bilene
var ofte slett vedlikeholdte, hadde hatt
skader og ikke minst levd et tøft liv alle-
rede. Dette til tross for at de ble annon-
sert som strøkne og velholdte!!

Etter 5-6 måneder dukket det opp en
interessant bil i  Miesbach. Denne bilen
var i meget bra stand, og fikk en veldig
bra tilstandsrapport hos den lokale MB
forhandleren. Både servicehistorikk og
eierforhold stemte og så bra ut. Bilen
hadde vært ”Adm-kjørt” i 2 firma,og det
siste året var det en ansatt i det siste fir-
maet som hadde eid bilen.Bilen hadde et
par småbulker og masse vaskeriper.

Ånund tok med bilen til Kristiansand,
og fikk registrert bilen på norske skilt 3
dager etter at kona og jeg giftet oss. Det
ble nesten en slags bryllupsreise da vi
satte oss på toget som gikk  fra
Stavanger til Kristiansand for å hente
bilen.

1979 Mercedes-Benz 450SE
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Hva jeg følte da jeg satte meg inn i denne
bilen første gangen, kan ikke beskrives
med ord.

I dag, 5 år senere er jeg fortsatt like for-
nøyd med bilen. Jeg har riktig nok fått
erfare at det er dyrere å vedlikeholde en
slik bil enn å kjøpe den. Jeg har fått noen
overraskelser på delepriser og reparasjons
kostnader underveis, men likevel er det
helt utenkelig å selge bilen.

Ingenting på denne bilen er ”hjem-
mesnekret” i garasjen.Alt som gjøres blir
gjort av fagfolk.Alle servicer blir utført
hos merkeverksted, og det er kun et par
utvalgte verksteder som får utføre repa-
rasjoner på denne bilen.Dessuten blir det
kun benyttet nye orginaldeler hvis noe
må byttes ut.

Bilen gjennomgikk en total restaure-
ring i fjor vinter, og den var da i 1000
biter.Alle deler som det var antydning til
rust på ble erstattet med nye deler, og
bilen ble så hellakkert utvendig og inn-
vendig. Den skiftet farge fra 199 Blåsort
metallic til 197 Obsidansort metallic. Jeg
vet at det i utgangspunktet er nærmest
voldtekt å endre originalfarge på en sam-
lerbil, men jeg har planer om å beholde
den så lenge som jeg lever likevel.
Dermed er ikke dette et stort problem
for meg. Jeg ønsker å ha bilen slik som
jeg vil ha den, og da var ikke originalfar-
gen sort nok for meg.

Det ble også handlet inn nye felger og
dekk i fjor, som etter min mening står
fint i stil til bilen. 9,5 og 10,5x20” BBS

LeMans felger med 245 og 285 dekk fra
Michelin.

Tydeligvis finnes det andre som også
liker bilen min, og det har til og med
vanket et par pokaler etter total restaure-
ringen. Det er jo kjempekjekt, og jeg vil
gjerne få benytte anledningen her til å få
takke alle dere som har stemt på min bil
på treffene.

Som nevnt i innledningen, begrenses
min største lidenskap fra 1973 til 1998.
Det vil si W116,W126 og W140. Derfor
vil jeg aldri bytte ut W140en med nyere
S-klasser. Drømmen min nå er i første
omgang å fortsatt kunne beholde, og
ikke minst holde i stand min 600.
Dernest har jeg en drøm om atter å få tak
i en fin W116 igjen.

1992 Mercedes-Benz 600SEL

1992 Mercedes-Benz 600SEL
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Jeg har alltid syntes at V8motorer
er noe av det råeste som er, og
AMG ser ut til å være enige med
meg i det. Når 204 kommer i
AMGutgave tidlig i 2008, er det
V8er som gjelder hele veien. Med
457 hk og over 600 Nm dreiemo-
ment blir avstanden til dusinmo-
dellen C 220 CDI relativt stor…

Tekst:Alexander Nygård

Utseendemessig er 204 i AMGutgave
brutal. Med et nytt panser med kuler på
(som vi kjenner igjen helt tilbake til for-
rige modell ML 55 AMG og som AMG
kaller power domes) og en brutal fram-
fanger, er det ikke noen tvil om hvordan
bil som ligger i bakspeilet ditt (i 2 sek-
under før den fyker forbi).

Motoren utvikler 336 kW/457 hk
ved 6800 o/min (det er vel ikke bare jeg
som har lyst til å høre denne motoren på
7000 o/min?) og 600 Nm ved 5000
o/min. Fra 2000 til 6250 o/min har
motoren hele veien over 500 Nm.Og for
de som ikke har fått det med seg, denne
motoren har ingen pustehjelp.

Dette er den første motoren AMG har
utviklet helt i fra bunnen av,og den finnes
nå i en mengde forskjellige modeller.
Motoren bygges etter ”en mann – en
motor”-prinsippet i Affalterbach. Dette
vil si at en mekaniker har ansvaret for å
bygge motoren fra scratch til den funge-

rer, dokumentert ved mekanikerens sig-
natur på toppdekslet.

AMG har totalt bygd om fronten på
bilen, og den har nå en helt nydesignet
3-link fremaksling som gir 35 mm bre-
dere sporvidde foran. Dette ser man på
de bredere framskjermene.AMG lover at
man merker dette på kjøreegenskapene
siden bilen både skal kunne ta svinger
kjappere og at den er mer presis på rattet
enn en standard C-klasse.

Bakakslingen har fått 12 mm bredere
sporvidde og mer camber for å bedre
kjøreegenskapene.Drivakslinger og kob-
linger har blitt kraftig forsterket for å tåle
de massive kreftene fra V8eren.

Standard leveres C63 AMG med 18
tommers titanumgrå AMG felger i 5-eike
design. 8x18 foran og 8,5x18 bak med
henholdsvis 235/40-18 foran og 255/35-
18 bak. Eventuelt kan man velge 19 tom-
mers felger i størrelsen 8x19 og 9x19 med
235/35-19 foran og 255/30-19 bak.

C 63 AMG blir den første AMG
modellen som utstyres med 3-stegs ESP
med sportsfunksjon. Med ESP knappen i
midtkonsollen kan man nå velge mellom
3-forskjellige funksjoner av ESP. ”ESP
ON”, ”ESP SPORT” og ”ESP OFF”.
Velger man ”ESP SPORT” tillater bilen
større grad av uforsiktig kjøring før den
griper inn og redder deg. Så sant du ikke
trår på bremsen, da slår ESP inn for full
kraft igjen. Så helt overlatt til deg selv er
du ikke. Holder du knappen inne slår du
ESP helt av,men heller ikke her overlater

systemet deg helt til deg selv. Trå på
bremsepedalen, og vips så kommer syste-
met inn og hjelper deg (jeg kan høre et
samlet hyleskrik fra motorjournalister
verden over for at de ikke kan skru av
ESP fullstendig allerede nå.)

Også interiøret har blitt forandret av
AMG. C63 AMG er den første modellen
som får spesielle AMG sportsseter med
integrerte nakkestøtter.Et 3-eikers AMG
sportsratt med en omkrets på 365 mm og
et litt flatere parti på toppen gjør at man
kan styre denne kraftpakken dit man vil
med en god følelse i hendene.

Instrumenthuset har fått nydesignede
klokker med spesiell AMG skrift, nytt
utseende om kvelden, speedometer som
går til 320 km/t, røde nåler og 6.3 V8
logo i turtelleren. Multidisplayet har nå
fått en egen AMG meny hvor man kan
velge mellom ”Warm up”, ”Set up” og
”Race”. ”Warm up” viser olje og vann-
temperatur, ”Set up” viser modusen ESP
systemet er i og hvilket program girkas-
sen er i og ”Race” henter fram stoppe-
klokka slik at du kan ta tida på de lyn-
raske rundene på Rudskogen du
kommer til å kjøre med denne bilen…

Type motor/ventiler pr sylinder V8/4

Motorvolum 6208 cc

Boring/slag 102,2/94,6 mm

Kompresjon 11,3:1

Effekt 335 kW/457 hk

Med dreiemoment 600Nm ved 5000 o/min

Akselerasjon 0-100 km/t 4,5 sekunder

Topphastighet 250 (elektronisk 

hindret)

C63 AMG
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Tanken var ju att jag skulle komma
iväg till Gol redan kl. 10.00, men
omständigheter jag inte rådde på,
(sjukt barn) gjorde att jag lämnade
Alingsås först vid 13.30 tiden!
Nåväl, äntligen på väg och det är
en dröm att åka Släde, även vid
mulet och lite regn!

Av :André Säker. (André MBSCA)
Redigert av Frode Strand.

Har ju ingen navigator i SLäden, så nog
faan blåser jag förbi Oslo ett par mil,
innan jag upptäcker att jag är på väg all-
deles åt fanders efter E6 norrut mot
Gardemoen (flygplatsen)!
Vänder, tar mig genom Oslos rusnings-
trafik (som inte är å leka med), och läm-
nar Oslo på E18 söderut vid 17.30 snå-
ret. Lämnar ganska snart E18 för att ta
höger (nordvästerut) på E16, och har ca.
19 mil kvar till Gol. Nu börjar jag känna
mig en aning stressad; jag får ju inte missa
grillningen! Nåja, 19 mil klämmer man
väl på en och en halv timme utan större
hets, eller?

Hade då inte tagit med i beräkningen
att vägarna var som rena alpkurvorna,

samt att det var en hisskelig massa
Norrmän i vägen där jag skulle fram!
Men med hjälp av 326 hp, 285/35 &
345/40 och GPS med ALLA fartkame-
ror inprogramerade samt en smula
racing-erfarenhet i ryggen, parkerade jag
på "Pers Resorts" parkering kl. 19.30
prick! OCH FÅR BESKEDET ATT
GRILLNINGEN ÄR INSTÄLLD!

Ja-ja! Det var ordnat buffé på hotellet
istället och den intogs i sällskap med
Patrik (lidas), "Bågspännaren" och hans
Far, samt en massa Norrmän och faktiskt
ett par Tyskar. Mätt och belåten intog vi
hotellets Bar, där en och annan god öl
inmundigades och den vackra utsikten
beskådades! Eftersom man skulle upp
tidigt på Lördagsmorgonen för att tvätta
SLäden innan 10.00, tog Jag och Patrik en
Wiskey som sängfösare redan vid 00.30!!

Lördag morgon, upp till en underbar
hotellfrukost med bacon och ägg, gott
bröd och fem miljoner pålägg, kaffe och
avrundning med vofflor med sylt och
grädde! Mumms, då var man redo för att
uppleva Landstreff-07 i Gol!

När jag går ut genom hotell-entrén,
stöter jag på "Bågspännaren" och hans
far. Trevligt att ses igen, senast var i

Lyrestad! Sen ner och ställa sig i biltvät-
tar-kön nere i garaget, för en snabb av-
vaskning innan utställningen. Upp ur
garaget och ut till anvisad plats, för att
fortsätta med torkning och lite efterputs.
Det måste ju skina lite, åtminstone om de
nyrenoverade fälgarna!
Mitt i det att jag står där och putsar,dyker
"Benke" upp med sin dotter.Tyvärr inte
denna gången i sin SL 500, utan har tagit
husbilen istället.

Jag måste säga att det var underbart att
promenera runt bland alla vackra och
nyputsade Mercor, och försöka välja ut
sina favoriter till röstningen i de olika
klasserna!

Vill passa på att tacka arrangörerna
(bl.a. "Alexander", "FrodeS",
"MBKicker", "Frode L S" och till sist
men vackrast; ”Ms. V-Max"), i MB
Entusiastklubb för deras fantastiska träff!
=D>  De hade tillockmed fixat strålande
solskensväder och värme till träfflörda-
gen och till hemresan på söndagen,
TACKAR ALLRA MJUKAST!

Kan bara säga en sak till;
"I’LL BE BACK"!

En helg i Gol, Norge

www.mbentusiastklubb.com
nyheter   

medlemsforum   

samarbeidspartnere   

medlemsstoff
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Da vi var hos MB-forhandler
Klaus+Co i Flensburg i sommer,
var undertegnede med familie så
heldige å få låne den nye GL til fri
disposisjon en hel ettermiddag.

Tekst og foto: Charlie L. Svendsen

Det hele begynte med at vi måtte vente
noen dager lengre i Flensburg enn plan-
lagt, på deler som var bestilt til vår W140
som var på service.

Siden vi har lyst på GL neste gang
familiebilen skal byttes ut, hadde det jo
vært greit å få prøvd bilen noen timer.

Dessverre må nok GL´en synke ned
til en overkommelig pris, før vi har råd til
å handle.Det vil si at 210´en vår må surre
og gå i 4-5 år til.

Undertegnede spurte verksted-motta-
ker pent om å få låne en GL, og fikk til
svar at det ikke var noe problem og at

bilen sto klar til å hentes. Eneste vi måtte
love var å levere den tilbake til klokken
16:00. Det betydde 4 deilige timer i GL!!!

Utenfor verkstedet sto det en nydelig
Obsidan-sort GL 320 CDI med sort
skinn-interiør  til vår disposisjon. Vi
monterte barnestolen vår i baksetet, og
hele familien hoppet inn i bilen. Jeg vred
rundt den krommede nøkkelen jeg hadde
fått utlevert, og bilen startet som en
drøm(selvsagt, hehe). Det var ikke mye
motorlyd å høre innvendig i denne bilen
nei. Jeg måtte kikke på turtelleren om
motoren var i gang eller ei. Innvendig var
det ikke mye billigplast, hele dashbordet
var jo kledd i skinn! Utrolig gjennomført
og pen bil innvendig også!

GL´en var utstyrt med de minste  20”
felgene jeg har sett noensinne!! Jeg var
overbevist om at det sto 18”felger på bilen,
helt til jeg leste på dekkdimensjonen. Sier
vel kanskje litt om størrelsen på GL.

Ja, bilen er svær. Men man venner seg
utrolig fort til størrelsen, og etter en
stund så er det ikke noe man tenker på.
Det første vi merket var at bilen er utro-
lig godt støy-isolert. Det finnes nesten
ikke støy innvendig i det hele tatt når
man kjører. Det eneste minuset jeg mer-
ket meg var at styringen virket tung i lav
hastighet, og at det er veldig uvant med
gearvelger på ratt-stammen.

Vi kjørte tur rundt i Flensburg og var ute
på autobanen en liten tur.På grunn av vei-
arbeid på autobanen, så fikk vi ikke akku-
rat testet bilen i høyere hastigheter. Men
320 motoren dro bedre enn forventet og
bilen skuffet ikke. Denne dagen gikk alt
for fort, og klokka ble plutselig16:00. Jeg
hadde overhodet ikke lyst til å levere bilen
ifra meg. Men jeg får trøste meg med at
GL absolutt er verdt å vente på.

En ettermiddag i GL
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Av:Tov Leander Falch Elvelund

Min MB-Entusiasme begynte da jeg fikk
en 82 mod W123 240 diesel av min mor.
Den kjøpte min mor på midten av 90 tal-
let etter at den hadde gått som taxi i
Gjøvik. Den holdt lenge, tross av all rusta
som var. Den fikk relativt kjapt tilnavnet
”Rusty”.

Av diverse grunner klarte jeg å kjøre die-
seltom 2 ganger, knuse bunnpanna og
knekke boltene til styresnekka før denne
tok kvelden ved 483 000 km.

1985 190
Så ble jeg nøden etter ny bil, kikka på
mye billigbiler slik som Ford og Fiat,men
valget gikk på en 85 mod Mercedes-
Benz  w201 190 forgasser med 2-liter og
260 000km på telleren. Fant denne i
Øyer.

Den var så si strøken med krommede
hjulbuelister, rødt interiør og klimakon-
troll på taket.

I løpet av den første måneden jeg
hadde denne satte jeg i sort interiør siden
jeg ikke syntes det røde var noe pent. Jeg
tok også av hjulbuelistene, og måtte der-
med bytte framskjermer. Jeg byttet dekk
til 205, og fant ut at den subba. Så i mot-
setning til alle andre, hevet jeg den. Da

fikk den  navnet "Monstertrucken". Ble
stoppet av politiet i Fredrikstad somme-
ren 2004 og da de spurte hvorfor den var
hevet svarte jeg bare at jeg bodde på bon-
delandet. Ble med på mitt første
Mercedes-Benz treff i Kristiansand med
denne i august 2004. Det var utrolig
behagelig å kjøre så langt i denne.

Jeg synes den gikk utrolig godt til å være
forgasser, men da hadde jeg ikke prøvd
190E typen enda.Vinterføre og heiset bil
gikk ikke som forventet, iallefall ikke
med bakhjulstrekk.Så etter noen turer på
Hamar, var denne ferdig.

Da dette skjedde like før jul, måtte jeg jo
ha ny i julegave, og det ble det.

1983 190E
Denne gang en 83 mod 190E 2liter,
nydelig sølvgrå farge og senket.

Denne var så utrolig pen og god å kjøre,
så denne behandlet jeg pent. Men det
hadde nok ikke forrige eier gjort. Denne
fikk sitt siste motorstopp på nyttårsaften.
Fikk beskjed at denne hadde "kammet
over", så da var egentlig planen å bytte
motor.Men det er umulig å gjøre slikt på
vinteren uten ordentlig garasje,derfor ble
dette delebil. Dermed gikk det en
måned uten bil før jeg kjøpte prosjektbi-
len.

1985 190E 2.3
Den nye  bilen ble en sort 1985 190E
med 2.3liter byttemotor fra en W123.
Denne sota mer enn en feier. Dårlig
clutchslave og rust i jekkfester. Men,
dette skulle ikke stoppe meg. Jeg fikk tatt
rusta, men alikevel hadde jeg bilen stå-
ende godt over et år om det ikke var to,

Min historie med
Mercedes-Benz
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uten å gjøre noe.Den ble solgt billig med
15toms "Penta" felger.

1985 190E igjen
Så da var det på’n igjen.Neste 190 kjøpte
jeg mens jeg fremdeles hadde den sorte.
Den ble hentet i Larvik på henger, og jeg
skal aldri dra en Mercedes på henger
med en sliten Passat igjen.

Denne var en 2-liter med innsprøyt-
ning som skulle være røksølv.Det så ikke
slik ut. Den var beregnet som delebil,
men siden det bare ble seks lapper og års-
avgift betalt, ble dette bruksbil.
Mistanken om at denne også hadde
"kammet over" var der.

Så grunnet motorfeil, overlevde denne
bare et halvt år. Og for å være ærlig var
dette en av de verste 190'er jeg har hatt,
uten å gå mer inn på den.

1985 190 igjen
Så da mener folk jeg ble 190 frik etter å
ha hatt 4 stk. Folk maste på meg at disse
bilene gikk ikke. De bare røk og jeg
burde kjøpe noe annet. Men neida, alltid
trofast jeg.

Neste ble en 190 forgasser igjen, denne
gang en 85 modell registrert i 84.

Denne ble brukt av både meg og kjæres-
ten min i begynnelsen, til slutt tok hu
den helt over.Det angrer både jeg og for-
rige eier på, så vi var litt uenige om hvem
som skulle ha den tilbake og fikse den
opp igjen etter et år uten nødvendig
kjærlighet. Så den ble solgt tilbake til for-
rige eier, som nå skal fikse den igjen.

1993 190E
Så kjøpte jeg meg min nåværende kjær-
lighet. Dette var en 1993 190E 2-liter
som hadde gått 169 069 km ved kjøp.
Brilliant silber med stratosgrau farge på
plasten. Og siden denne er såpass ny og
en av de siste modellene, blir den
gjennomsnittlig vasket 2 ganger i uka,

både vinter og vår.Dessverre har jeg driti
på leggen og ødelagt lakken på panser og
bagasjelokk, så ny lakkering ønskes. Da i
astralsilber som første sølv Merca.

Den har fått hvite blinkere, senkefjæ-
rer og masse kjærlighet. Det "mittelrot"
interiøret skal få bli, med mindre noen
finner samme rødfargen i skinn billig til
meg, og med midtarmlene bak.

Av utstyr på denne skjønnheten kan jeg
nevne varmeseter foran, to veis takluke,
ekstra stor dynamo, abs, lykteviskere,
midtarmlene foran, nakkestøtter bak.
Min mor har gravert mb190klubb
logoen på siderutene bak.

Videre planer blir vel lakk.
Forhåpentligvis får jeg dette billig. Det
frister også med ny motor som er litt
større, men det er ikke noe som haster.

1985 190E 2.3

MB-Tidende_07nr03  08-10-07  07:28  Side 11



12 |   MB-TIDENDE   |   NR 3·07

Tekst: Charlie L. Svendsen
Foto: Charlie L. Svendsen/Roger Tvedten
(CE36 på MBSCA-forumet)

Endelig var det tid for Skokloster-
treffet igjen. Undertegnede var på
dette treffet i fjor, og hadde gledet
seg hele vinteren til å få reise til-
bake. Dette treffet blir arrangert av
MBSCA i Sverige, og foregår i
naturskjønne omgivelser noen mil
utenfor Stockholm. Her kommer
det 100-150 biler fra hele Sverige
og stiller seg opp mellom det
ærverdige slottet og vakker natur.

Vanligvis pleier det å være 10-12 biler
som stiller fra Norge, men i år ble det
”bare” 9 biler som ble med.

Siden undertegnede bor på landets
beste vestkant, nærmere bestemt ca 3 mil
sør for Stavanger, er det jo et stykke å
kjøre til  Skokloster. Derfor må turen
starte natt til fredagen. I år startet turen i
04-tiden og gikk sørover til Lillesand for
å treffe Roger Tvedten, som også skulle
bli med.Herfra kjørte vi ifølge mot Oslo.
Med nyinnkjøpte walkie talkie´er, ble
turen plutselig enda kjekkere.

Ettersom Roger og meg ikke nådde
avtalt møtested i Oslo med de andre som
skulle være med, ble det litt frem og til-
bake med hvordan vi skulle treffes. Til

slutt endte det med at de andre ventet på
oss like over grensen på Ørje.

Her ventet Bjørn og Heidi Mohn,
Jørn, Rita og Stian(4) Enersen, Kjetil og
Silje Halvorsen, Inge Høyer og sist men
ikke minst Turid Sunde på oss. Etter å ha
vekslet noen kroner til svenske penger i
vekslebua her, kjørte vi i samlet tropp til
et lite tettsted som heter Årjang. Her
ventet Arne Snapa på oss. Så handlet vi
litt på Systembolaget, før vi fikk oss en
etterlengtet middag på et gatekjøkken
like ved. Etterpå ble det kjøring i samlet
tropp videre mot Stockholm. Utrolig
spesielt å kjøre ifølge med så mange flotte
Mercedes´er på rekke og rad.

I Stockholm hadde vi bestilt overnat-
ting på Quality Arlanda Hotell. Dette
hotellet ligger mellom flyplassen på

Arlanda og Stockholm sentrum. Hotellet
ligger faktisk i sammen med et kjøpesen-
ter, noe vi dessverre ikke fikk noen glede
av.Vi ankom nemlig ikke før i 22-tiden
på fredag kveld. Etter at de som hadde
VIP-biler hadde parkert i hotellets gara-
sje, samlet vi oss i baren og hadde det
hyggelig og sosialt sammen utover i de
sene nattetimer.

Etter noen deilige timer under dyna
på et kjempeflott hotell, var det bare å
hive seg i dusjen og komme seg ned i fro-
kost-salen. Her var selvsagt alle ferdige å
spise, så jeg måtte bare hive i meg et par
frokostbrød og komme meg opp på rom-
met for å pakke igjen. De andre hadde
reist i forveien for å vaske bilene sine.

Den Statoil stasjonen hvor vi skulle
vaske, viste seg å ikke ha annet enn

På Mercedes-
treff i Sverige
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maskin-vask med børster. Dermed måtte
vi lete etter en annen stasjon med vann-
slange.Vanligvis vasker vi på  Skokloster,
men pga ombygging av hotellet var det
ikke mulig i år. I Sverige er det ikke van-

lig med vannslange og ”gjør det selv” vas-
keanlegg. De klarer seg visst med en vas-
keautomat. Derfor er det ikke lett å finne
et egnet sted å vaske bilene våre.Langt om
lenge fant vi endelig en vaskehall hvor vi

kunne vaske med bøtte, svamp og vann-
slange. Da var vi allerede forsinket til tref-
fet som skulle begynne klokka 10:00.

Klokka 12:00 kom vi endelig frem til
Skokloster.Her fikk vi markert oss skikke-
lig på vei mot treffområdet.Undertegnede
kjørte først med flaggstengene og de nor-
ske flaggene montert på bilen, så kom de
andre nyvaskede Mercedes´ene tutene på
rekke og rad etter.

Jeg vil påstå at alle som befant seg på
området fikk med seg at det var vi nord-
menn som ankom. Gutta fra MBSCA
kom løpende mot oss, og dirigerte oss
inn på utstillings-området. Her var aller-
ede klubbens Vidar Eriksen med familie
ankommet med sin S210.

Klubben vår vakte virkelig oppmerk-
somhet hos vår søta bror, og det vrimlet
med folk rundt bilene våre. Masse spørs-
mål måtte besvares, og det skulle tas
masse bilder av bilene våre. Praten gikk
livlig, og det var veldig hyggelig å bli
kjent med våre svenske kollegaer.
Dessverre var ikke værgudene med oss
denne gangen, og det kom noen ordent-
lige regnbyger inni mellom.

Etter at vi hadde tatt en runde for å
kikke på de svenske bilene, gikk vi bort
til Skokloster slott like ved for å spise og
for å få litt tak over hodet.Etterpå var det
rundt å kikke litt til, før vi fylte ut stem-

“Utrolig spesielt å kjøre ifølge med så
mange flotte Mercedes´er på rekke og rad”
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mesedlene våre. Masse flotte biler var det
å se på, selv om mange reiste hjem tidli-
gere enn planlagt grunnet været.

Under premieutdelingen klokka
17:00, fikk nok svenskene seg en aldri så
liten overraskelse. Vi nordmenn tok
med oss 5 av 6 pokaler hjem til Norge!!
Den eneste klassen vi ikke fikk pokal i
var ”beste sedan”. Her var det en som
kaller seg for Montana på MBSCA-foru-
met som vant pokalen med sin strøkne
og gjennomførte sorte W124 500E, for-
øvrig en verdig vinner!

Etter gratulasjoner, oppstilling og foto-

grafering var treffet over for i år. Jeg reiste
hjem til Kleppe på direkten etterpå, mens
de andre skulle til Stockholm for å ha en
hyggelig tur på byen.

Dette treffet er absolutt til å anbefale
andre medlemmer. For de som bor på
Østlandet er det jo bare snakk om en
liten dags-tur hver vei, dermed burde
nok flere kunne stille neste år!

Jeg vil atter en gang takke for et hyggelig
reisefølge, en hyggelig helg og samtidig
få gratulere de som fikk pokaler atter en
gang.

Premie klasser / vinnere
Beste kombi
Roger Tvedten E220T (E500 optikk)

Beste coupe
Jørn Enersen CL500

Beste cabriolet
Kjetil Halvorsen 500SL

Beste sedan
Montana E500

Best in show
Arne Snapa S500L

Beste stereo
Inge Høyer 6,5 Brabus

“Jeg vil påstå at alle som befant seg på området
fikk med seg at det var vi nordmenn som ankom”

MB-Tidende_07nr03  08-10-07  07:28  Side 14



NR 3·07 |   MB-TIDENDE   |   15

MB-Tidende_07nr03  08-10-07  07:28  Side 15



16 |   MB-TIDENDE   |   NR 3·07

MB-Tidende_07nr03  08-10-07  07:28  Side 16



NR 3·07 |   MB-TIDENDE   |   17

MB-Tidende_07nr03  08-10-07  07:28  Side 17



18 |   MB-TIDENDE   |   NR 3·07

MBenzNL - skreddersøm
for bruktmarkedet

Tekst: Sven Håkon Voldum
Fotos: Steve Krabbenborg

Å kjøpe seg ny Mercedes er like
gøy uansett om det kun er fabrik-
ken som står som tidligere eier
eller om den har vært innom noen
andre på vei til deg. De fleste av
oss benytter seg av bruktmarkedet
ved kjøp av bil, men for dem som
velger å bestille en helt ny bil står
privilegiene i kø.

Man kan endelig velge sin egen, perfekte
fargekombinasjon og unngår å bli utsatt
for andre førstegangskjøpere sin mangel
harmonisk fargesyn. I tillegg kan man
endelig prioritere utstyr som er viktig for
en selv, fremfor å ende opp med en hel
haug med knapper som man uansett ikke

skjønner hva fører til. Skreddersøm på
bilspråket med andre ord.

Men for de fleste potensielle kjøpere
oppleves det gjerne som om bilene på
bruktmarkedet stort sett har samme far-
gekombinasjon, noe som også bekreftes
av Mercedes sine egne statistikker hvor
sølv metallic og sort har vært enerådende
i mange år. Gjennomgangstemaet for
utstyrslistene er ofte det man diplomatisk
sett refererer til som 'behersket', og pro-
blemet pleier som regel å dreie seg rundt
mangelen på knapper fremfor mengden
av dem.

Gleden av å skreddersy sin egen
Mercedes er likevel de færreste forunt,
men i den senere tid har det dukket opp
løsninger som langt på vei har tatt fatt i
både nål og tråd for å få din nyervervede
bil til å sitte skikkelig over skuldrene.

Flere firmaer har satset i nisjeområdet
som tar for seg ettermontering av origi-
nalt utstyr, et av disse er MBenzNL som
er lokalisert i Nederland med USA som
hovedmarked. MBenzNL har spesialisert
seg innen ettermontering av originalde-
ler for nyere modeller,med hovedvekt på
navigasjonsenheter. Sortimentet av opp-
graderinger og ettermonteringer range-
rer fra senking via AirMatic til komplett
utfyllelse av utstyrslisten, og i enkelte til-
feller kan de nye kodene også føres inn i
bilens datakort hos Mercedes.

Firmaet bestreber seg å montere alt
slik det blir gjort på fabrikken, noe som
ofte innebærer å demontere store deler
av interiør og til tider også eksteriør.
Kundene er som regel verken forberedt
på eller vant til dette, all den tid man van-
ligvis ikke demonterer eksempelvis pas-
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MBEntusiastklubb og TS Racing Chiptuning
Center har inngått rabattavtale på Chiptuning
for de fleste modeller av Mercedes

sasjerseter eller midtkonsoll i forbindelse
med en radiooppgradering. Dette gjøres
likevel ved ettermontering av Comand i
forrige generasjons E-klasse (W210), for
å strekke og koble ledninger på de riktige
stedene.

Som nevnt er USA hovedmarkedet
for MBenzNL, men oppdrag fører dem
jevnlig til lokasjoner jorden rundt, av de
mer eksotiske kan New Zealand, Hawaii
og Singapore nevnes - det har sogar blitt
enkelte oppdrag også her hjemme i
Norge.

Normalt samler man opp nok opp-
drag innenfor et gitt geografisk område
til at turen blir økonomisk gjennomfør-
bar, andre ganger står enkeltkunder for
hele turen. Eksempelvis ble jeg fortalt
om en kunde i Singapore som ene og
alene har bestilt og fått montert utstyr
nok i sin E200 Kompressor (W211) til at

han kunne ha byttet den ut med en E55
AMG dersom han heller hadde brukt
penger på ny bil fremfor sin eksisterende.
En annen kunde er en kompis i
California som til nå har brukt godt over
det han nylig gav for sin brukte E500
(W211) på ettermontering av utstyr -
dette inkluderer dog fullt AMG-kit,
Distronic, Parktronic, ventilerte og opp-
varmede ortopediske seter, navigasjon og
TV, elektrisk bagasjelokk og mye, mye
mer.

Den siste ekstremoppgraderingen jeg
hørte om var en vennetjeneste for en god
venn som endelig kjøpte seg Mercedes -
han hadde i lengre tid drømt om en fullt
utrustet, sort C270 CDI (S203), men
siden markedet aldri gav ham det han
ville ha, ble et best mulig objekt innkjøpt
fra Tyskland før det havnet i klørne hos
MBenzNL. Her ble bilen ribbet fullsten-

dig, nye ledningsnett ble lagt inn, bracke-
ter og styringsenheter montert og byttet
ut, før det hele igjen ble satt sammen
igjen.Bilen var etter noen dager ikke til å
kjenne igjen, og var nå forvandlet til
nøyaktig det eieren hadde sett for seg
mens han trålet markedet.

MBenzNL skaffer og selger ofte
renoverte eller brukte deler for å holde
kostnadene nede for kunden, men fører i
tillegg alt av nye originaldeler, også deler
som ikke er relatert til ettermontering av
utstyr.

Er du av den nevenyttige sorten som
vil praktisere skreddersøm på egenhånd,
tilbyr firmaet ofte såkalte gjør-det-selv-
pakker, selv om dette ofte begrenses på
grunn av kompleksitet eller nødvendighe-
ten av å omprogrammere styringsenheter.

Hjemmeside: www.MBenzNL.com

Fortsetter: MBenzNL - skreddersøm for bruktmarkedet

Det er lettere å si hvilke modeller som
ikke har så godt utbytte av chip, og det er
vanlige standard bensin sugemotorer, her
er det veldig lite å hente desverre.
Turbo diesel, CDi, bensin motorer med
kompressor og/eller turbo har godt
utbytte av chip der en henter ut mellom
20 og 50hk alt etter modell og type.

Tilbakemeldingene fra våre medlemmer
som har fått utført slik chipping er stort
sett medlemmer som har CDi motorer,
og tilbakemeldingene er veldig positive
til resultatet, servicen og til TS Racing
Chiptuning Center generelt.

Avtalen innbefatter alle avdelingene til
TS Racing som ligger på disse stedene i
Norge:

Lørenskog 
Østlifaret 10 1476  Rasta Tlf: 67909415
e-mail tsracing@online.no

Fredrikstad 
Stabburveien 18 1617 Fredrikstad,Tlf:
69328645 e-mail: ts-ostf@online.no

Sandnes 
Kvål Auto AS Kvålveien 4,Tlf:51667000
e-mail: chiptuning@kvalauto.no

Molde
Autoteam Molde,Tlf: 90191212, e-mail:
chip@autoteammolde.no

Trondheim
Bjørnstad Bil AS Orkdalsvegen 7320
Fannrem,Tlf: 72466990 
e-mail: nissan@online.no

Vestfold og Kristiansand vil bli etablert i
løpet av 2007, det er her en mobil enhet
som operer per i dag.
+ mobilenhet for hele nord-norge

Mer informasjon om TS-Racing finner
dere på nettsidene deres:
www.tsracing.no

Avtalen innbefatter dette:
kr.1000,- i rabatt på tuningen.
Tiptronic tilpassing er med i prisen.
Å sette bilen tilbake til orginalstand er
med i prisen.

Eks:
ML 320 cdi
kr.7500,- + kr.1200,-=  kr.8700,-

MBE medlemmer betaler kr.6500,-
ink.mva ,montering ,testing og ev.
tilbakestilling til orginalt, ved fremvising
av medlemskort.!
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av: Sven Håkon Voldum
fotos: Sven Håkon Voldum

For Mercedes har USA alltid vært
et viktig marked, og da i særdeles-
het California - her er Mercedes-
faktoren skyhøy, og de mest popu-
lære er de modellene man sjelden
ser her hjemme. E55 AMG og
C32/C55 AMG finnes i hopetall, og
når man er der så føles det som en
sjelden begivenhet å se en ussel
E500 eller enda uslere E320.

I virkeligheten er nok fordelingen anner-
ledes, men når man opplever så mye av
det man normalt oppfatter som uvant og
spennende, så begynner en igjen å legge
merke til det vante. Jeg har vært på
Mercedestreff i California flere ganger,
og det som slår meg hver gang er hvor
like amerikanere og europeere egentlig
er. På begge kontinentene blir man som
entusiast revet med av det som skiller seg
ut og som man ikke ser til daglig. Her
hjemme er det gjerne W124 som får svi
for dette, i California er det de tretten-
på-dusinet E55 AMGene som får svi for
det. En venn av meg som bor der hadde
for en tid siden en Smart som han på
mystisk vis fikk skilter til (da selvsagt med
egenkomponert tekst som lød 'ROAD-
KEL'). Dette var en helt vanlig Smart

ForTwo, en bil som vi her i Europa for
lengst har blitt vant til og knapt legger
merke til lenger. Smart ble som kjent
aldri solgt i USA, men et firma med
intensjoner om å bygge dem om til el-
biler fikk til nøds importere et knippe av
dem, men da uten verken motor, driv-
verk eller bensintank. Disse delene fikk
han tak i fra en delebil i Nederland, og
etter en ettermiddags jobb var det tut-
og-kjør. Og her kommer poenget; Når
han kjørte rundt med den fulgte folk
etter for å se nærmere på bilen, folk løp
bort til ham når han ventet ved rødt lys,
de tutet og smilte, vinket til ham som om
de hadde kjent ham hele livet. På et av
treffene jeg var med på overskygget den,

foruten de obligatoriske 30% E55
AMGene, selv en SLR McLaren.
Kompisen min har siden den gang solgt
Smarten til en kar som insisterte på å få
kjøpe den, og til slutt endte med å gi
nærmere det dobbelte av hva den ville ha
kostet som ny.

I mai var jeg i California igjen, og gjorde
meg klar til et større treff et par dager
etter at jeg kom dit. På forumet
(www.mbworld.org) hadde jeg på for-
hånd sett listen over forhåndspåmeldte,
en liste som til slutt landet på rundt 100
biler. Dagen opprant, og selv om vi var
tidlig ute hadde det allerede begynt å
samle seg noen biler. En av bilene var en

Entusiasme i California

Et knippe vanlige biler i CaliforniaEt knippe vanlige biler i California

B200 Turbo var et uvanlig 
syn selv for europeere.
B200 Turbo var et uvanlig 
syn selv for europeere.
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Rundt 100 biler var samlet 
på treff en lørdag i mai
Rundt 100 biler var samlet 
på treff en lørdag i mai

eksotisk B200 Turbo,nok en bil som ikke
selges i USA, og som i hvertfall jeg aldri
har sett her hjemme heller. Denne dro
imidlertid kort tid etterpå, og ble av oss
europeere fort glemt. Ganske snart var
alle de 100 forhåndspåmeldte bilene på
plass, og det samlede motorvolumet må
ha vært astronomisk. Baklukene var stort
sett preget av tosifrede tall med anhenget
AMG, og innimellom var det et par som
hadde andre anheng som f.eks.

Kleemann og Brabus. De fleste bilene
hadde fått byttet ut de kjedelige 17" og
18" originalfelgene med noen av minst
20" størrelse, hvor det hotteste merket
akkurat nå var HRE-felger. Men, legg
merke til at normen for 20" felger kun
strekker seg opp til E- og CLS-klassen,
alle de større modellene skulle helst ha
større felger også. Det sedvanlig gode
været som velsigner California var hel-
digvis med oss også denne dagen, så tiden

gikk stort sett med til bekymringsløs bil-
prat og beundring av bilene. Etterhvert
begynte folk å dra hjemover, og jeg
kjente på den solbrente nakken at det
nok var på tide å gjøre det samme. I
etterkant ble treffet rost opp i skyene på
forumet, og diskusjonen gikk raskt over i
å skryte av de enkelte bilene som hadde
deltatt. Diskusjonen fikk virkelig fart på
seg når ryktet om at en B200 Turbo
hadde deltatt....

Rundt 100 biler var samlet 
på treff en lørdag i mai

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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Av: Bjørn Vrålstad

Ronny har gjort det; Inge har gjort det,
Jørn angrer helt sikkert på at han ikke
gjorde det denne gangen og kona til Jørn
kommer helt helt sikkert til å gjøre det
etter den glimrende traktorkjøringen på
Tronstad gård på vårparten. Jeg kommer
helt klart til å gjøre det igjen. ”Hva da?”
lurer du sikkert på. Det jeg prater om er
et unikt besøk på Brygghuset til gamle
og ærverdige Ringnes på Grünerløkka i
Oslo.Denne dagen hadde en rekke av oss
medlemmer gledet oss lenge til.Ryktene
skulle ha til at dette var et besøk man
bare måtte være med på. Jeg tok derfor
turen til Ringnes denne fredagen, og på
programmet stod prøvesmaking av øl og
litt skole om øl og bryggeprosessen.

Oslo-lagets medlemmer møtte tidlig opp
på Noahs Ark denne fredagen.En koselig
kaffe på hjørnet ved Birkelunden i Oslo.
Bilene hadde vi selvfølgelig latt stå for
anledningen. Et bedre måltid skulle for-

berede oss på det som måtte komme.Vi
skulle blant annet på skolebenken å lære
mer om selve prosessen rundt det å lage
øl.Etterpå skulle vi alle gjennom en kon-
kurranse og ryktene skal ha det til at det
bare var en blant Oslo-lagets medlemmer
som for to år siden strøk på denne pro-
sessen hva ”humle” angår. Dette med-

lemmet var som ”sunket i jorden” denne
kvelden.

Øl har en sentral plass i de tidligere
Olsenbanden filmene fra 1960 og 70-tal-
let. Flere av disse filmene hadde innslag
fra området rundt Ringnes Bryggerier
som lå på Grunerløkka.Disse filmene har

Disse fire glassene innehold alt fra Ringnes Pils, Ringnes Lettøl, Frydenlund Fatøl til Lysholmer Spesial.
Testen bestod i å bestemme hvilke øl som har hvilken kode. Denne blindtesten var ikke lett. Mannen ved
siden av meg med ny fin hvit MB klarte da heller ikke flere riktige enn en av de fire. Lettøl var den eneste
riktige her! Kanskje vi begge burde ta ølkurset en gang til i nær fremtid ???

Lokallag Oslo på
Ringnes ølskole
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alltid betydd mye for meg og jeg tenkte
det skulle være artig å få se litt av gamle
Ringnes. Mye har likevel endret seg
siden den gang. Selve bryggeprosessen er
flyttet til Gjelleråsen, mens hovedadmi-
nistrasjonen fortsatt har ”sete” her på
Grunerløkka like ved Biermannsgate og
Vogtsgate. Det er likevel en ting som
fremdeles er ved sitt gamle, og det er
Brygghuset med sin gamle historikk.Det
var også dette stedet som var vårt til-

holdssted denne kvelden, under ledelse
av kursholder eller ølvert Joachim
Larssen (helt til venstre på bildet over).

Ølsmaking er en kunst…
Det sies at ølsmaking er en kunst.
Utseendemessig bør skummet være sta-
bilt og kraftig. Men som mange vet vari-
erer fargen på øl fra lys gyldengul til det
dyprøde, nesten sorte.Alt dette avhenger
selvsagt av øltypen. Det er viktig at luk-

ten er frisk og tørstefremkallende. Neste
gang du tar deg en øl på verandaen
hjemme, plasser ølglasset under nesen og
pust dypt inn. I Ringnes sin brosjyre sies
det her at duften kan beskrives som fruk-
tig, fyldig, bittert, malt, rund eller søt og
ikke minst ”blomsteraktig”. Smaken skal
føles bløt, frisk og ha en behagelig fylde.
Smaken kan også blant annet beskrives
som tørr eller søt, sødmefylt, fruktig
krydret eller kraftig.

Disse tre som dere her ser (til venstre),var
sjeldent lydige og flinke til å rekke opp
hendene som dere ser. Mon tro hva de
skal spørre om …

En av testene denne kvelden var å teste
ut fire glass med ulike typer øl og forsøke
å ansla hva som var hva. Jeg må inn-
rømme at jeg selv gjorde det ganske dår-
lig på denne øl-testen i Brygghuset. Jeg
lurer veldig på om det kvalifiserer til at
jeg dermed kan ta kurset på Ølskolen om
igjen i nær fremtid. Det gjør ikke meg
noe om jeg her må sitte igjen og lære
meg ”pensumet” enda bedre.

Mercedes-Benzfabrikken i Rastatt
feirer i år 15 års jubileum, og i juli
rullet bil nummer to millioner av
samlebåndet. Bilen var en A 160
CDI som skulle til Italia.

Tekst:Alexander Nygård

Rastattfabrikken produserte E-klasser
fram til 1996, og i juni 1997 ble den før-
ste A-klassen produsert. Mer enn 1,1
millioner A-klasser ble produsert mellom
1997 og 2004. I slutten av 2006 trillet A-
klasse nummer 1,5 million ut av fabrik-
ken. I 2005 fikk A-klassen selskap av B-
klassen som også blir produsert i Rastatt.
I 2006 produserte fabrikken over 285
000 A-  og B-klasser, noe som er det
høyeste produksjonstallet i fabrikken
noensinne.

Flere leverandører av deler til A og B-
klasse har sine fabrikker i samme område,

og delene leveres til fabrikken via samle-
bånd og automatiserte fraktløsninger.Til
sammen er det over 330 underleveran-
dører som leverer varer til Rastatt.

I 2002 begynte man å utvide fabrik-
ken for å produsere B-klasser. Man utvi-

det med over 160 000 kvadratmeter.
Siden 2000 har 900 millioner Euro blitt
investert i Rastattfabrikken, og den har
nå over 6000 ansatte. Dette gjør at
Daimler-Chrysler er den største arbeids-
giveren i regionen.

To millioner biler produsert i Rastatt
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På oppfordring frå Sven Håkon
Voldum kjem altså eventyret om
mine biler og mitt forhold til dei,
Mercedes og MBE.

Av: Frank Osland

Det heile byrja tidleg på 80 talet tenkjer
eg. Kom jo til verda på den tida. Far min
hadde då ein /8 220 diesel, kvit og fin var
den. Akkurat den hugsar eg ikkje så
mykje av, men minna om å bli forbisykla
oppover Strynefjellet med campingvogn
på slep går vel ikkje i gløymeboka for å
sei det slik. Han selde den kvite fine for
20000 kroner, kontant i ein konvolutt. Så
masse pengar hadde i alle fall eg aldri sett
før. Pengane, og litt til, blei brukt til å
kjøpe ein blå W123 240 Diesel, med
MB-tex og greier. Det var vogna si det.
Den bilen hadde han fram til 94-95 da
han kjøpte seg ein grå 89 mod W124 300
Diesel.Det var den dagen eg blei forelska
i 124 serien.Ein sånn ein skulle eg ha når
eg fekk lappen. Denne bilen har far min
enda og i fjor fekk den faktisk seg eit
ganske bra løft med 94 look og ny sølv-
grå lakk.Den har til no rulla 375 000 km
og har heilt fantastisk kjørekomfort.

Ikkje mange biler som er i så god stand
etter så mange km.

Endelig fekk eg lov til å køyre bil åleine
utan L klistra i bakruta. Det var vel på
desse tider at dei første teikna til MBE
såg dagen lys. Etter lang tid med disku-
sjonar og testing på Mercefreaken.com
om at Noreg trengde ein klubb for
Mercedes entusiastar, tok eit par kloke
hovud skrittet vidare. Då var det jo berre
rett og rimelig å melde seg inn i klubben
asap. Eg blei medlem nr 8, så eg kan vel
med stolthet kalle meg veteran i MBE
samanheng.Sven Håkon møtte eg faktisk
første gong ei stund etter dette. Han
pusha Jamex demparar til meg inne på
flyplassen på Sola. Eg kan vel sei at eg er
ein av få som faktisk har kjøpt bildelar av
MBE. (Meiner å huska at det var MBE
som selde for å få litt kapital. Eller Sven
H?)

Min første Mercedes var ein 87 modell
W124 300 Diesel. Den hadde som dei
fleste brukte Mercedesar ein km stand på
rundt 250 000 km. Altså nett innkjørt.
Den blei oppråna med 18" hjul, senkesett

inkl. tidlegare nemnde demparar og
mørke baklykter.Litt stereo blei det i den
og. Av ekstrautstyr så var det stort sett
berre automat og ettermonterte el vind-
auge framme å skryte av. Den hadde
ikkje takluke ein gong.

Så var det tid for å gjøre plikten og for-
svare Kongen og Fedrelandet. Marinen
kalla og eg fant ut at eg måtte selje
300D'en, for ein hundrings pr dag var jo
ikkje så mykje å skryte av. Etter rekrutt-
skulen hamna eg på Håkonsvern i
Bergen, det passa jo eigentlig ganske bra
for meg.Tre timer heim og så hadde jo
MBE lokallag i Bergen. Lokallaget ved
Eivind Soltvedt blei tidleg kontakta.
Plutseleg ein dag så hadde eg og Eivind
ein date. Han skulle komme og hente

Frå 300D til 
300 BITURBO

‘87 300D
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meg utanfor porten på Håkonsvern. Eg
hadde jo ikkje bil så han måtte jo hente
meg på vei til måndagstreff på
McDonalds i sin røde w124 230E, det
var snakk om knallraud bil det.
Mandagstreffa med lokallag Bergen blei
eitt fast høgdepunkt gjennom heile mi
tid i Marinen.

Etter eit halvt år uten bil og med gjengen
i Lokallag Bergen med mange fine biler
klarte eg ikkje å halde ut lengre. Då
kjøpte eg meg ein 94 mod A124 E220
Sportline, altså ein Cabriolet. Det er nok
den finaste bilen eg nokon gang har hatt.
Angrar endå på at eg selde den, men den
har det godt hos svogeren min som
kjøpte den. Den hadde rulla under
150000 km da eg kjøpte den. Den var
199 svart og hadde litt meir utstyr enn
den gamle 300D'en. 4xel vindauge,Ac,
svart skinn, soundsystem m.m.
Bilen hadde 17 hjul og ellers var den
urørt. Caben selde eg til svogeren min
fordi eg skulle kjøpe leilegheit. Då blei
det ein 90 mod 230E Sportline. Den
hadde rulla 230 000 km og har karointe-
riør, tempomat, automat, 2xel vindauge.
Den rullar på 17 originale AMG felgar
og er 199 svart.

Vinteren 2005 begynte sambuar å leggje
på seg og vi trengte plutselig plass til bar-
nevogn. Da var det jo bare S124 som var
tingen. Det blei endelig ein bil med litt
motor. 91 mod 300TE Sportline. Den
har passeleg med utstyr (sjå liste) og er
199 svart. 300 motoren førte til at mykje
vil ha meir og eit turboprosjekt var på
gang. Ein splitter ny Garrett turbo frå
Volvo S40 T4 blei kjøpt inn samt BTR,

dyser, kablar, følarar,slangar og
Megasquirt EFI datasprut blei kjøpt og
lodda. Men eg fant fort ut at med ein
liten arving og ein bil som brukast dag-
leg måtte prosjektet leggjast på hylla.
Lysten på turbo førte til mykje surfing på
emnet på nettet. Denne surfinga førte
meg til et 500E forum, der kom eg over
et TurboTechnics Biturbo sett til M103
motoren. Dette var til sals hos ein
Mercedes forhandlar i England, så då var
det berre å maile og få kloa i eit slikt sett.
Delane var nye og det fulgte med stort
sett det meste inkl. rustfritt eksosanlegg.
Så då blei tidsklemma mi løyst og turbo-
prosjektet på gang igjen. Etter nokre
veker med venting kom settet, eg blei
berre meir og meir sikker på at dette var
eit godt kjøp for kvar del eg pakka ut.
Det som imponerte mest var haldaren til
tilleggsdysene, den var støypt i alumi-
nium og direkte utbyttedel for nedre del
av LMM på KE-jetronic. Etter ei helg
med intens skruing var det klart til å
starte min 300 Biturbo for første gang.
Det var sjølvklart ikkje problemfritt.
Turboene lada berre 0,25 bar, gjekk dår-
lig og stoppa etter 500m. Det viste seg å
vere lekkasje rundt ei av dei originale
dysene i KE-jetronic og ein vakuum-
slange på LMM som hoppa av ved over-
trykk.Etter å ha utbetra dette lada turbo-
ene 0,5 bar og bilen gjekk som den
skulle. Eg har eit kon-filter på kvar turbo
plassert i motorrommet, dette fører til alt
for høg innsugstemperatur og høg
motortemperatur ved tomgang. Så kal-
dare luft og betre kjøling må ordnast.
Bilen er blitt eitt rullande prosjekt så det
pågår forbetringar heile tida.Det er f.eks.

montert metanolinnsprøyting rett i inn-
suget for kjøling. For augneblikket er det
W210 E55 AMG bremser og breibands-
lambda som skal monterast.
Intercooleren skal byggast om til vass-
kjølt IC og MegaSquirten skal monterast
når tida strekker til.

Utstyrsliste 300TE
199 metallic blue-black

221 left front seat, electrically adjustable

222 right front seat, electrically adjustable

240 outside temperature indicator

244 sports seats, front

245 on-board computer

281 steering wheel with sports design and gears-
hift lever in leather trim

291 airbag for driver and front passenger

300 storage box in front tray

412 electric sliding roof with tilting devise

420 automatic transmission, floor shift

440 tempomat (cruise control)

471 acceleration skid control (ASR)

510 

531 automatic antenna

547 double roller blind and sun visors with mir-
rors on the left and right, illuminated

570 folding armrest front 

586 Behr air conditioner, and electric window lif-
ters (front and rear doors)

593 green heat-insulating glass all round, heated
rear window, single pane safety glass

600 headlamp wiper/washer

611 courtesy lamps for front and rear doors

620 emission control system vehicles with cata-
lyst technique

650 sports chassis with 15-hole light alloy rims

682 fire extinguisher

724 cargo Anchorage

731 wood trim, burred walnut root 

873 seat heater for left and right front seats

951 sportline

94 A124 E220 Sportline

‘90 230E Sportline

‘91 300TE Sportline med Biturbo

Frank Osland utfordrer Per

Rustberggard om å skrive noe om

bilene sine til neste nummer...
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av: Sven Håkon Voldum
fotos: Sven Håkon Voldum

AMG-modifiseringer er ikke så
uvanlig på dieselbiler i disse
dager, men på den tiden min bil
ble klekket ut var det heller sjel-
dent. Likefullt har jeg nå gjennom-
ført alt av modifikasjoner AMG
kom frem til at var nødvendige på
201-chassiset for å få plass til litt
mer romslige felger og dekk enn
det bilene ble levert med fra
fabrikk.

Enkelte andre i Lokallag Stavanger har
hatt såkalte 'valsekvelder', kvelder som
slett ikke har noe med dans å gjøre, men
hjulbuer. De har da gått sammen om å
leie proft verktøy for valsing av hjulbu-
ene, et apparatur med justeringsmulighe-
ter og et valsehjul, hvor det hele skrues
fast på navet før man ruller frem og til-
bake samtidig som styrken økes. Dette er
en, dersom det er gjort på riktig måte,
skånsom metode for å gjøre hjulbuene
litt maffigere, men krever at brukeren tar
seg god tid under jobben, ikke minst
med varmepistolen for å gjøre stål og
lakk mykere før man gyver løs.

AMG derimot, gutta boys fra
Affalterbach, tok i bruk god gammeldags
kunnskap innen det å lage litt mer plass,
nemlig rå muskelkraft og en gummiham-

mer. Du har kanskje gjettet deg frem til
fremgangsmåten allerede? Nettopp, man
tager en gummihammer,og banker gjen-
tatte ganger på falsen innover i hjulbuen,
til ønsket romslighet og vinkel er opp-
nådd. Denne metoden krever også litt
oppvarming før man begynner å massere
stålet, men har man først kommet igang
går det nærmest av seg selv.

Nå lurer du kanskje på hvorfor jeg ikke
har kastet meg på en valsekveld dersom
jeg trengte mer plass i hjulhusene, men
grunnen var rett og slett at jeg ikke var
forberedt på å trenge det. Da jeg kjøpte
bilen min i 1998, stod det noen vold-
somme 15" alufelger på den - vold-
somme i den forstand at de var brede og
hadde temmelig langt ifra lovlig innpress.

Disse brukte jeg som vinterfelger de før-
ste årene, og hadde aldri problemer med
subbing på tross av voksne dimensjoner.
Etterhvert som årene gikk ble felgene
byttet ut med forskjellige kombinasjoner
av felger og dekk, alle fungerte uten
behov for å kysse karosseriet i enhver
dump. Men dette endret seg etter vinte-
rens renovering, hvor jeg byttet både
skjermer og understellsdeler. Oppsettet
med 17" sommerdekkene jeg hadde
brukt uten problemer to sesonger tidli-
gere ble plutselig ikke kjørbart, og forår-
saket til og med det sjeldne fenomenet
'subbing-på-rettstrekk'. Jeg trodde først

at jeg hadde montert bærearmene helt
feil,men etter å ha inspisert nye og gamle
skjermer fant jeg ut at de gamle hadde
blitt kraftig modifisert av en av de tidli-
gere eierene. Jeg hadde lite lyst til å øde-
legge de strøkne og rustfrie skjermene
jeg nå hadde montert, så skjermutvider-
settet til AMG ble handlet inn i håp om
at dette ville løse problemet.

Dette settet består av polyuretanskiver
som man legger mellom skjerm/front-
fanger og karosseri, og inkluderer også
lengre skruer.Alt ble montert i henhold
til første del av manualen fra AMG (fin-
nes i WIS), og litt av subbingen forsvant.
Litt.

Frustrert og i håp om at en eller annen
alternativ løsning skulle dukke opp igno-
rerte jeg problemet en stund, og valgte
heller å ta det pent over de verste parti-
ene. Dette gikk forsåvidt fint, selv om
skjermene ble fine og blanke på innsiden,
og det høyre dekket nesten ble helt slett
på utsiden.

I dag skjedde dog det jeg lenge har vært
redd for at skulle skje,dekket fikk fatt i fal-
sen på skjermen og bøyde kanten utover!
Dette krevde en hasteløsning,og med siste
halvdel av AMG sin manual for å få plass
til brede felger friskt i minne bar det ut i
Lokallagets mekkelokale.Armert med var-
mepistol, gummihammer og ymse lakk og

Dekket dro falsen i skjermen et godt 
stykke nedover

Krusedullen i refleksjonen viser bulken 
som jeg ikke fikk bort

Til høyre ser man hvor bred falsen originalt er, til
venstre er den modifisert.

Pensko til bes
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preservingsvæsker begynte jeg med det
utsatte stedet, først forsiktig, før jeg skjønte
at forsiktighet ikke fikk panserstålet på gli.
Som nevnt gikk det hele som smurt når
jeg først kom i gang, men i og med at
skjermen ble dradd så mye utover av dek-
ket, var det ikke mulig å få dette bort ved å
banke falsen tilbake igjen.

Den loddrette kanten i hjulbuen forble
bulket uansett hvor mye jeg forsøkte.
Eksperter på 'paintless dent-removal' kan
utvilsomt redde skjermen, men foreløpig
får den være som den er som et monu-
ment på min egen dumhet. Etter at jeg
hadde banket falsen nok inn og det hele
så noenlunde likt ut på begge sider, pus-
set jeg ned selve buen før jeg la på lakk.
Derette fylte jeg opp falsene med grease
som jeg varmet opp til det begynte å
renne, for så å legge over et lag med
tectyl.

Fremgangsmåten for å preserve skjer-
mene var langt ifra optimal, men slik går
det når man ikke er forberedt og butik-
kene har stengt.På vei hjem fikk jeg like-
vel belønning for strevet, når jeg for før-
ste gang siden før bilen ble plukket ned
opplevde kjøring fri for subbing!

Delenr. for AMG skjermbredderkit for
W201 og W/S124: B6 602 0071
Monteringsanvisning finner man i WIS
for W201 og W/S124, samt på internett.

Lett maskering av skjermen for lakkering og 
tectylering fra innsiden

svær
E-klasse stasjonsvogn
øker i popularitet

Tekst:Alexander Nygård

Siden nyttår har salget av E-klasse t-
modell økt med 14 % til 16 700 enheter.
Siden lanseringen har Mercedes-Benz
solgt 185 000 enheter av denne model-
len. Den mest populære motoren er
220CDI, som blir levert i 30 % av bilene.

Utgående modell C-klasse stasjons-
vogn har også gjort det bra salgsmessig,
med 365 000 solgte enheter siden lanse-

ringen i 2001. Dieselvariantene er også
her utrolig populære,og 40% av kundene
velger C 220 CDI.

Siden lanseringen av Mercedes-Benz
stasjonsvogner i 1946 har 1,6 millioner sta-
sjonsvogner blitt levert. Nåværende modell
C og E-klasse stasjonsvogn har blitt levert til
550 000 kunder. I 2007 har mer enn halv-
parten av alle produserte stasjonsvogner gått
til kunder i Tyskland. Det største markedet
etter Tyskland er UK, tett fulgt av Japan.

SLR McLaren Roadster

Tekst:Alexander Nygård

Noen gang hatt lyst til å cruise i 332
km/t med vinden ”blafrende” i håret?
Nå har du muligheten! Mercedes-Benz
lanserer nå nemlig SLR McLaren
Roadster. Det er vel en bil du har ventet
på, det er bare å dra Mastercardet…

Uansett, bilen har, ikke uventet, en 662
hk sterk AMG V8er med kompressor. Som
nevnt har bilen en toppfart på 332 km/t
(riktignok med taket oppe, men skitt au).
Karosseriet er laget i karbonfiber og taket
er laget i stoff. Mercedes lover at man kan
holde normale samtaler i hastigheter langt

over 200 km/t. Småpludring med kona er
kanskje ikke det første man tenker på når
man kjører i over 200 km/t?

For de litt mer teknisk interesserte kan
det nevnes at motoren sitter plassert bak
forakslingen, har vann-til-luft intercooler,
3-ventilersteknikk, tørrsumpsmøring og 4
katalysatorer.Dreiemomentet når småpene
780 Nm.Alt dette til sammen gjør at road-
steren gjør 0 til 100 på 3,8 sekunder.

Bremsene er elektrohydrauliske med
bremseskiver laget av karbonfiber og
keramikk. Mercedes lover at understellet
og bremsene er i ypperste klasse, og skapt
for og på racerbanen!
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Landsdekkende/lokale samarbeidspartnere
Landsdekkende
• Auto Motor og Sport – Abbonnement inkludert i med-

lemsskapet.
• Dekk1 - Gode rabatter på kjøp av dekk og felg til person

og varebiler.Ta kontakt for tilbud. Dekkhotell til 500 pr.
sesong. Dekk 1 har mange forskjellige avdelinger. Se mer på:
www.dekk1.no

• 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
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• 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.
• 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.
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LOKALLAG OSLO
Formann:Arne Snapa, tlf: 916 10 805
sportline@c2i.net

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
Styreformann og kasserer: Håvard Bendiksen
Styremedlem: Cathrine Rasmussen
Styremedlem: Runar Vildskog
Styremedlem:Tor Olav Brath
E-mail: bergen@mbentusiastklubb.com

Endelig har vi fått i gang et styre i Bergen og hovedstyret ønsker
Bergen lykke til! Lokallaget treffes med jevne mellomrom på
Roalds Kro i Åsane. Følg med på terminlisten eller kontakt
lokallaget for mer informasjon.

LOKALLAG TRONDHEIM
Formann:Torbjørn Flenstad, tlf: 901 64 909
torbjorn@flenstad.com
Lokallag Trondheim møtes ca.hver 14. dag på Autohuset.
Se på hjemmesidene våre for mer informasjon eller kontakt
styreformann.

Lokallag Kristiansand
Kontaktperson: Roger Tvedten, tlf: 909 36 138,
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com
Ingen faste treff er avtalt i Kristiansand, men ta kontakt med
Roger hvis du er interessert i å få til noe.

Lokallag Innlandet
Kontaktpersoner: Sigurd Biørn, tlf: 916 45 890 og 
Joachim Valsjø, 975 36 602
Vi prøver oss fortsatt med å få til et lokallag innlandet og vi
møtes første torsdagen i hver måned klokken 18.00 i enden på
parkeringsplassen ved OBS på Rudshøgda. Nøl ikke med å ta
kontakt hvis du ønsker informasjon, eller føler at du kan bidra
med noe til lokallaget.

Kontaktinformasjon til lokallagene 

Styreformann og redaktør:Alexander Nygård,
tlf: 934 50 977 (kun mellom 18 og 20 på hverdager), styrefor-
mann@mbentusiastklubb.com
Styremedlem og medlemsansvarlig: Roger Tvedten,
tlf: 909 36 138, medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com, kan
også nåes på Skype og MSN. Legg til e-mail adressen på MSN
og Medlemsansvarlig på Skype for å kontakte Roger.
Styremedlem og treffansvarlig:Turid Sunde, tlf: 901 160
00, tusu@online.no

Styremedlem og ansvarlig for effekter: Frode Strand,
tlf: 957 53 008, effekter@mbentusiastklubb.com
Styremedlem og avtaleansvarlig: Frode Larsen Sæterstøl,
tlf: 928 14 590, avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com
Styremedlem og økonomiansvarlig: Igor Arne Dusan,
tlf: 926 33 552, igor.arne@c2i.net
Styremedlem og webredaktør: Morten Engstrøm,
tlf: 916 12 986, web@mbentusiastklubb.com

Kontaktinformasjon til hovedstyret:
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Best på

MERCEDES DELER
Auto-Huset har avdeling i Bergen og Trondheim

Ring oss i Bergen
Telefon: 55 92 51 80

Ring oss i Trondheim
Telefon: 73 95 69 70

Nå også i 

Bergen

Over 17 000 deler i base

Stort delelager

Høy kvalitet

Riktig pris

23 års erfaring
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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
flere) 4-6, 8-10, S, M, L, XL, XXL. 
Spesialtilbud på trøyer i størrelse M og L, kun 50,- pr. stk!

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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