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MB-Tidende

Hold avstand - barn leker...

E320 cdi,  2003

E270 cdi AMG, 2003

ML270 cdi,  2002

560SE og 560SEC, 1986

E270t cdi,  2001

ML400 cdi,  2003 og min eldste sønn

Vi begynte å “leke” med biler på 
skogsveier, isdekte innsjøer og 
nedlagte flystriper. Behovet for 
et solid leketøy begynte å melde 
seg, og en 560SEC (W126) ble 
følgelig anskaffet for formålet. En 
ypperlig farkost for den som liker 
å kjøre men ikke gidder å skru. 
(Den har faktisk kun fått byttet ut 
en calipter på 7 år)

Med innkjøp av en E270t cdi 
Avantgarde (W210) ble interressen 
for dieseldrevne Hitlersleder 
vekket. Denne ble byttet ut med 
en W211 stasjonsvogn, deretter 
et par ML’er og en lang rekke 
sedaner. 

Faktisk flere en jeg kan telle på 
2 hender. Jeg føler meg veldig 
privilegert som har hatt anledning 
til å bytte kjøretøy som andre 
bytter undertøy, og gleder meg 
til nye bileventyr i årene som 
kommer. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til 
alle i klubben, det er alltid trivelig 
med klubbkvelder og treffes i 
sosiale sammenhenger.

God Jul og Godt Nytt År! 

Gi gass!!! (o;
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God jul og godt nyttår!

Ett år har gått og 2008 er rett rundt hjørnet. 
2008 markerer for meg slutten på min periode 
som styreformann i MB Entusiastklubb.

Det er fl ere grunner til at jeg trekker meg på 
årsmøtet til sommeren. Den viktigste grunnen 
er unger! Jeg har to fantastiske smårollinger 
på 2,5 og 0,5 år. Jeg prøver å oppdra de til å 
bli like glad i Mercedes-Benz som foreldrene 
sine. Unger tar som mange vet mye tid, og jeg 
føler at klubben er bedre tjent med en person 
som har mer tid til å drifte den. Jeg oppfordrer 
spesielt folk fra Stavanger, Bergen og Trond-
heim til å stille til valg!

Når det er sagt så har vi nådd 700 medlem-
mer i 2007! Dette er et resultat vi er ekstremt 
stolte av. Vi hadde aldri klart dette uten at alle 
våre medlemmer er slike fantastiske ambas-
sadører for klubben.

Andre ting vi kan glede oss over i 2007 er 
at det endelig er liv i lokallag Bergen igjen, 
samt at vi har kommet langt med å etablere 
et lokallag for Innlandet (Hamar, Lillehammer 
og Gjøvik). En stor takk rettes fra oss i styret 

for den jobben som ildsjelene har lagt ned i 
disse områdene!

Landstreffet 2008 blir tradisjonen tro arrang-
ert på Gol helgen 30. mai til 01. juni. Hold av 
denne helgen allerede nå! Dette blir som van-
lig et arrangement du ikke kan gå glipp av. Vi 
regner med at programmet blir omtrent som i 
fjor, bortsett fra at vi satser på oppholdsvær 
på fredag slik at vi kan grille slik vi har gjort 
alle andre år.

MB Tidende nummer 1-2008 vil ha mer infor-
masjon om program og påmelding til land-
streff 2008!

Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med 
artikler til dette nummeret! Uten dere hadde 
jobben som redaktør vært så og si umulig.

God jul og godt nyttår til dere alle! 

Mvh

Alexander

Styreformannen har ordet
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God jul og godt nyttår!

MB Entusiastklubb

MB Entusiastklubb og MBKN på 
vintertreff i Oslo 2005
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PROMOTUR TIL KRISTIANSAND

I Kristiansand har Roger 
Tvedten lagt ned et formida-
belt arbeid i snart 2 år for å få i 
gang et lokalt klubbmiljø. I den 
anledning arrangerte han et vel-
lykket treff midt i Kristiansand 
sentrum i fjor for å markere og 
promotere MBE.

Dette skulle gjentas i år også. 
Roger planla, organiserte og 
inviterte til nytt treff. Lørdag 11. 
August ble datoen, og vi skulle 
treffes på parkeringsplassen til 
Sørlandssenteret klokka 10:00.

Undertegnede reiste sammen 

med familien sin til Kristiansand 
på fredags-kvelden, og overn-
attet hos et vennepar hele hel-
gen. Vi slo sammen dette tref-
fet med et besøk i Kristiansand 
Dyrepark på søndagen. Så 
dette ble en kjempefin helg for 
hele familien.

Roger selv måtte melde avbud, 
så vi fikk styre og stelle selv. Da 
klokka var 10:00 rullet under-
tegnede inn på avtalt møtested. 
Her sto Frode, Hans Petter og 
Brøl (Roar). Jeg stilte meg opp, 
og like etter kom Røyskatten 
(Terje) og Alexander. Alle de 

andre som skulle være med 
hadde meldt avbud en etter en. 

Planen på Sørlandssenteret 
var at vi skulle legge ut 
påmeldingsskjema til klubben 
på Mercedes´ene som sto 
parkert. Dessverre var det 
ingen som hadde tatt med slike 
skjemaer, så det ble ikke så mye 
promotering. Det ble derimot 
veldig sosialt, og det er jo også 
viktig! Plutselig dukket Geir 
Arne Frøvold opp med sin 1995 
modell S500, og ble vårt alibi i 
verve-arbeidet denne helgen. 
Det ble tatt masse bilder, og 

Tekst: Charlie L. Svendsen         Foto: Charlie L. Svendsen/Geir Arne Frøvold
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praten gikk livlig. Da regnet 
satte inn for fullt, så trakk vi inn 
på McDonalds og fikk oss en 
aldri så liten lunch.

Da klokka var rundt 12:30 start-
et vi opp bilene våre igjen, og 
hadde parade-kjøring fra Sør-
landssenteret til Flekkerøya, via 
Kristiansand og Vågsbygd.

Flekkerøya er en sørlandsperle 
som ligger litt lenger ut i havga-
pet enn selve byen. Øya er knyt-
tet sammen med fastlandet via 
en undersjøisk tunnel. Her er 
det stort sett fiske- og rekemot-

tak som er primærnæringen. 
Øya har rundt 2.200 innbygere, 
og fungerer som et eget lite 
samfunn med skole, landhan-
del, kirke samt egen ukeavis. 
Den gamle bebyggelsen er i 
tradisjonell sørlandsstil, med 
koselige sjøbuer langs sjøen.  
Ellers er det masse turister og 
hyttefolk som holder til her.

Her ute hadde klubben bestilt 
15 kilo kokte reker, og Hans 
Petter hadde handlet inn fran-
skbrød, smør, majones og brus 
til oss alle. Siden så mange 
hadde meldt avbud, var det ab-

solutt ingen fare for at vi skulle 
gå lens for reker. Her var det 
bare å spise. Vi satte oss på 
bryggekanten, og storkoste 
oss. Ferskere reker er ikke å 
oppdrive, og det var en kjempe-
hyggelig avslutning på treffet. 

Dette kan trygt gjentas en an-
nen gang også, forhåpentligvis 
med litt bedre oppmøte.
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PROMOTUR TIL KRISTIANSAND

Tekst: Charlie L. Svendsen         Foto: Charlie L. Svendsen/Geir Arne Frøvold Bilene stilt ut på sørlandssenteret
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Vi gjorde vårt beste for å spise 15 kg reker, men 
var ikke i nærheten av å klare det
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Charlie sin 600SEL

Altfor mye reker, men vi hadde det utrolig koselig. 
Ekstra positivt var det at sola tittet frem..
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Hvert år arrangerer MBKN en 
kjøretur med de langtidssyke 
barna på sykehuset i Stavanger. 
Dette er barn som av ulike grun-
ner er nødt for å bo på sykehu-
set, eller som tilbringer nettene 
der  under overvåking mens de 
sover. Dette er barn som ikke 
alltid opplever like mye kjekt 
i hverdagen som friske barn. 
Mange har kanskje ikke vært 
så mye utenfor sykehuset i det 
hele tatt siden de ble født, og 
noen lever fra dag til dag.  Der-
med blir gjerne denne dagen en 
opplevelse som de virkelig ser 
frem til, gleder seg til, nyter og 
ikke minst husker som noe kjekt 
og positivt. 

På slike dager stiller klubbens 
medlemmer  opp med bilene 
sine, og tar med seg de barna 
og foreldrene som vil være 
med. Vi fra MBE har også fått 
være med på dette utrolig bra 

tiltaket, og i år stilte ”Enebakk”, 
Johnny, Siv og Charlie opp fra 
MBE.  

Det er alltid laget et  opplegg for 
dagen, som har vært forskjellig 
hvert år. Det har variert fra be-
søk på en gammeldags bonde-
gård,  fritidsgård og omvisning 
hos Sola Redningstjeneste med 
tur i redningshelikopteret for de 
som hadde lyst. Det har også 
alltid blitt noe lettvint å bite i.

Søndag 2. September i år så 
var turen lagt til Bilmuseet på 
Bråstein langs E39 mellom Ål-
gård og Sandnes. Dette er et 
museum som eies og drives av 
Gammelbilens Venner. Etter en 
koselig kjøretur fra sykehuset 
i Stavanger ankom vi museet, 
som ligger like ved en bonde-
gård. Her fi kk følget strekke litt 
på beina, og barna fi kk sett og 
klappet sauene som gikk og 

beitet på et jorde like ved. Det 
samlet seg jo selvfølgelig også 
en liten gjeng med medlemmer 
rundt bilene. Her gikk praten 
lett og ledig om vår felles liden-
skap, Mercedes-Benz

Da museet åpnet dørene, gikk 
det ikke lenge før bilene våre 
sto alene. Det er ikke så veldig 
lenge siden dette museet ble 
laget, og det var første gang 
undertegnede hadde vært her. 
Det var meget imponerende å 
se det fl otte lokalet de hadde 
laget. Her var det et stort kafé-
/selskaps-lokale sammen med 
en mildt sagt imponerenede 
hall med mange nydelige vete-
ran-biler og gamle ting i skjønn 
harmoni.  Ingen Mercedeser 
denne gangen riktignok. Men 
utstillingen skiftes ut iblandt,  
så plutselig en dag kan man 
nyte et smykke eller to fra Mer-
cedes også på museet. Gamle 

SYKEHUSTUREN 2007

Tekst: Charlie L. Svendsen     Bilder: Charlie L. Svendsen og Johnny Henden
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bensinpumper, verktøy, motorsykler, mopeder, 
modellbiler og leker var også på plass. Her var 
det mye fl ott å se på.

Etter at vi hadde fått servert pølser og brus, så 
hadde været blitt fi nt nok til at alle de som ville 
kunne bli med en rundtur i cabriolet´ene uten 
tak. Dette var utrolig populært, og barna slåss 
nærmest om å få sitteplasser.

 Tidlig på ettermiddagen returnerte vi tilbake 
til sykehuset, og avleverte følget igjen. Jeg er 
helt sikker på at dette vil bli husket av de fl este 
barna som en kjekk dag,  litt utenom det van-
lige.

MB Entusiastklubb
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SYKEHUSTUREN 2007
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Gammel brannbil
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Rikholdig utstilling på museet

Selv MB-entusiaster tåler å se på noe 
annet enn Mercedes-Benz
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Vill Vakker og 
utrolig rå

Mercedes C63AMG prøvekjørt. Kan det være den aller morsomste Mercedesen noensinne? 
Vi har kjørt C63AMG i fri fart. Vill, vakker, og utrolig rå.
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FRANKFURT (Nettavisen): I 
1993 ble den første C-klas-
sen levert i AMG-drakt et-
ter at samarbeidet mellom 
Mercedes-Benz og tuning-
fi rmaet AMG var formalis-
ert. 
Den het C 36 AMG, og var 
tøff som bare det for sin 
tid. 

Tallmagi
Dagens AMG-versjon av C-
klassen heter C 63 AMG. De 
som har sansen for tall, vil 
legge merke til at 3-tallet og 
6-tallet har byttet plass. 
Det betyr egentlig at model-
len fra 1993 har en 3,6 liters 
motor, mens dagens modell 
har en 6,3-liters motor. Jeg 
bruker uttrykket ‘egentlig’ for-

di C 63 AMG bare har en 6,2-
liters motor. Ikke så viktig, 
men sant allikevel. 
Denne motoren fi nner vi blant 
annet også i gromtralla CL 63 
AMG. Den har vi kjørt, og du 
bør lese om det på www.net-
tavisen.no

Svakere men sterk nok
Når det gjelder slike super-
biler, er ytelser et viktig po-
eng. I den store CL-model-
len har tyskerne tatt ut 525 
hestekrefter, og omtaler mo-
toren som verdens sterkeste 
selvpustende V8. Det betyr 
at den hverken får hjelp av 
turbo eller kompressor. 

Samme motor sitter også i 
ML 63 AMG, men der har de 

tatt 510 hester ut av den. Vi 
har kjørt den også, og den 
bør du lese mer om på www.
nettavisen.no .

I C-klassen har ingeniørene i 
AMG bestemt seg for at 457 
hestekrefter er nok. 
- Vi mener 457 hestekrefter 
skal være nok i denne bilen 
som er såvidt mye lettere enn 
CL-klassen, var svaret da jeg 
spurte om årsaken. 
De har rett. Helt rett. Bilen har 
krefter i overfl od. Og litt til. 

Bak disken med alle nøklene 
til testbilene står tre hyggelige 
unge kvinner, og jeg kan velge 
og vrake blant farger på den 
C 63 AMGen som skal bli min 
for en dag. 

Tekst: Jon E. Kolberg, foto: Jon E. Kolberg og Mercedes-Benz
Artikkelen er hentet fra Bilmagasinet i Nettavisen og gjengitt i MB-Tidende med tillatelse. 
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Gubbebil?
Etter å ha bedt om en mørk 
bil med lyst interiør, kommer 
kommentarene fort fra mine 
norske journalistkolleger om 
at jeg måtte nærme meg de 
60. Vel er jeg konservativ, 
men har tross alt bare såvidt 
rundet 40. De kan si hva de 
vil, men jeg syns nå at den 
bilen jeg fi kk er dritlekker.
 
Utenfor hotellet står bilene 
på rekke og rad, og det er 
ingen grunn til å stikke un-
der en stol at det sitrer litt i 
kroppen i det jeg setter meg 
til rette i de lyse skinnsetene 
og vrir på nøkkelen. 
Buldre. 
Deilig. 
Bare bittelittegrann ufor-
siktig med høyrefoten. 
Skrik, vroom. Et kontrollert, 

men markert hjulspinn, og 
en akselerasjon som gjør 
utkjøringsporten smal. Ikke 
for smal, heldigvis. 

Etter å ha tråklet oss gjen-
nom byen, åpner tre fi ler 
seg, og det runde grå skiltet 
med streker over lyser mot 
meg som om det skulle vært 
7 rette lotto-tall. 

Himmelsk
Flat pedal. For en lyd. Og 
den kommer igjen og igjen. 
Ny konsert for hvert gir. 
Følelsen av at akseleras-
jonen ingen ende vil ta er 
nesten helt riktig. 

Men bare nesten. Til og med 
en sportsbil av dette kaliber 
er sperret for fri utfoldelse 
i toppfart. 250 km/t er fort, 
men ikke fort nok når du sit-
ter i en AMG. 

For å ha den minste mu-
lighet til å følge med på has-
tigheten valgte jeg digital 
visning av farten. De tallene 
som speedometernåla peker 
på, er altfor små til å kunne 
leses i slike hastigheter. 

Kick-down
Mulig det går i høyere has-
tigheter, men jeg fi kk i hvert 
fall sjekket at bilen girer 
ned i 231 km/t og akselerer 
merkbart opp til 257, før den 
ligger og lunker mellom 255 
og 256 med pedalen helt 
inne. 

Cruisekontrollen, derimot, 
vil ikke over 250. Men det 
er egentlig helt greit. Op-
plevelsen av å ligge i et 
kvart tusen kilometer i timen 
på cruisekontroll gir en helt 
spesiell følelse. 

«Flat pedal. For en lyd. Og den kommer igjen og 
igjen. Ny konsert for hvert gir.»
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Og bilen er fjellstø. Ingen vibrasjoner. 
Ingen ulyder. Bare et komfortabelt, 
behagelig motorbrøl som overdøver 
det meste av vindstøyen. 

Politi i sivil?
Men selv tyske autobahn har farts-
grenser titt og ofte, og jeg må in-
nrømme at det ikke alltid er like lett å 
somle seg ned i 130 før skiltet. 
Jeg blir derfor litt usikker når vi blir 
passert av en Mercedes CLK med et 
par år på baken. Bak rattet sitter en 
voksen mann, og på høyre side av 
dashbordet er det fl ere bokser som 
ser ut til å kunne måle ting. Fart, for 
eksempel. Brått blir jeg litt kald på ry-
ggen. Jeg er veldig glad i førerkortet 
mitt. 

Men etter et par ganger opp og ned 
i fart oppdager jeg at den noe eldre 
bilen faktisk holder følge med meg. 
Fra like over hundre til langt over to. 
Hmmm. Her kjører jeg tross alt rundt 
i den raskeste C-klassen noensinne, 
også holder gubben følge? 

Her må det være noe muffens. 

Det skulle vise seg at det forsåvidt var 
akkurat det. Etter noen få mil vinker 
og hilser mannen i den skumle bilen, 
og min mistanke om at dette måtte 
være en av de som utvikler AMG-
modellene viste seg i ettertid å være 
helt korrekt. 

Jeg går den dag i dag rundt og tror 
at den motoren som sitter under 
panseret på den CLK-en han kjører 
ikke vil være å fi nne i noen annen 
CLK i hele verden, og jeg er fremde-
les ganske trygg på at jeg har rett
Vel. Vårt første mål for dagen er 
«Schloss Weilburg» for en liten lunsj 
og mulighet for å slå av en prat med 
noen av AMG-ekspertene. 

Jeg tenker i mitt stille sinn at den 
mystiske CLK-mannen sikkert skal 
samme sted, og fi kk jammen meg rett 
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i det også, skulle det vise seg. 

Meningen med livet
Det i seg selv var ikke så 
spesielt, men det at han skulle 
samme vei, betydde mye. 

Dette er et av de øyeblikk i mitt 
liv jeg virkelig får øynene opp 
for læresetningen om at det 
ikke er målet i seg selv som er 
viktig, men veien til målet som 
er meningen med livet. 

Vi tok av fra den brede vei med 
fri fart, og jeg la meg på hjul 
på den gamle CLK-en. Etter 
beste evne. Mannen kan nem-
lig kjøre bil. Og gjør det i fullt 
monn. Han er tross alt med på 
utviklingen av noen av verdens 
raskeste biler, så det skulle vel 
bare mangle at han ikke likte å 
utnytte kreftene. 

Toppen av lykke
Forbi tettsteder og i kryss med 
70-soner holder han fartsg-
rensene som en prest, mens 
det på andre strekninger er fri 
utfoldelse av motorens enorme 
potensiale det eneste som 
gjelder. Det kan være vanskelig 
å kjøre fort på svingete veier, 
men med en bil foran som avs-
lører svingene og bremser på 
de rette stedene, blir det meget 
enklere. Men ingen fare. Det 
blir ikke på noen måte så enkelt 
at det blir kjedelig. 

Armene i fare
Det er en umulig oppgave å 
beskrive hvilken fantastisk op-
plevelse det er å kjøre gjen-
nom dype, mørke tyske skoger 
med en av verdens absolutt 
morsomste og råeste biler, og 
la motoren få lov å utfolde seg 
fritt. 

I faste seter som griper om 
kroppen som en mor holder et 
nyfødt barn. Med et lydbilde 
som ville gjort Beethoven mis-
unnelig, og et veigrep som gir 
deg følelsen av at fysiske lover 
er opphevet en gang for alle. 

En stakket stund virker 1,7 mil-
lioner kroner som gi-bort-pris 
for denne vognen mange ville 
gnagd av seg armen for å få 
kjøre. 

Jeg slapp å gnage denne gan-
gen, men ville fått et skikkelig 
dilemma dersom jeg ble stilt 
overfor valget. 

Les mer om bil og trafi kk i Net-
tavisens Bilmagasin.
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Hold avstand - barn leker...

E320 cdi,  2003

E270 cdi AMG, 2003

ML270 cdi,  2002

560SE og 560SEC, 1986

E270t cdi,  2001

ML400 cdi,  2003 og min eldste sønn

Vi begynte å “leke” med biler på 
skogsveier, isdekte innsjøer og 
nedlagte flystriper. Behovet for 
et solid leketøy begynte å melde 
seg, og en 560SEC (W126) ble 
følgelig anskaffet for formålet. En 
ypperlig farkost for den som liker 
å kjøre men ikke gidder å skru. 
(Den har faktisk kun fått byttet ut 
en calipter på 7 år)

Med innkjøp av en E270t cdi 
Avantgarde (W210) ble interressen 
for dieseldrevne Hitlersleder 
vekket. Denne ble byttet ut med 
en W211 stasjonsvogn, deretter 
et par ML’er og en lang rekke 
sedaner. 

Faktisk flere en jeg kan telle på 
2 hender. Jeg føler meg veldig 
privilegert som har hatt anledning 
til å bytte kjøretøy som andre 
bytter undertøy, og gleder meg 
til nye bileventyr i årene som 
kommer. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til 
alle i klubben, det er alltid trivelig 
med klubbkvelder og treffes i 
sosiale sammenhenger.

God Jul og Godt Nytt År! 

Gi gass!!! (o;
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STJERNER I SIKTESTJERNER I SIKTESTJERNER I SIKTEog andre Autofile bekjennelser

190E, 1983 - Begynnelsen

350SE, 1978 -  En verdig fortsettelse

SL320, 1994 

E220t cdi,  2003 -  min første W211

E270t cdi,  2003 -  yngstemann bak rattet 

S400 cdi,  2002 -  Etter en tur i  f jel let

Per Rustberggard, Gol har blitt 
oppfordret av Frank Osland til å 
fortelle litt om sine biler:

Som liten gutt satt jeg stadig å 
tegnet biler, ofte en blanding av fri 
fantasi og eksisterende modeller. 
Det hører med til sannheten at 
nesten alt jeg tegnet hadde en 
stjerne på panseret. 

Litt frustrerende var det å ha en 
far som syntes Citroën var topp 
og at fotball var en sunn interesse. 
Min mamma var derimot av den 
oppfatning at store biler med mye 
motor var gøy. Det var kanskje 
ikke spesielt vanskelig å få 
overtalt henne til å kjøpe en 300E 
lenge før jeg hadde fylt 18 år. 
Haken med det hele var nettopp 
at jeg “arvet” den ovennevnte 
Citroën’en. Etter 3 mnd. hadde jeg 
klart kunststykke og lage spon av 
automatkassa og muligheten bøy 
seg til å anskaffe en egen liten 
Benz.

Julen 1991 stod en 190E på 
gårsplassen, den fikk 4-eika 
Momo-ratt, Sportline fjærer og 
etter ca 1 uke et digert Furutre 
plantet midt fronten. 

Bilen ble lappet sammen og 
tilbakelevert til den unge sjåføren 
og det gikk faktisk et par måneder 
før samme bilen hadde ei råde 
stikkende ut gjennom blokka... 

I tillegg hadde unge herr 
Rustberggard en W124 forskjerm, 
en stk. Citroën-salat og et 
førerkortbeslag på samvittigheten 
på under 1 år. Kanskje derfor 
ikke så rart at engstelige foreldre 
sendte sitt avkom til USA for å 
jobbe på cruisebåt. 

Men - etter et halvt års tid hadde 
den unge sjømannen fått tak i en 
350SE (W116). Den var jo kjekk å 
ha de 5 timene i uka båten faktisk 
lå til kai i Miami. Om ikke opphavet 
var noe videre imponerte over 
denne argumentasjonen forble 
bilen i min eie i over et år, og den 
var faktisk like hel da den gikk 
videre til sin nye eier. 

Etter noen år med studier, jobbing 
og flørting med andre Tyske 
bilmerker ble det på begynnelsen 
av det nye milennium en 
rennesanse for Mecedeser (i alle 
fall for min del).
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REKREASJONREKREASJONREKREASJONHold avstand - barn leker...

E320 cdi,  2003

E270 cdi AMG, 2003

ML270 cdi,  2002

560SE og 560SEC, 1986

E270t cdi,  2001

ML400 cdi,  2003 og min eldste sønn
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et par ML’er og en lang rekke 
sedaner. 

Faktisk flere en jeg kan telle på 
2 hender. Jeg føler meg veldig 
privilegert som har hatt anledning 
til å bytte kjøretøy som andre 
bytter undertøy, og gleder meg 
til nye bileventyr i årene som 
kommer. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til 
alle i klubben, det er alltid trivelig 
med klubbkvelder og treffes i 
sosiale sammenhenger.

God Jul og Godt Nytt År! 

Gi gass!!! (o;
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Tekst og bilder; Charlie L. Svendsen

Endelig var tiden kommet for et nytt Grombil-treff i Egersund. 

Dette treffet ble arrangert for første gang i 2006 av svært aktive lokale ildsjeler fra 
Dalane Gatebilklubb og Grombil.com. Den gangen inviterte de til et helt uformelt bil-
treff, hvor ideen var at alt fra tråbil til lastebil kunne stille. De etterlyste entusiasmen og 
den brennende interessen for bil. Det var vel akkurat her vi fra MBE kom inn i bildet. 
Vi klarte å samle 10-12 biler i fjor, og viste oss frem på det treffet.

Da vi i MBE ble invitert i år også, var det bare å få stablet sammen en god gjeng med 
Mercedesentusiaster. Dette er allerede blitt det desidert største biltreffet på denne 
kanten av landet. Det arrangeres som nevnt av lokale krefter, og de gjør alt på dugnad. 
Det er gratis både for besøkende med biler, publikum og fi rma som stiller ut. I år hadde 
blant andre Dekk1 en egen stand. Vi klarte til slutt å samle rundt 25 biler, selv om fl ere 
av de ”faste” fra den harde møte-kjernen i MBE her lokalt måtte melde avbud.

Treffet skulle avvikles midt på torget i Egersund sentrum klokka 14:00 søndag den 9. 
September. Vi hadde avtalt avreise fra Dekk1 på Forus klokka 12:00, Ålgård klokka 
12:30 og vektstasjonen til Statens Vegvesen langs E39 på Krossmoen klokka 12:45. 
Sistnevnte sted skulle vi møte Roger Tvedten (MBKickeren) fra Kristiansand og Hans 
Petter fra Arendal. Herfra kjørte vi i kortesje de siste kilometerne ned til Egersund. 
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Undertegnede kjørte som første bil i kortesjen, 
og hadde selvsagt heist flaggene for anlednin-
gen. Gjett om vi fikk oppmerksomhet på vei inn 
til sentrum!!

Vi hadde fått reservert inntil 25 oppstillingsplass-
er, og var blitt tildelt meget bra plasser i år. Vi var 
den absolutt største bilklubben som stilte opp. 
Dette begynner også å bli en tradisjon for oss 
Mercedesentusiaster, og fungerer som en veldig 
bra avrunding på treffsesongen.

Takket være at det er et svært godt klima mel-
lom MBKN og MBE her i Stavanger-avdelingen, 
så kunne vi stille ut et utrolig spekter av forskjel-
lige Mercedes modeller sammen med våre kol-
legaer i MBKN. Det er jo ekstra hyggelig når 
man kan representere biler fra 60-tallet og helt 
opp til dagens modeller.  

I forbindelse med at ”Okka festival” ble avviklet 
i Egersund denne helgen, så var et stort tivoli 
også på plass i sentrum. Dette passet jo kjem-
pebra, spesielt med tanke på deltakere som 
hadde familie og barn med seg.

Etter tivoli og stemmegivning, så skulle det være 
premieutdeling. Her hadde arrangøren satt opp 
følgende klasser:

- Jentenes favoritt

- Beste lakk

- Beste bilstereo

1

2

3 4
1. Stian Lode sin nydelige SL (R107) 
2. 300TDT/E500T-look eid av Kai Sletta
3. Torstein sin W123 
4. Aleks Makedonski sin lekre 560 SEC (C126) 22    |    MB-Tidende   |      Nr. 4-07
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- Beste motorrom

- Publikums favoritt (3 premier)

- Beste veteranbil

Undertegnedes datter, Sandra L. Svendsen (3) 
insisterte på at vi skulle ha med hennes vinrøde 
Mercedes SL tråbil med kromfelger på treffet. 
Undertegnede forsto jo etter hvert hvorfor. Hun 
sjarmerte nemlig alle i komiteen til Jentenes fa-
voritt, og stakk av med pokalen i denne klassen. 
Den andre pokalen som gikk til oss MB entusi-
aster var det Oskar Finnesand fra MBKN som 
fikk for sin utrolig flotte 190 SL fra 1960 (W121). 
Dermed dro vi i land hele 2 av 8 premier, og det 
må vi nok si oss fornøyde med. Vi fikk jo i tillegg 
markert at det er et aktivt miljø for Mercedes lokalt 
på denne kanten av landet. Etter at alle pokalene 
var delt ut, så var årets vellykkede treff slutt.  

Undertegnede vil gjerne på vegne av MBE få 
benytte anledningen til å takke alle de i Dalane 
Gatebilklubb og i Grombil.com (og da spesielt 
Roy Conny Skailand og Arild Sleveland) for at 
vi ble invitert til nok et supert treff i Egersund. Vi 
gleder oss allerede til neste treff, og satser alt på 
at vi kan stille enda sterkere neste år.   

5

6

7

8 9
5. Frode sin råflotte 300-24 TE 
6. Nummeskiltet sier vel alt... (ihvertfall for dere som bruker forumet) 
7. Stavanger-formann George McInally sin 190 
8. Johnny Henden sin E320T CDI Avantgarde 
9. Torstein sin W126
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3 flotte og særpregede 124-biler på rekke og rad. Til 
venstre ser vi Roar (Brøl) sin, Smrf på forumet sin 

og lengst til høyre Roger Tvedten sin.

Tre av Charlie sine biler på rekke.
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Sandra L. Svendsen (3) sjarmerte jente-
komiteen, og vant pokal for “Jentenes favoritt” 

Oskar Finnesand vant pokal for “Beste 
veteranbil” med sin 190 SL
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Fremtidens dieselteknologi 
lanseres i Norge

(Oslo, 20.11.07) Kort etter lan-
seringen i USA har E-Klasse 
BLUETEC blitt stemt frem som 
World Green Car of the Year. 
Nå kommer Mercedes-Benz 
også med denne teknologien 
i Europa. E 300 BLUETEC 
lanseres i Norge i desember 
og er den reneste og mest 
økonomiske dieselbilen i sin 
klasse. Likevel beholder bilen 
alle de gode egenskapene til 
en diesel-motor.

Kjørekomfort, kjøreglede og 
reduserte utslipp er noen av 
de mange styrkene til E 300 

BLUETEC.  Den 3 liter store 
V6 dieselmotoren bruker kun 
0,72-0,75 liter drivstoff pr/mil. 
Den har en effekt på 155kW/
211hk ved 1600-2400 omdrei-
ninger, en topphastighet på 
244km/t og går fra 0-100 km/t 
på 7,2 sekunder. 

Disse sterke prestasjonene 
oppnås blant annet ved hjelp 
av den unike syvtrinns au-
tomatgirkassen til Mercedes-
Benz, 7G-TRONIC. Girkassen 
har mange tekniske fordeler 
som forbedrer akselerasjonen, 
gir et lavere forbruk og en 
bedre girskiftekomfort.

På Bilmessen i Frankfurt 

tidligere i år presenterte Mer-
cedes-Benz 19 nye modeller, 
som alle er en del av konseptet 
”Road to The Future”. 

- Mercedes-Benz har med 
dette konseptet et klart mål om 
å produsere rene og økono-
miske biler uten å gå på kom-
promiss med verken sikker-
het eller kjørekomfort. E 300 
BLUETEC er det første eksem-
plet på dette, sier Direktør for 
Mercedes-Benz Personbiler 
Johnny Kristian Danielsen. 
- Dette er en bil som Norges 
Astma- og Allergiforbund vil 
applaudere. Med 80 prosent 
reduksjon i nitrogenoksider og 
98 prosent reduksjon av par-

Pressemelding:

E 300 BLUETEC
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tikler er dette tross alt verdens 
reneste diesel, avslutter Dan-
ielsen.

E 300 BLUETEC er bare 
begynnelsen på en lang rekke 
miljørelaterte innovasjoner fra 
Mercedes-Benz.

Modulbasert rensesystem
BLUETEC er et modulbasert 
rensesystem som kombinerer 
dagens vanlige oksydasjon-
skatalysator og det vedlike-
holdsfrie partikkelfi lteret til 
Mercedes-Benz med en nyut-
viklet NOx-lagringskatalysator 
og en spesiell SCR-katalysa-
tor. Katalysatorene reduserer 
utslipp av NOx med opp til 80 

prosent og det vedlikeholdsfrie 
partikkelfi lteret reduserer antall 
partikler med hele 98 prosent.

Bidrar også til å redusere 
CO2
CO2-utslipp i en bil er direkte 
knyttet til bilens drivstofforbruk 
og kan kun reduseres ved 
lavere drivstofforbruk. I kon-
trast til CO2 kan gasser som 
nitrogen, karbonmonoksid, 
hydrokarboner og partikler kun 
reduseres ved etterbehan-
dling. Dette er hvor BLUETEC 
og dets nytenkende teknologi 
kommer inn. 

I tillegg til E 300 BLUETEC vil 
alle fremtidige BLUETEC-mod-

eller møte Euro 5 standarden 
som innføres fra 2011. Dette 
gjør BLUETEC til en viktig 
komponent også for å redusere 
CO2-utslipp.
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Julegrøtkveld hos MBKN
Tekst og bilder; Charlie L. Svendsen

Mandag 26. November inviterte 
MBKN sine medlemmer og oss 
i MBE til julegrøt-kveld i Bertel 
O. Steen Stavanger sine loka-
ler. Jeg vil anta at vi var rundt 
30 stykker som møtte opp. Vi 
fikk først ta en runde og kikke 
på bilene som var utstilt i bu-
tikken, deretter samlet vi oss i 
kantinen.

Her hadde MBKN med Jens 
Honoré i spissen laget i stand 
med risengrøt og rød saft. Man-

del i grøten var det selvsagt 
også.  Undertegnede spiste 
ekstra mye, i håp om å finne 
denne. Premien til den som 
fant mandelen var nemlig en 
stor rød, fjernstyrt Mercedes 
cabriolet. Undertegnede fant 
selvsagt ikke annet enn grøt på 
sin tallerken, og kan i hvert fall 
bekrefte at han ble mett.

Etter grøt og premieutdeling, 
så var det kaffi og drøs. Praten 
gikk som vanlig livlig, og det var 
mye lått og løye. Vi er blitt en 
veldig god gjeng her på landets 

beste vestkant, og praten fort-
satte selvsagt på utsiden etter 
at arrangementet var ferdig. 
Her fikk vi også sett og studert  
Jens Honore sitt nye glis, en 
sort US-utgave av ML320 med 
Brabusdetaljer.

På vegne av oss fra MBE vil jeg 
gjerne få rette en takk til MBKN 
for en kjekk kveld.

GOD JUL ALLE SAMMEN!!

Se det sultne blikket...Hr Klausen i MBKN fikk mandelen i grøten, og vant dermed premien som 
var en fjernstyrt Mercedes. Her gratuleres han av Jens Honoré.

Jens Honoré tegnet og fortalte, og 
ledet kveldens arrangementet.

Godt med julegrøt!!  Nam nam tenkte 
Røyskatten og Sven Håkon (Surf Blau)!!
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Ebay er farlige ting, begyn-
ner jeg å merke. Det er utro-
lig hva man finner der, og rett 
som det er blir man litt mer 
ivrig etter å by enn hva man 
strengt tatt har godt av. 

Jeg fant en finfin ’90 300TE-24 
langt sør i England som jeg plut-
selig fikk veldig lyst på. Det var 
bare et par små haker. Annon-
seteksten sa at toppakningen 
var gåen, og den var ”driveable 
for short distances”. I tillegg fikk 
jeg ikke tak i selger før auksjo-
nen gikk ut. Jeg tenkte som så, 
at hvis den er kjørbar i korte 
strekk, så er den sikkert kjørbar 
de ca. 100 milene for å få den 
til Norge. Utrolig nok satt jeg et 
par dager senere med en bil jeg 
måtte betale og som koker opp 
vannet sitt etter maks 2 mil. Det 

kunne bli en lang tur hjem. 

Som sagt finner man det utrolig-
ste på Ebay. Noen dager etter 
dukket det nemlig opp en diger 
bilhenger. Riktignok til blodpris, 
men jeg begynte å lure på om 
ikke jeg rett og slett skulle kjøpe 
en bil til for å trekke bilhenger 
og den første bilen hjem. Jeg 
ringte selger av 300’n, som lurte 
på om jeg var riktig vel bevart, 
men jo da, han kunne godt ha 
bilen stående en stund til mens 
jeg fant ut av ting. Henger ble 
kjøpt og flybilletter bestilt. Det 
var noen dager igjen av auks-
jonen på en fin 300TD som jeg 
hadde lyst på. Det dumme var 
at denne gikk for minst 5000 
kroner mer enn hva jeg hadde 
sett for meg å betale. Ting beg-
ynte å haste litt da utvalget av 

S124 med hengerfeste til for-
nuftig pris og maks to dager 
igjen på auksjon var ganske 
labert. Heldigvis dukket det opp 
en billig E220T i grevens tid. 
Den så litt shabby ut, men det 
fikk duge. 

Broder’n min er vant til å reise, 
dessuten er det ikke så ofte vi 
gjør noe sammen lenger, så 
han tok et par feriedager og ble 
med lillebror på englandstur. 
Jeg hadde aldri vært der, og 
han hadde kun vært i London 
et par ganger. 

Flybilletter var allerede på plass. 
Henger ble betalt med Paypal, 
300 med bankoverføring og 
E220 skulle betales kontant. 
Stinne av pund satte vi oss på 
flyet onsdag ettermiddag i ret-

Trip to England
Tekst og foto: Frode Strand
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ning East Midlands. Vi skulle 
hente E220’n i London, men 
flybillettene ble bestilt mens jeg 
trodde jeg skulle kjøpe 300TD’n. 
Overnatting ble ordnet i Not-
tingham, og togbilletter innkjøpt 
til dagen etter. Det viser seg 
at man fint får overnatting for 
to personer for rundt 800,- per 
natt i England. Når vi først var i 
England måtte vi finne oss noen 
pints og en pub-middag. Dess-
verre stengte 
pubene i Not-
tingham mat-
server ingen 
rundt 20.00 
om kvelden, 
så det ble først et par pints på 
tom mage før vi fant en utro-
lig sjarmerende thai-restau-
rant med den kuleste kelneren 
jeg noen gang har vært borti. 
I tillegg serverte de svært god 
mat. Kelneren tipset oss om en 
pub som heter ”Ye olde trip to 
Jerusalem”. Dette er Englands 
(og verdens?) eldste pub, med 
historie tilbake til slutten av 
1100-tallet. Den er delvis gravd 
ut i fjellet under Nottingham 
Castle. Reiser du noen gang 
forbi Nottingham, vil jeg på det 
varmeste anbefale en tur innom 
”Trip to Jerusalem”. Det så ut til 

at de har overnatting der også. 
Navnet kommer visstnok av at 
en gjeng på pilgrimsferd til Je-
rusalem stoppet ved denne pu-
ben ca. år 1228. De tømte en 
tønne forgiftet vin og alle strøyk 
med. 

Etter en god natt på The Strath-
don Hotel fant vi toget inn til 
London og omsider en ’94 E220. 
Bilen så ikke på langt nær så 

bra ut som 
bildene på 
Ebay skulle 
tilsi. Jeg ble 
brått skep-
tisk, men 

hoppet i det og håpet på det be-
ste. Vi hadde jo god tid (trodde 
vi). Det viste seg at motor, gir og 
drivverk fungerte ypperlig. Det 
elektriske til hengerfestet var 
det nok under 1 % sjanse for at 
skulle funke, og rattet hadde en 
enorm slark. Å starte karrieren 
som venstrekjører midt i Lon-
don var mildt sagt spennende. 
Broder’n fikk rattet, og jeg satt 
med nervene i høyspenn mens 
jeg innimellom prøvde å hjelpe 
til med bremsingen som best 
jeg kunne. Vel ute på motorve-
ien viste bilen tendenser til å bli 
ganske varm. Det skulle ikke 

så mye til før vi så 100oC, og 
dette selv uten slep. Vi stoppet 
på en service station for litt mat 
og generell inspeksjon av bilen. 
Radiatoren viste seg å være 
ganske morken, i tillegg var det 
tomt for hydraulikkolje. Fjærin-
gen bak fungerte heldigvis fint 
likevel. Det er få bensinstas-
joner langs motorveiene i Eng-
land, men innimellom er det 
store ”service stations”, der det 
gjerne er en liten matbutikk, et 
par sjapper à la Kentucky Fried 
Chicken, Burgerking, noen mer 
engelskinspirerte serveringsst-
eder og gode toaletter. Etter 
en diger pai hver bar det videre 
mot Manchester.

Vi kom oss omsider opp til Man-
chester for å hente hengeren. 
Etter et par timer med ekstra 
surr for å finne selger (husk 
GPS!) viste det seg at kun ett 
blinklys virket. Det var mer enn 
jeg hadde forventet av den 
elektriske kontakten på bilen, 
men allikevel litt snaut. Engel-
skmennene er ikke nøye på 
hvordan hengere ser ut, men 
lysene skal fungere. Planen var 
egentlig å komme oss godt på 
vei nedover til London denne 
kvelden, men nå måtte vi vente 

«Å starte karrieren som 
venstrekjører midt i Lon-
don var mildt sagt spen-
nende.»
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til morgenen etter før vi fikk gjort 
noe med lysene. Noen ledn-
ingsstumper og ei lyspære avs-
lørte at det var strøm i koblin-
gene i høyre innerskjerm, men 
ikke i kontakten. Ledningsnettet 
var lagt opp med strømtyver rett 
fra lampene, så det var egentlig 
utrolig at det ga strøm i det hele 
tatt. 

Dagen etter klipte vi kontak-
ten, og surret ledningene til 
hengerlyset innpå ledningene i 
bilen. Disse var ganske mork-
ne. Etter 5 minutter var det 
kun blinklysene som fungerte. 
Faen! Nå begynte vi egentlig 
å få det litt travelt, for vi skulle 
langt sørover denne dagen, og 
forhåpentlig litt nordover igjen. 
Vi fant ei rekvisitasjappe og 
satte i gang med feilsøking. Et-
ter en del bannskap, to timer 
ekstra og 4 ledninger i ledning-
snettet erstattet, lyste alt som 
det skulle. Vi hadde også in-
vestert i nye kontakter både til 
bil og henger.

Med henger på slep begynte 
vi virkelig å se motortempera-
turer. 110oC så vi i flere mot-
bakker. Heldigvis viste det seg 
at viskosen til vifta fungerte fint, 
så forhåpentlig var det bare å 
ta det veldig pent når den an-
dre bilen kom på. Jeg tok det 
pent og pyntelig. Det var fort-
satt litt uvant å sitte på feil side 
av bilen, hengeren var fryktelig 
brei, og med så mye slakk i sty-
ringa er det ikke godt å holde 
bilen akkurat der den skal være. 
Heldigvis var det ikke antydning 
til spor i veibanen. Etter en god 
del surring fram og tilbake for å 
finne lastestropper, ei lyspære, 
hydraulikkolje (ikke til Citroën, 
nei) og litt annet diverse kom 
vi omsider fram til en sjarmer-
ende, liten by et stykke sør for 
London der vi hentet 300’n. I et 
forsøk på å få til noe som kunne 
ligne fungerende nivåreguler-
ing, tappet vi hydraulikkoljen av 
300’n, helte det på E220’n og 
startet opp. Nivåreguleringen 
skjedde det ikke stort med, men 
jeg var så heldig å få masse hy-

draulikkolje rett i fjeset. (Pent 
brukt hydraulikk-/servopumpe 
selges svært billig!). Klokka var 
blitt 21, vi skulle hente noen hjul 
i området for en bekjent, det var 
mørkt, det hadde så vidt begynt 
å snø, det var frost, vi hadde 
kun sommerhjul og vi kjørte på 
feil side av veien. For sikker-
hets skyld hadde vi den største 
hengeren jeg har kjørt noen 
gang på slep med en bil oppå. 
Innen 18.00 dagen etter måtte 
vi være 50 mil lenger nord, og vi 
hadde ennå ikke ordnet overn-
atting. Jeg var seriøst bekymret 
for temperaturen på trekkvogna, 
så vi satset på å komme oss et 
godt stykke nord for London. 

Vi fant hjulene, noen digre Lan-
drover-hjul som ble kastet baki 
bilen på hengeren for at ikke 
bilen uten nivåregulering skulle 
skrape i bakken. Jeg hadde 
utrolig nok tenkt på dette aller-
ede da vi kjørte opp 300’n, og 
plassert den litt ekstra langt 
fram. En kjapp telefon til Strath-
don, og hotell var booket. De sa 
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vi kunne parkere på en parker-
ingsplass like ved. Dessverre er 
det ikke alle parkeringsplasser 
som er egnet når man kjører 
et 12 meter langt og 2,5 meter 
høyt slep. Etter en times surring 
rundt i Nottingham viste det seg 
at hotellet disponerte en plass 
rett over gata der vi fint kunne 
stå. Dette greide jo ikke damen 
å si da vi ringte. 03.00 var det 
deilig å finne senga.

Selv om vi hadde relativt god 
tid på lørdag tok vi ingen sjans-
er, og sto opp igjen 08 for å 
møte en kar på flyplassen for 
overlevering av noen ting til 
samme mann som skulle ha 
hjulene (utrolig hva man gjør for 
bekjente � ). 

Jeg hører stadig folk si at det 
kun er diesel som er greia når 
man skal trekke tungt. Jeg har 
selv en ’92 300TDT på femte 
året som jeg har trukket det 
utroligste med. E220 har rik-
tignok ikke det samme momen-
tet, men det er den samme ef-

fekten, og lyden i den er såpass 
lite påtrengende at det føltes 
ikke slitsomt å la den ligge i 
3. gir når det gikk litt oppover. 
Mangel på krefter var det aldri, 
og hadde det ikke vært for at 
temperaturen ble drøy (og at det 
strengt tatt er ulovlig), så kunne 
vi fint holdt 100 km/t gjennom 
England med dette slepet. Den 
eneste gangen motoren føl-
tes for sløv var når man hadde 
litt fart i 2. gir og gjerne skulle 
kunne brukt 1. Farten skal ikke 
være særlig høy før den nekter 
å gå ned i 1. gir. Med lav fart 
gjennom ei rundkjøring og litt 
motbakke ut, tok det evigheter 
for å få litt fart. Som en bonus 
brukte den svært lite bensin. 
Jeg målte aldri nøyaktig forbruk, 
men fylte alltid mindre enn jeg 
hadde trodd vi skulle gjøre. Jeg 
vil tro denne har samme forbruk 
som min egen bil (dvs. ca. 0,8 
tom og 1,2 med henger), så jeg 
begynner egentlig å gå litt tom 
for grunner til at folk bør kjøpe 
TDT. 

Det er ikke ofte jeg er glad for 
at sola ikke skinner, men denne 
dagen på vei fra East Midlands 
til ferga i Newcastle var det 
heldigvis kaldt. Temperaturen i 
motoren lå nå mer over 110oC 
enn under. Rødmerkingen er 
på 128oC, så opp til 120oC bør 
det være trygt. Det var i hvert 
fall trygt for 13 år og 360.000 
km sida, noe som på langt nær 
er noen garanti for at det fort-
satt er. Jeg satt med hjertet i 
halsen og så for meg sprengte 
kjøleslanger. Det er heldigvis 
ikke veldig bratt i England, og 
vanligvis etterfølges lange op-
poverbakker av lange nedover-
bakker. Med hjertet i halsen og 
ei temp.nål som etter hvert lå 
mer eller mindre fast på 120oC, 
kjørte vi i 60-70 km/t nordover 
på motorveien. Kupévifta på 
denne bilen fungerte heller ikke, 
så det var ikke noen hjelp å få 
der heller. To ganger stoppet vi 
og lot bilen gå 15 minutter før 
vi fortsatte. Med 4 timer margin 
kom vi omsider fram til New-
castle, og hadde for første gang 
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siden første kveld i Nottingham 
litt tid til overs. Det var en hy-
ggelig restaurant like over fer-
gekaia, men utover det hadde 
ikke Newcastle noe spesielt å 
by på. Ferger har jeg aldri hatt 
sansen for, men en del episod-
er Top Gear på laptopen reddet 
både ventetiden før båten gikk 
og kvelden om bord. 

Vel i land var det bare å henv-
ende seg i tollen. ”Du har med 
hvafornoe???” Heldigvis tok 
det ikke mer enn en times tid å 
få papirene i orden. Gode ven-
ner i lokallag Stavanger hadde 
ordnet med prøveskilt til bilen. 
Hengeren og 300’n ble satt 
igjen i Noredalen, og turen hjem 
ble mest en sjarmøretappe med 
verdens dårligste vinduspusser, 
kupévifte som ikke fungerte og 
øsende regnvær på Vestlan-
det. Med desperat utkikk etter 
fotobokser og prøveskilter som 
kun var gyldige fram til midtn-
att, var det bare å mate på. Det 
skled noen timer over før jeg 
var hjemme, og det var ikke kult 
å stå opp 07 for å dra på jobb 
dagen etter.
 
Selv etter en såpass slitsom 
tur tok denne gamle E220’n 
oss hele veien hjem. Det blir 
nesten litt vemodig å begynne 
å plukke deler av den. Selv om 

den hadde et par tekniske feil 
så virket den overraskende bra, 
kilometer tatt i betraktning. 

Som nevnt tidligere vil jeg an-
befale alle en tur til England. Å 
kjøre på venstre side er ikke noe 
å være engstelig for, men ikke 
start midt i byen. Jeg ble flere 
ganger overrasket over hvor 
hyggelige engelskmennene er 
med hverandre i trafikken. Man 
kunne nesten tro de ser at det 
kommer en grønnskolling fra 
Norge, og er litt ekstra snille, 
men vi kjørte bil med engelske 
skilter, og tre ganger ble vi stop-
pet og spurt om veien, midt på 
gata i Nottingham. Den ene gan-
gen var av en drosjesjåfør, så 
helt utenlandske kan vi umulig 
ha sett ut. Jeg la merke til at 
når en trailer blir forbikjørt av en 
annen trailer, blinker den med 
lysene når den andre er kom-
met helt forbi. På denne måten 
kan de legge seg inn fortere, og 
annen trafikk sperres ikke mer 
enn nødvendig. Det er stort sett 
tre felt hver vei, og lastebilene 
lå i det venstre (nesten som her, 
bortsett fra at i England er det 
riktig). Kun unntaksvis og ved 
forbikjøringer brukte de midtre 
felt. Siden jeg ikke kunne holde 
noe særlig fart, ble vi forbikjørt 
av den ene traileren etter den 
andre. Jeg tok til meg den en-

gelske skikken med å blinke på 
trailerne i det de var forbi. De 
la seg da rett inn, og takket for 
hjelpen ved å blinke litt til høyre 
og venstre. 

Flere ganger havnet jeg litt feil 
ut av rundkjøringer, og det var 
ikke alltid det gikk veldig fort 
unna (se over), men satte jeg 
på blinklyset for å legge meg 
over til riktig felt, så kunne jeg 
se i speilet at bilene bak blinket 
for at jeg kunne legge meg over. 
Hadde det vært her hjemme, 
hadde de antakelig gitt gass for 
å dra forbi på inner’n og så vise 
fingeren i det de passerte. 

Man får en følelse av at engel-
skmennene tar trafikkavvikling 
på alvor. Sjåførene virker ikke 
like stressede som her hjemme. 
Filene på motorveiene brukes 
riktig, og de har noen enormt 
gode kryss/rundkjøringer. 
Rundkjøringer med lysreguler-
ing er ikke uvanlig, og de fun-
gerer svært godt. 

Min neste sommerferie blir an-
takelig brukt til bryllupsreise i 
USA, men etter det er jeg abso-
lutt klar for en ny tur til England 
som turist med bedre tid. 
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Tekst: Charlie L. Svendsen                                                   
Foto: Fra familiealbumet

De av dere som følger med på 
MBE sine forumsider har sikkert 
allerede sett at jeg den siste 
tiden har prøvd å spore opp 
min fars gamle Mercedes Pon-
ton. Dette har jeg ikke lykkes så 
veldig bra med, men jeg gjør et 
siste forsøk gjennom MBTidene 
før jeg gir meg. Sannsynligvis 
finnes den nok ikke lenger, men 
da har jeg i hvert fall gjort et for-
søk. Hadde jo vært artig å fått 
vite hva som skjedde etter at 
min far leverte den som innbyt-
tebil. Helt optimalt hadde det jo 
selvsagt vært å funnet den igjen 
under et pledd i en tørr gammel 
låve.

 Dette var en sen 50-talls die-
sel utgave, og far mener at det 
var en 180. Han kjøpte bilen 
da jeg var 4-5 år gammel. Det 
var en privatperson som bodde 
på Stangeland i Sandnes 
som solgte bilen til familien 
min. Dette var den aller første 
Mercedes´en i slekten vår, og 

den siste før jeg begynte å han-
dle biler selv. Vi hadde bilen en 
relativt kort stund rundt midten 
av 70-tallet. 

Bilen var burgunder rød med 
sort tak. Egentlig en merkelig 
farge kombinasjon. Far mener 
at bilen muligens hadde vært 
helt sort en gang i tiden. På 
et tidspunkt så hadde kanskje 
noen fikset litt rust og bulker 
nedentil og lakket hele bilen 
utenom taket. Dermed fikk bilen 
en slags ”vinyl-tak-look”.  

Den var utstyrt med manuelt 
gir. Det er litt usikkert om det 
var ratt gir eller vanlig gulv gir. 
Det som imidlertid er sikkert, er 
at det ikke fantes noe utstyr i 
det hele tatt i denne doningen. 
180/190 var jo i utgangspunk-
tet den simpleste Mercedes´en 
som ble laget, og dette eksem-
plaret må jo ha vært selve basis 
modellen.

Bilen bar tydelig preg av å være 
godt brukt, og vi som satt bak 

kunne faktisk skimte riksveien 
gjennom gulvet der hvor før-
erstolen var festet. Men bilen 
gjorde jobben sin, og far minnes 
en motor som aldri ville gi opp. 
En gang hele familien var ute å 
kjørte, så måtte vi bremse opp 
i et kryss.  Dette fikk ikke han 
som kom bak oss med seg, og 
det endte med at vi fikk en lil-
la VW Boble i hekken. Da gav 
far opp hele bilen, og fikk byt-
tet den inn hos noen som drev 
bilforretning på Kåsen like ved 
Bryne. De hadde bruktbilforret-
ning der hvor A.K. Maskin i dag 
har sine lokaler, for de som er 
lokalkjente.
 
Hva som skjedde etterpå er det 
faktisk ingen som vet, men bilen 
ble nok fikset opp igjen. Det var 
ikke så veldig stor skade etter 
påkjørselen, og de som tok den 
i innbytte drev å sveiset og fik-
set opp biler bak butikken sin.

Bilen hadde registreringsnum-
mer RE 13967, men det num-
meret finnes ikke lenger i noen 

På jakt etter fars gamle Ponton
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(Oslo, 07.11.07) Nøyaktig syv 
år etter lanseringen av den 
nåværende C-Klasse stasjon-
svogn, kommer den nå i en 
ny forpakning. Bilen har gjen-
nomgått en rekke forbedringer 
med hovedvekt på sikkerhet, 
kjøreegenskaper og komfort. 

Mercedes-Benz C-Klasse har 
blitt særdeles populær siden 
introduksjonen i 2000. Med to-

talt 8100 solgte biler i Norge er 
dette en viktig modell for Mer-
cedes-Benz. Den nye stasjon-
svognen, som står for rundt 
30 prosent av C-Klasse sal-
get i Norge, blir å finne hos 
de autoriserte Mercedes-Benz 
forhandlerne fra januar 2008. 
C-Klasse stasjonsvogn har de 
samme gode egenskapene som 
C-Klasse sedan; høy sikkerhet, 
smidige kjøreegenskaper og 

svært god komfort. I tillegg 
tilbyr den mer plass og større 
allsidighet.

- Vi ser frem til å få den 
nye stasjonsvognen ut til 
kundene og er overbevist om 
at den blir tatt vel imot. Min 
opplevelse av bilen er at den 
kombinerer både det sports-
lige og det komfortable på en 
spennende måte. Vi regner 
med å selge vel tusen nye 
stasjonsvogner neste år, ut-
taler en entusiastisk Johnny 
Kristian Danielsen, Direktør 
Mercedes-Benz personbil.

Setter ny standard med 
1500 liter bagasjeplass  
Med 1500 liter bagasjeplass 
er dette en av de største 
bilene i sin klasse. Sammen-
liknet med sin forgjenger ble 
den nye modellen designet 
med en mye brattere bakdør. 
Dette har økt lastevolumet 
med 146 liter. Innvendig 
maksimal ”lastelengde” har 
økt med 17cm og er nå på 
2,82 meter. Inn- og utlasting 
er svært enkelt og den au-
tomatiske bakdøren åpnes 
og lukkes med et enkelt 
tastetrykk. 

Forbruket ned 12 prosent 
Bensinforbruket er redusert 

med 12 prosent i forhold til for-
rige modell. Med et forbruk på 
0,6 liter per mil, kan nye C 200 
CDI tilbakelegge hele 1000km 
på sin 66 liters store tank. På 
samme måte som for sedanen, 
har også stasjonsvognen blitt 
tildelt et ”miljøsertifikat”, som 
bekrefter at bilen tilfredsstiller 
kravene i den internasjonalt 
anerkjente ISO-normen 14062 
og er bygget etter miljømessige 
prinsipper innen produktdesign 
og produktutvikling.

Tilpasser seg kjøresituasjo-
nen
Med ” AGILITY CONTROL” pa-
kken (standardutstyr) oppnås 
en blanding av sportslighet og 
komfort, ved at støtdemper- og 
styrekarakteristikk justeres et-
ter kjøreforholdene. Dette un-
derstreker den sportslige ka-
rakteren i nye C-Klasse. Som 
ekstrautstyr tilbys et dynamisk 
understell hvor sjåføren kan 
velge mellom et komfort- eller 
sportsoppsett. 

Sikrest i klassen
Nye C-Klasse stasjonsvogn kan 
utstyres med sikkerhetssyste-
met PRE-SAFE® som forbere-
der bil, fører og passasjer på 
en eventuell kollisjon før den 
inntreffer. I tilegg er sju airbag-
er, beltestrammere og NECK 
PRO nakkestøtter en del av 
standardutstyret i denne bilen. 
Det samme gjelder blinkende 
bremselys, Brake Assist og 
ESP®-systemet som nå også 
omfatter måling av dekktrykk 
og stabilisering av tilhenger. 
Nye C-Klasse stasjonsvogn 
kan også leveres med 4MATIC 
firehjulsdrift, som er enda mer 
effektivt og drivstoffbesparende 
enn tidligere.
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registre. Derfor rekner jeg ikke 
med at bilen triller rundt på veiene 
lenger.

Av en eller annen grunn, så har 
jeg liksom hengt meg opp i denne 
bilen. Det var denne bilen som 
satte meg på rett spor når det 
gjaldt bilmerke senere i livet. Det 
hadde vært så utrolig artig om 
noen visste noe mer om denne 
bilens skjebne.
Inni denne bilen, så laget jeg et 
spesielt kjennetegn som jeg tror 
må være ganske unikt. En gang 
jeg som trassig 5-åring ble sint på 
far, så løp jeg inn i bilen på pas-
sasjersiden og tok et kraftig jafs 
av dashbordet. Jeg tror alle som 
så dette, ble like sjokkerte som 
meg over at det var mulig å bite 
av et stykke av dashbordet. Det 
var i alle fall ingen som kjeftet på 
meg den gangen.

Hvis noen lurer, så er det faktisk 
unge lovende Hr Svendsen som 
er med på disse bildene. Jeg var 
ca 5 år på denne tiden.

Hvis du vet noe mer om denne 
bilen, så vær vennlig å ta kontakt 
for en hyggelig prat.

På jakt etter fars gamle Ponton
Pressemelding:

Norgespremiere C-Klasse stasjonsvogn 
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ETTERLYSNING ETTER LOKALER
To av våre samarbeidspartnere gjennom lang tid, Bertram Bil og Bergs Automatservice trenger 
nye lokaler. 

Som noen kanskje kjenner til er det omfattende planer for utbygging i Oslo rundt Grenseveien. 
Dette berører Bertram og Bergs siden de blir nødt til å fl ytte sin virksomhet. 

Bertram er ute etter å kjøpe et lokale på 1000 kvm eller mer.

Vet du om ledige næringslokaler som er egnet for verksteder i Oslo eller umiddelbar nærhet til 
Oslo, ta kontakt med:

Kenneth på Bergs Automatservice, tlf: 22 19 55 10
Stefan på Bertram Bil, tlf: 23 17 28 70

Nye C-klasse t-modell er et lekkert skue.
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Kjære medlemmer i MB Entusiastklubb,

Som samarbeidspartner med MB Entusiastklubb tilbyr vi nå en rabattavtale som gir -10% 
til alle klubbens medlemmer, på alle kjøp i vår nettbutikk OLJELAGERET.NO . Fuchs er 
leverandør av “First fi ll” oljeprodukter til Mercedes-Benz person- og lastebilfabrikkene, 
og leverer produkter som motorolje, girolje, frostvæske, grease og hydraulikk-/servoolje. 
Alle disse oljene har Mercedes-Benz godkjenninger, og i nettbutikken er det også en 
oljeguide som kan hjelpe deg å velge riktig produkt.

For å få denne rabatten, må det legges inn kupongkode: MB08ZH 

Medlemsnummer i MB Entusiastklubb føres inn i kommentar/merknadsfeltet.

Les mer om dette på www.fuchs.no/mb

…eller gå direkte til nettbutikken www.oljelageret.no

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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ETTERLYSNING ETTER LOKALER
To av våre samarbeidspartnere gjennom lang tid, Bertram Bil og Bergs Automatservice trenger 
nye lokaler. 

Som noen kanskje kjenner til er det omfattende planer for utbygging i Oslo rundt Grenseveien. 
Dette berører Bertram og Bergs siden de blir nødt til å fl ytte sin virksomhet. 

Bertram er ute etter å kjøpe et lokale på 1000 kvm eller mer.

Vet du om ledige næringslokaler som er egnet for verksteder i Oslo eller umiddelbar nærhet til 
Oslo, ta kontakt med:

Kenneth på Bergs Automatservice, tlf: 22 19 55 10
Stefan på Bertram Bil, tlf: 23 17 28 70
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Kontaktinformasjon til styret og lokallagene i MB Entusiastklubb
Hovedstyret:
Styreformann: 
Alexander Nygård,  934 50 977 styreformann@mbentusiastklubb.com 
Økonomiansvarlig:
Igor Arne Dusan  926 33 552  igor.arne@c2i.net 
Treffansvarlig:
Turid Marie Sunde  901 16 000  treff@mbentusiastklubb.com
Webansvarlig:
Morten Engstrøm  916 12 986 web@mbentusiastklubb.com 
Sekretær/Effektansvarlig
Frode Strand   957 53 008 effekter@mbentusiastklubb.com 
Avtaleansvarlig:
Frode Larsen Sæterstøl 928 14 590 frode_lars@hotmail.com 
Medlemsansvarlig:
Roger Tvedten  909 36 138 medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com 

Oslo:
Leder / kasserer:
Arne Snapa   916 10 805 ars@arstrading.no 
Treffansvarlig:
Ivar Antonsen  909 26 567 iantose@getmail.no
Sekretær / informasjon:
Bjørn Vraalstad  473 54 478

Lokallag Oslo har treff hver mandag. Utgangspunktet er hos Inge Høyers billakkering i Brobekkve-
ien 102, men ofte er det utfl ukter til samarbeidspartnere eller andre steder i området. Følg med i 
MB Tidende og på forumet for mer informasjon. Det sendes også ut en info-mail til alle medlem-
mer. Får du ikke denne, ta kontakt med styret.

Bergen:
Leder:
Håvard Bendiksen  934 67 048 bergen@mbentusiastklubb.com
Avtaleansvarlig:
Tor Olav Brath  450 03 408 torolav@hotmail.com
Treffansvarlig:
Cathrine Rasmussen 991 08 005 catclaw@girlsgofast.com
Styremedlem:
Runar Vildskog  900 90 334 runar.vildskog@hjemme.no
Økonomisjef:
Therese Rasmussen 986 44 036 therese76@hjemme.no 

Lokallag Bergen har ingen faste treff, men prøver å samles ca. 2 onsdager hver måned, i tillegg til 
en del søndager. Terminliste vil bli lagt ut både på forumet og trykkes i MB Tidende, så følg med 
og møt opp til treff!
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Trondheim:
Leder:
Torbjørn Flenstad  901 64 909 torbjorn@fl enstad.com
Sekretær:
Stig Brudeli   928 40 656 sbrudeli@hotmail.com 

Vi møtes nå på Autohuset der vi kan sitte inne istede for å stå ute i kulda. Gateadressen til Autohu-
set er: Hornebergveien 10, Fossegrenda.

Stavanger:
Leder:
George Mcinally  408 45 093 geo-chri@online.no 
Styremedlem, reiseleder og ansvarlig for klubbhuset:
Frode Larsen Sæterstøl 928 14 590 frode_lars@hotmail.com
Styremedlem, webansvarlig: 
Sven Håkon Voldum 916 11 629 shvoldum@gmail.com
Styremedlem:
Gøran Olsnes  993 22 577 goolsnes@broadpark.no
Kasserer:
Thomas Nygård  482 85 863 th-hygaa@online.no

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

Innlandet:
Sigurd Biørn   415 03 016 sbiorn@gmail.com 
Rolf Åge Sørdal  472 32 638 rolfage85@yahoo.no 

Innlandet er foreløpig i oppstartsfasen, men det går stadig fremover. Fast treff første torsdag hver 
måned ved OBS på Rudshøgda. Det jobbes med å fi nne et bedre egnet sted der man kan være 
innendørs. Følg med i MB Tidende og på forumet. 

Kristiansand:
Roger Tvedten  909 36 138 roger@mbkicker.com 

Det er foreløpig ikke etablert noe lokallag i Kristiansand, men det jobbes med saken, og det 
avholdes treff med ujevne mellomrom. Følg med i MB Tidende og på forumet for mer informasjon.

Kontaktinformasjon til styret og lokallagene i MB Entusiastklubb
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S a m a r b e i d s p a r t n e r e
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Nasjonale:
- Auto Motor og Sport: Abonnement på bladet er inkludert i medlemsskapet (normalpris 455,- pr. 
år) -Esso Mastercard: -30 øre rabatt pr. liter på drivstoff, -20% på vask, -10% på olje, ingen 
årsavgift.
- Stjerneservice AS: 10% rabatt på alle varer unntatt olje, samt gode spesialtilbud, se oppdaterte 
tilbud på vårt forum. 
- Speed Autoteile: Inntil 10% rabatt, sender over hele landet.
- Dekk1: -35% på dekk,  -40% på felger Avtalen er landsdekkende.
- Sarpsborg Karosseriverksted: 10% på reparasjon av alu.felger
- Nor-Teknikk A/S: -20% rabatt på gjeldende priser
- Nergaard Data og Elektronikk: -10 - 20% på bilstereoprodukter
- Veng: Inntil -35% rabatt på diverse bildeler
- Krefting & Co /Autoglym: Gode rabatter på bilpleieprodukter
- Emblem Spesialen: Rabatt på Mercedes-effekter
- Bilxenon-Service AS: -20% på ombyggingssett, -25% på pærer
- TS Racing Chiptuning Center: 1000,-  i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er 
med i prisen 
Eks ML320Cdi  kr 7500 +1200 = 8700,- MBE medlemmer betaler kun 6500 inkl Mva montering 
testing og evt tilbakestilling.
- Dypvik Trading AS: 10% rabatt ved å oppgi medlemsnummer ved netthandel.
- Oljelageret.no: 10% rabatt på oljer og smøremidler, leverer Fuchs oljer som er det Mercedes 
bruker i nye biler, For å få denne rabatten, må det legges inn kupongkode: MB08ZH 
MB Entusiastklubb medlemsnummer føres inn i kommentar/merknadsfeltet.

Oslo:
- Berg’s Automatservice AS: -10% på gjeldende priser
- AutoTrio AS: Opptil 20% rabatt
- Keen Autoteknikk AS: -10% på gjeldende priser 
- Karosseri Spesialisten: -10% på timepris. Gode tilbud på forhåndsberegnet pris
- Inge Høyers billakkering: -10% på gjeldende priser
- Haugens Bilshine: -10% på Ditec-behandling og bilpleie
- Baastad Bildemontering: -20% på nye deler, -15% på brukte deler
- Autokvikk Alnabru: -10% på alle tjenester 
- Bertel O. Steen Autostern: -10% på verksted, opptil -25% på deler
- Dekk1: -35% på dekk,  -40% på felger

Stavanger:
- TS Racing underleverandør Kvål Auto AS, samme rabatt som under landsdekkende.
- Johs Lunde Bilpleie: Rabatt ved fremvising av medlemskort, arbeider med å få på plass de-
taljene i avtalen.
- Lakk & Verktøy i Lurabakken: 20% rabatt
- Nor-Teknikk A/S: Retter bulker uten å lakkere, megadyktige.! -20% rabatt på gjeldende priser
- Autopartner AS Sandnes(tidligere Bilmesteren):  Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på 
ikke spesialbestilte varer
- Dekk 1 på Forus, kontakt Charlie Svendsen -35% på dekk,  -40% på felger
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Stavanger fortsetter:
- Dekk1 har utsalgssteder i hele Rogaland, avtalen gjelder alle stedene.

Bergen:
- Dekk1 Åsane: -35% på dekk,  -40% på felger
- Dekk1 Minde: -35% på dekk,  -40% på felger
- Dekk1 Kokstad: -35% på dekk,  -40% på felger
- Autohandel: -10% på Tectylbehandling, -30% på frontruter, -10% på andre ruter, -15% på bil-
pleie
-Auto-huset AS: -15% på alle varer. 

Trondheim:
- TS Racing underleverandør  Bjørnstad bil AS: Samme rabatt som landsdekkende avtale
- Lakkspesialisten AS: -25% på lakk, -20% på sandpapir og sprayprodukter, -15% på produkter  
fra Autoglym
- CD Bildeler AS: -10% på slitedeler og rekvisita
- Bilradiospesialisten AS: -5% på tilbudsvarer , -10% på ordinære priser
- Auto-huset AS: -15% på deler og tilbehør
         
Fredrikstad:
- TS Racing:  Stabburveien 18 samme rabatt som landsdekkende avtale.
         
Molde:
- TS Racing  underleverandør Autoteam Molde: samme rabatt som landsdekkende avtale.
         
Vestfold:  
- TS Racing:  vil bli etablert i løpet av 2007, mobilenhet operer her per i dag. Samme rabatt som 
landsdekkende avtale.

Kristiansand:
- TS Racing:  vil bli etablert i løpet av 2007, mobilenhet operer her per i dag. Samme rabatt som 
landsdekkende avtale.
- Dekk1: -35% på dekk,  -40% på felger

Mandal:
- Dekk1: -35% på dekk,  -40% på felger

MB Entusiastklubb

S a m a r b e i d s p a r t n e r e
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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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