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Nok et MB-Tidende er ferdig, og det føles godt! 
Ikke fordi jeg synes det er noe herk å drive med 
medlemsbladet, men fordi jeg synes innholdet 
bare blir bedre og bedre! Denne gangen har jeg 
valgt å presentere en del nyheter fra Mercedes-
Benz i form av pressemeldinger i tillegg til klubb-
stoff. Håper det faller i smak!

Når dere leser dette bør alle ha fått invitasjon til 
landstreffet i postkassen. Fredag 30. mai braker 

det altså løs! Siden en god ting ikke kan gjentas 
for ofte oppfordrer vi nok en gang alle medlem-
mer til å komme. Dette er årets høydepunkt for 
alle som har et snev av Mercedesinteresse. 

I tillegg til landstreffet har vi blitt invitert med på et 
banetreff i regi av 190-klubben. Mer om det leng-
er bak i bladet. Dette er en utmerket sjanse for å 
få luftet bilen sin i lovlige former på en bane.

Styreformannen har ordet
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For dere som har lyst til å delta på flere treff i år 
kan kanskje svenske Mercedes Scandinavia sitt 
treff i Skokloster utenfor Stochholm være av in-
teresse. Dette treffet er i år fra 4.-5. juli. Det har 
i mange år vært mange fra MBE som har dratt 
nedover på dette treffet.

I Danmark arrangeres det 124-treff 5.-7. septem-
ber på Nordfyn. Det var 2 medlemmer fra MBE 
som var på dette treffet i fjor, og det var visstnok 
såpass hyggelig at de planlegger turen nedover 
i år igjen.

Mercedes-Treffen i Tyskland er et treff som med-
lemmer fra MBE har deltatt på mange ganger 
nå. I år er treffet den 14. juni i Füchtorf.

Følg med på forumet på nettsidene våre! Der 
oppdateres det støtt og stadig med opplysninger 
om treff. Mangler du brukernavn og passord så 
er det bare å ta kontakt med medlemsansvarlig 
Roger Tvedten.

På gjensyn til neste gang,
Mvh. Alexander Nygård

MB Tidende er et medlemsblad for MB Entusiastklubb
Redaktør: Alexander Nygård
Grafisk design: Alexander Nygård
Trykk: Nordberg Trykk AS

Bildet viser Alexanders 1985 230TE
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Endelig ble det 116 bil igjen!! Jeg 
har som mange av dere vet, vært på 
jakt etter en 116-bil i mange år. Jeg 
har fulgt med på alt som har vært for 
salg av disse bilene opp gjennom 
årene. Jeg har fundert veldig mye 
frem og tilbake på eksakt hva slags 
116-bil jeg ville ha. Det har variert 
stort sett hele tiden, og spennvidden 
har vært alt fra den billigste 280S 
utgaven til den dyreste 450SEL 6,9 
utgaven.

Jeg vet selvsagt at man må svelge 
en kamel eller to når man kikker 
på så gamle biler. Ingen av dem er 
100 %, uansett hva selger sier. Men 
det er jo helt naturlig. Det som er 

viktigst, er likevel at man styrer unna 
de aller verste. 116-bilene er jo etter 
hvert blitt opptil 35 år gamle, og de 
har sine svakheter. Blant annet rust. 

Jeg har hatt veldig god hjelp av blant 
andre Olav Barhaugen som har vært 
å sjekket opp et par biler for meg 
på Østlandet. Blant dem en lang 
450 som sto på Østlandet i en låve. 
Denne var ifølge selger så fantastisk 
bra, at det knapt fantes maken til 
bil. Olav stilte opp med både kam-
era og godt mot, og kikket nærmere 
på bilen. Han kunne rapportere om 
en bil i en helt annen forfatning enn 
hva selgeren kom med, uten å gå 
nærmere inn på detaljer. Dermed 

Endelig 116-bil igjen
Tekst og bilder: Charlie L. Svendsen
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slapp jeg å reise bomtur til Østlandet.

Ånund Nomeland som driver Nome-
land Import i Kristiansand har importert 
2 biler til oss tidligere, og begge gan-
gene har han gjort en veldig bra jobb. 
Vi har vært kjempefornøyde med 
både servicen vi har fått, og bilene 
han har skaffet. Derfor var det naturlig 
å ta kontakt med ham da det gjaldt 
116-biler i Tyskland. Han var først i 
Hamburg og sjekket opp en sort 6,9 
liter for oss. Denne så veldig bra ut på 
salgsprospektet, men var ikke så bra 
i virkeligheten. Jeg stoler 100 % på 
Ånund, og satte derfor et stort kryss 
over denne bilen.

Da den bilen ikke var noe å satse på, 
så sendte jeg ham et prospekt på 
en ”vanlig” 450 som jeg hadde holdt 
under oppsikt over lengre tid. Dette var 
en dunkelblau 1977 Mercedes Benz 
450 SEL (V116) med blått skinnin-
teriør.  Bilen så veldig grei ut, og var 

godt utstyrt. Den hadde nettopp vært 
på TÜV/EU kontroll, og var i godt over 
gjennomsnittet bra stand. Kilometer-
standen på 147.000 kilometer var ikke 
dokumentert, men det var ikke noen 
spesiell grunn til å tvile på den heller. 
Uansett så er det dagens tilstand som 
veier mest på slike gamle biler.  

Ånund ringte til selgeren, og det viste 
seg at denne bilen var tatt imot som 
en innbyttebil. Han som skulle selge 
den, hadde god greie på Mercedes og 
virket veldig ærlig og grei. Litt småting 
var det jo selvsagt med denne også, 
men den var i veldig bra bruksstand. 
Bilen sto 250 mil nedover i Tyskland, 
så derfor ble det avtalt at selger skulle 
holde bilen av til oss. Hvis bilen var 
slik vi var forespeilt, så skulle vi ha 
den.  Bilen svarte til forventningene, og 
dermed ble det handel. Hjertet banket 
nok et par ganger ekstra da Ånund 
ringte å gratulerte meg med ”ny” bil.
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Tiden fra vi handlet i Tysk-
land, til vi skulle hente den i 
Kristiansand var nesten ikke 
til å holde ut. Dagene gikk så 
utrolig sakte, men endelig en 
fredag i desember kunne vi 
reise ned til Kristiansand hele 
familien. Vi skulle møte Ånund 
og få overta bilen tidlig på 
lørdagen. 

Det var en merkelig følelse 

å se bilen i virkeligheten for 
første gang. Man ser jo ikke så 
mange av disse bilene på nært 
hold lenger. Bilen var nydelig 
å se på, og endelig skulle jeg 
bli eier av en slik flott S-klasse 
igjen.  Det har jo gått noen år 
siden sist jeg hadde 116 bil, så 
jeg ble nok litt overrasket over 
hvor gamle 116 bilene faktisk 
var blitt. Jeg må innrømme 
at det har skjedd utrolig mye 

siden 116 hadde sine glansd-
ager, både på godt og vondt. 

Bilen hadde tidsriktige 8 x 16” 
RIAL felger med 225/50-16 
sommerdekk. Denne dekkdi-
mensjonen kombinert med litt 
slerk i styresnekken, gjorde at 
bilen var helt ekstremt dår-
lig å kjøre med. Bilen sporet 
noe så vanvittig, at jeg faktisk 
begynte å lure på hva i huleste 

jeg hadde begitt meg ut på da 
jeg kjøpte en slik gammel bil. 
Siden det i tillegg var rimelig 
glatt rundt omkring, reiste jeg 
rett opp til Dekk1 i Kristiansand 
og fikk montert 205/55-16 pig-
gdekk på disse felgene. Det 
skulle vise seg å gjøre under-
verker. Bilen ble tusen ganger 
bedre å kjøre med, og sporet 
faktisk ingenting etterpå.

Da gjensto det bare å fylle opp 
tanken før vi vendte nesen hje-
mover igjen. Etter noen mil så 
var jeg blitt mye mer fortrolig 
med bilen. Den var en drøm å 
kjøre, og den store V8 motoren 
bare brummet deilig under 
panseret. Jeg kjente at smilet 
kom. Vår 3-årige datter insist-
erte på å bli med i denne bilen 
hjemover, og hun syntes nok 
det var litt underlig at pappaen 

hennes ikke kunne la være 
å sitte med et stort glis hele 
turen hjem.

Bilen er ikke registrert enda, 
men det skjer i god tid før 
våren. Bilen er 31 år i år, så 
den blir registrert som veteran-
bil uten problemer.

Litt småting skal og må ut-
bedres. Blant annet så er det 
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sprekker i dashbord og litt rust 
rundt takluken og på den ene 
skjermen foran. Styresnekken 
skal strammes litt, og bilen må 
ha en gjennomgang på foring-
er og opphengskuler. Tectylbe-
handling står også på ønskelis-

ten. Jeg har ikke bestemt meg 
helt for hvor nøyaktig alt skal 
gjøres enda, eller hva som skal 
gjøres først og sist. Bilen er i 
veldig bra bruksstand, og ser 
veldig bra ut slik som den står.  

En ting er i hvert fall helt 
sikkert, en veldig stor drøm 
er endelig gått i oppfyllelse. 
Denne bilen er allerede blitt 
hellig, og skal aldri selges 
igjen. 

V116 450 SEL
 
Antall sylindre: 8 (V)
Antall ventiler: 16
Boring/slaglengde: 92,0 / 85,0 
mm
Slagvolum: 4520 cm3
Kompresjon: 8,8
 
Effekt:
225 HK ved 5000 o./min.
217 HK ved 5000 o./min. fra 
11/75
225 HK ved 5000 o./min. fra 
04/78

 
Dreiemoment:   
378 Nm ved 3000 o./min.
360 Nm ved 3250 o./min. fra 
11/75
368 Nm ved 3250 o./min. fra 
04/78
 
Akselerasjon 0-100 km/t: 9,9 
sekunder
Topphastighet: 210 km/t
Transmisjon: 3-trinns au-
tomatgir

Drivstofftank: 96 liter

Felger: 6 1/2 J x 14 H 2-B
Dekk: 205/70 HR 14

Akselavstand : 296,0 cm
Sporvidde foran / bak: 152,1 
cm / 150,5 cm 
Lengde: 506,0 cm
Bredde: 187,0 cm
Høyde : 143,0 cm
Snudiameter: 11,78 meter
Totalvekt: 2285 kg
Egenvekt: 1765 kg
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(Oslo 12.12.07) Det innovative DIESOTTO-kon-
septet utviklet av Mercedes-Benz har erobret 
sin første viktige internasjonale utmerkelse. Det 
velkjente britiske fagtidsskriftet Autocar uttrykte 
sin anerkjennelse for denne fremtidsrettede tek-
nologien ved å tildele det prestisjetunge ”Safety 
and Technology Award” til Mercedes-Benz un-
der et arrangement i London nylig.

Autocar ser utviklingen av DIESOTTO-kon-
septet som et imponerende resultat av te-
knologikompetanse på toppnivå. Konseptet 
har stor nytteverdi, og det har potensial til å gi 
både bilindustri og bileiere en lovende fremtid. 
DIESOTTO-drivsystemet i kombinasjon med 
en hybridmodul slik det er vist i forskningsbilen 
Mercedes-Benz F 700, demonstrerer at det 
lar seg gjøre å kjøre en stor og komfortabel 
langturbil med et forbruk på beskjedne 0,53 l/

mil uten at det går på bekostning av komfort og 
kjøreglede, og dermed redusere CO2-utslippet 
drastisk. Det betyr igjen at motorsterke person-
biler og en kontinuerlig videreutvikling av for-
brenningsmotoren ikke står i veien for behovet 
for stadig høyere effektivitet.

DIESOTTO-teknologien er en innovativ videreu-
tvikling av forbrenningsmotoren, og den ble 
først vist i forskningsbilen Mercedes-Benz F 700 
på årets bilutstilling i Frankfurt. Med kontrollert 
selvtenning, direkte innsprøyting og turbolading 
kombineres den høye effekten til en bensinmo-
tor med det eksemplariske dreiemomentet og 
lave forbruket til en dieselmotor. Firesylinder-
drivverket med to-trinns turbolading sørger for 
at F 700 leverer prestasjoner på samme nivå 
som dagens S-Klasse med 3,5 liters V6-bensin-
motor eller tre liters V6 turbodiesel.

10    |    MB-Tidende   |      Nr. 1-08

Mercedes-Benz F700 konseptbil med Diesotto motor

Pressemelding:

DIESOTTO tildelt ”Safety and Technology Award”

mbtidende_nr1_2008.pdf   10mbtidende_nr1_2008.pdf   10 18-02-08   14:41:4418-02-08   14:41:44



mbtidende_nr1_2008.pdf   11mbtidende_nr1_2008.pdf   11 18-02-08   14:41:4618-02-08   14:41:46



Etter et fenomenalt landstreff 
på Gol i 2007 så ble turen hjem 
veldig lang i og med at det var 
veldig varmt, var heller ikke 
helt i form etter en kjempehelg 
:-) Grunnen var at det var sol 
og rimelig varmt i bilen på vei 
hjem, uten aircondition, med 
sorte skinnseter så var det en 
til tiders ubehagelig opplevelse, 
men alt går hvis man må. 
På mandagen etter Goltreffet 
så begynte jeg å se etter en 
ny bil med tanke på at jeg 
kunne tenke meg en bil med 
aircondition og bedre plass (har 
hund og det er ikke lett å ha med 
i en 124 coupe). Jeg begynte å 
kikke på S210, men syns den 
ble litt for stor og “gubbete”. 
På tirsdagen sa en kollega av 
meg at jeg kunne kjøpe hans 

S-203. Jeg sa ja, jeg tar den, 
hadde sett bilen kun én gang, og 
da tenkte jeg bare at det var en 
meget pen bil og tenkte ikke mer 
på det. Fikk prøve den en kveld, 
da ble jeg overbevist at denne 
bilen skulle jeg ha. Vi ble enige 
om pris, og  da alt var i boks.
Fikk også solgt 124 coupeen 
til en kollega på tirsdagen, så 
oppsummeringen er: Kjøpte 
og solgte bil på samme dag, 
er det jeg kaller for impulskjøp.

Etter jeg hadde hatt bilen en 
stund, så begynte små opp-
graderinger av bilen. Monterte 
på: Facelift tåkelykter, baklykter 
og blinklysglass i speilene.
Men så ble basillen plantet 
inn i blodet mitt, må ha mer. 
La ut en link på forumet om 

det var noen som hadde AMG 
frontfanger til salgs eller om 
det var noen som visste hvor 
det gikk an å få tak i en. Fikk 
tak i en brukt fanger billig, men 
problemet var at alle de ekstra 
delene som måtte has i tillegg 
kostet en formue så da ble det 
lagt på is den dagen. Så våknet 
Sven Håkon (taxi noir) opp fra 
intet og sa at han hadde en 
kjenning i Nederland som holdt 
på med Mercedes, og kunne 
få tak i det meste pluss litt til.
Fikk pris på frontfanger først, 
men tenkte skal man ha AMG 
fanger så blir det rart med kun 
frontfanger. Så da kom prisen 
på komplett AMG styling og 
den var langt under halve 
prisen av det som prisen er i 
Norge. Så begynte ballen å 
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“Fikk pris på frontfanger først...”
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rulle, jeg fikk pris på stylinga 
ferdig montert/lakket. Det beste 
av alt var at Sven Håkon skulle 
ned til Nederland på besøk 
til Mercedes-Steve, så han 
tilbød seg å ta bilen med ned 
for å få dette montert. Vi avtalte 
nærmere, og han rullet nedover.
Da bilen var vel nede i 
Nederland, ble jeg veldig ivrig 
over forskjellige ting som kunne 
være av interesse å få montert 
på bilen i samme slengen, i 
og med at Steve hadde tid, og 
at delene var på lageret hans.
Først så ble det AMG eksos. 
Etter det bare falt det på nye 
deler dag for dag, og bilen 
ble “grommere og grommere 
for hver dag som gikk.

Oppsummering av alt som ble 

montert er:

AMG styling, eksos og • 
bremser
Comand med cdveksler, • 
ipodtilkobling
Stålpate under motoren• 
Brannslukningsapparat• 
Autodimmespeil innvendig • 
og utvendig
Automatisk innfellbare • 
sidespeil
Digitalt betjeningspanel til • 
aircondition
2005 modell grill i panser• 

Ble også gjort diverse oppgra-
deringer i kombiinstrumentet. 

Har også kjøpt 20” hjul til den 
slik at den skal bli riktig så 
grom når sommeren kommer, 
og det gleder jeg meg til.
Ble en dyr bil til slutt, men 
hjelpes så moro det er å kjøre 
en bil som er litt mer spesiell 
enn en standard S-203.

Til sist vil jeg utforde Sven-
Håkon Voldum til å skrive litt  til 
neste nummer om sin nye bil!
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Vestkantens  

16    |    MB-Tidende   |      Nr. 1-08

mbtidende_nr1_2008.pdf   16mbtidende_nr1_2008.pdf   16 18-02-08   14:41:4918-02-08   14:41:49



Vi her på landets beste vestkant har i lengre tider 
truffet hverandre hos Pizzabakeren på Mariero 
én mandag i måneden. Dette er helt uformelt, og 
hver enkelt handler det de vil ha selv. Her skryter 
og lyver vi over en lav sko, og latteren runger 
både titt og ofte gjennom lokalene. 

Det er utrolig hvor godt det er å treffe gjen-
gen på slike uformelle kvelder. Det blir lik-
som noe å glede seg til, og samtidig blir man 
alltid i godt humør etter en slik sammenkomst. 
Samholdet i lokallaget blir jo selvsagt også 
styrket på slike arrangement. Dessuten er 
det nok mye lettere for nye medlemmer å bli 

kjent med oss ”gamle gutta” på en slik kveld. 

Et slikt treff er lett å arrangere for et lokallag, 
og koster faktisk ikke klubben noenting. Det 
eneste som trengs er et hyggelig vertskap, og 
god parkeringsplass. Det siste er veldig viktig, 
for det kan fort bli både 10 og 15 biler uten-
for. Vi kommer jo selvsagt alle i hver sin bil.

Til lokale medlemmer som ikke har vært 
med på disse møtene, så oppfordrer jeg 
dere til å stille opp. Jeg tror ikke dere vil 
angre på det. Bli med i gjengen da vel!!

pizza-kvelder
Tekst: Charlie L. Svendsen             Foto: Charlie L. Svendsen og Sven Håkon Voldum
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Presseinformasjon:
Mercedes-Benz 
produktlanseringer 2008

C-Klasse stasjonsvogn – ble lansert i januar
Med de tilbakemeldingene vi har fått på denne 
bilen så langt er det klart at vi tror dette kan bli 
en vinner i mellomklasse-segmentet. 

SLK facelift – lanseres i mars
Innstegsmodellen for Mercedes-Benz 
sine roadstere og SL sin lillebror. Enkelte 
eksteriørmessige og interiørmessige endringer. 
Nye og kraftigere motorer vil gi økt kjøreglede. 
SLK 200 K får kraftigere motor og redusert 
utslipp, fra 163 Hk til 184 Hk og CO2 utslipp fra 
208 til 172 g/km og en prisreduksjon beregnet til 
ca kr. 15.000. 

SL facelift – lanseres i mars 
Enkelte eksteriørmessige og interiørmessige 
endringer. Nye og kraftigere motorer vil gi økt 
kjøreglede. Fortsatt referansen for sportslige og 
luksuriøse roadstere. 

CLS facelift – lanseres i mars/april 
Moderat facelift med enkelte eksteriørmessige 
og interiørmessige endringer. 

CLC- lansering – lanseres i mars/april 
En kraftig facelift av dagens sportscoupé, som nå 
får navnet CLC. Vil bygges på forrige C-Klasse 

plattform (203). Minner mye om nye C-Klasse i 
utvendig design. 

A-Klasse facelift – lanseres i juni
Omfattende innvendig og utvendig ansiktsløftning 
med flere nye detaljer og finesser. A 160 CDI vil 
også bli tilgjengelig som ”Fuel Economy” versjon 
- redusert forbruk og utslipp. 

B-Klasse facelift – lanseres i juni
Omfattende innvendig og utvendig ansiktsløftning 
med flere nye detaljer og finesser. B 170 NGT 
(gass) vil også bli tilgjengelig med kombinert 
bensin-/naturgassdrift. 

M-Klasse facelift – lanseres i juli
Innvendig og utvendig oppgradering. Ny grill 
og nytt design for støtfangere foran og bak 
og lykter med LED-teknologi. Nye felger. Nytt 
instrumentpanel. ML blir tilgjengelig som ”Fuel 
Economy” versjon - redusert forbruk og utslipp. 

GLK – lanseres i oktober 
Ny SUV som vil konkurrere i segmentet under ML. 
Bygger på C-Klasseplattformen. Firehjulstrekk 
som standard. Vil fra lansering være tilgjengelig 
med 6-sylindrede bensin/dieselmotorer. Kommer 
med mindre motorer etter hvert. Vil kunne nå nye 
kundegrupper som vi tror på sikt vil bli viktig for 
oss. Nærmeste konkurrenter vil være BMW X3, 
Landrover Freelander og nye Volvo XC60. 
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(Oslo, 03.01.08) GLK er en ny bokstavkombinasjon 
i Mercedes-Benz sammenheng. ”G ” står for 
typiske off-road-kvaliteter, ”L” for luksus og ”K” 
betyr kompakt. Dette er en perfekt kombinasjon 
når Mercedes-Benz legger sin SUV-ekspertise 
inn i et helt nytt konsept – i den spennende Vision 
GLK FREESIDE.  Bilen vil få sin verdenspremière 
under bilutstillingen i Detroit i januar 2008. 
  
Vision GLK FREESIDE er et utviklingsprosjekt 
som er svært nær serieproduksjon. Det er en SUV-
konstruksjon som kombinerer typiske off-road-
egenskaper som robusthet, god bakkeklaring 
og korte overheng med eksklusiv personbil-opp-

førsel på vanlige veier. Et kraftig, stivt karosseri 
er selve ryggraden i denne modellen. Det sikrer 
både kjørestabilitet på høyeste nivå og en praktisk 
talt støy- og vibrasjonsfri tilværelse i kupeen.

Bak modellens kompakte ytre med en totallengde 
på bare 4,52 meter skjuler det seg avansert 
teknologi. Ikke bare inngår det ”forutseende” 
sikkerhetssystemet PRE-SAFE® og Intelligent 
Light System (ILS) i standardutstyret, men også 
COMAND APS infotainment-system med to 
integrerte skjermer for baksetet samt THERMO-
TRONIC 3-soners automatisk klimakontroll.

20    |    MB-Tidende   |      Nr. 1-08

Presseinformasjon

Vision GLK:        
Mercedes-Benz Vision GLK FREESIDE
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Denne studien av en fremtidig SUV har et attraktivt 
utseende med en vellykket kombinasjon av den 
”kantete” designen i den originale G-Klasse og 
typiske designelementer hentet fra moderne 
Mercedes-Benz personbilmodeller. 

Ny BLUETEC med AdBlue innsprøyting
Vision GLK FREESIDE drives av en ny 
generasjon dieselmotor. Denne firesylindrede, 
meget kompakte dieselmotoren med 2,2 liters 
slagvolum yter hele 170 hk takket være fjerde 
generasjon common rail direkte innsprøyting 
med et innsprøytingstrykk på 2000 bar og et to-
trinns turboladingssystem.

BLUETEC utslippskontroll-systemet har blitt 
ytterligere forbedret av Mercedes-Benz, og 
benyttes her for første gang i en firesylindret 
motor. BLUETEC-teknologien sikrer størst 
mulig reduksjon av nitrogenoksid. I tillegg til en 
oksidasjonskatalysator og et vedlikeholdsfritt 

partikkelfilter inngår også en SCR-katalysator. 
AdBlue, en uskadelig amoniakkoppløsn-
ing, sprøytes inn i eksosgassen, og dermed 
omgjøres opp til 80 prosent av nitrogenoksidene 
til uskadelig nitrogen og vann.

Vision GLK FREESIDE tilfredsstiller med god 
margin alle eksisterende utslippskrav, inklusive 
de strenge bestemmelsene i California, og er på 
god vei til allerede å klare EU6-kravene som trer 
i kraft først i 2015.

Avansert 4MATIC drivverk
Det nye 4MATIC drivverket i Vision GLK FREESIDE 
er et av de mest effektive 4-hjulsdrift-systemene. 
Drivkraften fordeles 45:55 prosent mellom for- 
og bakaksel, og kontrollsystemene ESP, ASR 
og 4ETS sørger for overlegne og forutsigbare 
ytelser under alle forhold. I sentraldifferensialen 
er det en nyutviklet clutch som låser forbindel-
sen ved krevende kjøreforhold. En sperrekraft 
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på 50 newtonmeter mellom for- og bakaksel gir 
betydelig økning i veigrepet samtidig som den 
høye stabiliteten opprettholdes.

Knappen ”G” i midtkonsollen kan øke effektiviteten 
dersom det er behov for det i røft terreng. Ved å 
trykke på denne knappen aktiveres en spesiell 
transmisjonsmodus som endrer 7G-TRONICs 
skiftetider, gir en ”mykere” gasspedalrespons 
og kobler inn ESPs off-road-funksjon. Down-
hill Speed Regulation (DSR) sørger for forvalgt 
konstant hastighet i bratte utforbakker.

Fortsettelse av en suksesshistorie
Siden lanseringen av den legendariske 
G-Klassen i 1979 har Mercedes-Benz vært en 
leder i utviklingen av off-road-kjøretøy. Med 
den første generasjonen ML-Klasse, som kom 
i 1997, åpnet Mercedes-Benz markedet for 
moderne sports utility vehicles (SUV). Inklusive 
den nyeste generasjonen av denne modellen 
som kom i 2005, er denne modellserien en av 
de mest suksessrike premium SUVene i verden 
med rundt 900.000 solgte enheter. GL-Klasse 
har i sin tur inntatt tetplassen blant alle i SUV-

verden. Vision GLK FREESIDE viser nå hvordan 
erfaringene fra utviklingen av disse modellene 
kan overføres til et kompakt format. Det endelige 
resultatet får vi se når modellen blir satt i serie-
produksjon i oktober 2008.

GLK i Norge
GLK lanseres i Norge i oktober 2008 og er en 
helt ny SUV i segmentet under ML. Bilen, som 
bygges på C-Klasse plattformen, vil konkurrere 
med blant annet BMW X3, Landrover Freelander 
og nye Volvo XC60. 

- Med ML skapte Mercedes-Benz SUV-segment. 
Vår nye GLK setter nå standarden i SUV-light 
segmentet. GLK blir vår første dieselmodell 
med 4MATIC på en firesylindret motor og er en 
optimal bil for det norske markedet, sier direktør 
for Mercedes-Benz Personbiler Johnny Kristian 
Danielsen. 
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Valgkomiteen 2008
Valgkomiteen i MB Entusiastklubb er nå i full gang med å jobbe med nye kandidater til styret.

Blant annet trenger klubben en ny styreformann (styreformann velges for 1 år av gangen) og minst 
3 styremedlemmer til andre styreverv. Det er ikke noe krav at man bor i nærheten av Oslo, men du 
bør ha pc med bredbåndstilgang. Styremøtene har i 2 år vært avholdt delvis via personlig opp-
møte og telekonferanse via Skype (gratis IP-telefoni).

Hvis du har lyst til å ta i et tak for klubben eller vil foreslå noen kandidater, ta kontakt med valg-
komiteen:

Trond Erik Holme: te.holme@hebb.no Tlf: 976 60 302

Espen Bryne: espen.bryne@omega.no Tlf: 997 00 507

Valgkomiteens kandidater vil presenteres på klubbens nettsider før årsmøtet.
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Den nye Mercedes-Benz C-Klasse kan nå leveres 
med en ny generasjon av firehjulsdrift-systemet 
4MATIC. Det nye systemet skiller seg fra den 
tidligere utgaven ved høyere virkningsgrad, lavere 
vekt og en mer kompakt form. Sammenliknet 
med forgjengermodellen betyr dette bedre vei-
grep og lavere drivstofforbruk. 

- Videreutviklingen av vårt avanserte 
firehjulsdriftsystem 4MATIC er nok et eksempel 
på Mercedes-Benz sin helhetlige tilnærming til 
miljø og bilproduksjon. Lavere vekt og forbruk 
er ensbetydende med mindre forurensende 
produksjon og mindre utslipp av CO2. Dette 
oppnås samtidig som bedre veigrep og 
fremkommelighet fører til økt sikkerhet og komfort. 
Med andre ord optimale kjøreegenskaper under 
alle forhold og det ypperste innen firehjulstrekk, 
sier Direktør for Mercedes-Benz Personbil, 

Johnny Kristian Danielsen. 

Det nyutviklede 4MATIC-systemet er permanent 
aktivt og arbeider derfor uten reaksjonstid. Det 
støtter bilføreren under ugunstige værforhold 
som regn, snø og is og bidrar til at kritiske 
situasjoner takles på en overbevisende måte. 
Hjertet i firehjulsdrift-systemet er en fordelergir-
kasse med sentraldifferensial som er integrert i 
7-trinns automatgirkassen. Herfra blir drivkraften 
overført til for- og bakaksel i forholdet 45:55. 

En nykonstruert flerplate-lamellkobling på 
sentraldifferensialen overfører motorkraften 
til alle fire hjul med en basissperring på 50 
newtonmeter mellom for- og bakaksel slik at 
de nye C-Klasse 4MATIC-modellene er enda 
bedre enn forgjengermodellene både når det 
gjelder igangkjøring og kjøreegenskaper på glatt 
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Presseinformasjon

Mercedes-Benz C-Klasse:
Bedre veigrep og kjørestabilitet med ny 4MATIC-generasjon
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underlag.

Som tidligere kombinerer Mercedes-Benz 
permanent firehjulsdrift med det elektroniske 
stabilitetsprogrammet ESP og antispinnsystemet 
4ETS som selektivt bremser ned hjul som spinner 
og derved øker drivkraften til de hjulene som har 
godt veigrep. På den måten oppnås det samme 
effekt med 4ETS som med konvensjonelle 
differensialsperrer, men med betydelig bedre 
komfort.

4MATIC-modellene i C-Klasse kan leveres med 
tre ulike dreiemomentsterke, sekssylindrede 
motorer, og for første gang inngår det en diesel-
variant. Sedanmodellene med den permanente 
firehjulsdriften leveres som C 280, C 350 og C 
320 CDI og stasjonsvognutgaven som C 320 

CDI. 

Prisen på C 280 4MATIC er kr. 695 900, C 350 
4MATIC kr. 848 200 og C 320 CDI 4MATIC kr. 
718 400. Prisen for C 320 T CDI 4MATIC er kr. 
743 200.

Samtlige motorvarianter kan skilte med 
gunstige, og i forhold til forgjengermodellene, 
reduserte forbruk. For eksempel bruker den nye, 
sekssylindrede C 350 4MATIC med en effekt på 
272 hk bare 1,0 – 1,03 l/mil ved blandet kjøring, 
og dieselnykommeren C 320 CDI med 224 hk 
klarer seg med beskjedne 0,77 – 0, 80 l/mil.  

4MATIC-modellene i C-Klasse leveres med det 
samme omfangsrike sikkerhets- og komfortut-
styret som modellene med bakhjulsdrift. 
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Mercedes-Benz SLK roadsterene har i lang tid tatt sportsbilentusiaster ved hjerteroten. Med over 
650 nyutviklede deler, er 2008 modellene av SLK enda mer dynamiske, og tilbyr en mer emosjonelt 
ladet kjøreglede. Viktige oppgraderinger utvendig inkluderer nytt utseende for front og hekk samt et 
modifisert interiør med et nytt instrumenthus og treeiket sportsratt. 

Presseinformasjon

Mercedes-Benz SLK-Klasse:
Nytt utseende og større kjøreglede
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En V6er med 224kW/305hk og et valgbart “direct-steer” system, bringer kjøregleden i SLK 350 til 
fronten. Videre er alle motorene i SLK-serien nå mer økonomiske enn før, og derfor slipper de også 
ut mindre CO2 på tross av i flere tilfeller en merkbar økning i effekt.
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Presseinformasjon

Mercedes-Benz CLC-Klasse:
Et design skapt for livet på veien
Vi kjenner den tidligere som C-Klasse Sport-
Coupé. En litt mindre, billigere og mer sportslig 
innrettet C-klasse. SportsCoupé har vist seg å 
være en viktig modell i sortimentet. Hele 70% 
av kundene har ikke tidligere eid en Mercedes-
Benz.

3. generasjon C-Klasse (W/S204) ble lansert 
i 2007 og nå er det klart for en Coupé. Denne 
vil ikke bli levert  som en karosserivariant av C-
Klasse, men som en helt egen klasse kalt CLC. 
Både den ny C-Klassen, S-Klasse og CL-Klasse 
har stått modell for designet. Det er nå et stort 
press på nye CLC for å tiltrekke seg mange nye 
kunder, slik tidligere SportCoupé har gjort. 

CLC-Klasse vil produseres over samme lest som 
tidligere 203 SportCoupé, men med over 1100 
endringer i forhold til forgjengeren for å gi kresne 
kjøpere alt de kan forvente av en topp moderne 
Mercedes-Benz. 

Selv om CLC er en liten Mercedes, vil den gi 
godt med bagasjeplass. Bilens bakende er økt 
noe i størrelse og skjuler et bagasjerom på im-
ponerende 1100 liter. 

Sportpakke
For de som syns nye CLC i vanlig utførelse blir 
for lite sportslig kan man bestille en egen sports-
pakke. Den består av 18” felger, bredere dekk, 
”svarte” hovedlykter, sportslig hjuloppheng, 
senking, skinnratt og interiørdetaljer i børstet 
aluminium. I sportspakken vil det også inngå et 
nytt direkte-styrings-system, som både bedrer 
kjøreopplevelsen og samtidig øker sikkerheten. 

Motorer
Drivstofforbruket ned med opptil 10,8%
CLC-Klasse vil i første omgang tilbys med fire 
firesylindrede og to sekssylindrede motorer med 
122-272 hk. 
CLC  200 Kompressor vil yte 184 hk. Det er opp 
20 hk fra forrige utgave, mens forbruket ligger på 
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lave 0,78-0,82 liter pr. mil. 
CLC 200 CDI får et forbruk på 0,58-
0,61 liter pr. mil, og vil med sin 62 liter 
store tank fint greie over 1000 km pr. 
fylling.

Alle motorvarianter vil leveres med en 
6-trinn manuell girkasse som standard. 
Firesylindrede utgaver kan leveres 
med en 5-trinn automatkasse, mens 
sekssylindrede utgaver kan leveres 
med 7-trinnkassa 7G-TRONIC.

CLC-Klasse kan leveres med tre 
forskjellige underholdningssystem. 
Blant finesser kan nevnes fargeskjerm, 
dobbel tuner, hastighetsstyrt volum-
kontroll, bluetooth-forbindelse for 
sammenkobling med telefon, navigasjon, 
stemmestyring, DVD-veksler, samt 
tilkobling av eksterne enheter som 
iPod, USB minnebrikker etc. 

Salgsstart for CLC vil være juni 2008. 
Når den kommer til Norge er foreløpig 
uvisst. Det er bare å begynne å glede 
seg.
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Presseinformasjon

Mercedes-Benz SL-Klasse:
Høyere komfort og mer sportslig
Mercedes-Benz fortsetter sin lange tradisjon med å produsere legendariske sportsbiler når de nå 
lanserer den nye generasjonen SL våren 2008. Verdens mest suksessfulle roadster i sin klasse får 
et nytt design som forsterker sportsligheten.

Det er ikke bare designet som får en overhalling. Kjøreegenskapene til toseteren har blitt enda mer 
sportslige. Mye takket være det nye “direct-steer” systemet samtidig som bilen får høyere komfort 
og sikkerhet.

SL350 får drivkraften fra en nyutviklet motor som gir imponerende 232kW/316hk, men gir et 
drivstofforbruk som er hele 0,4 liter pr. 100 kilometer lavere enn sin forgjenger. SL-serien vil nå bestå 
av to sekssylindrete modeller i form av SL350 og den nye SL280 (170kW/231hk) så vel som SL500 
med V8er og SL600 med V12er.
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Høsttur samme
 
Tekst og bilder: Charlie L. Svendsen
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en med MBKN
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Det har blitt nærmest en tradisjon at vi 
Mercedesentusiaster i Stavanger møtes til en 
siste tur, før høsten og vinteren setter inn for fullt. 
Slik ble det i år også, med et bra oppmøte fra 
både MBE og MBKN.
 
Mandag 27. August skulle vi møtes utenfor Bertel 
O Steen på Forus klokka 19:00. Undertegnede  
stilte opp sammen med kona og den  ny-
ervervede SL´en, med taket nede og varmeap-
paratet på fullt. Det var med andre ord en heller 
kjølig værtype denne kvelden, men likevel tørt 
og fint.
 
Vi var nærmere 20 biler som møtte opp for å være 
med på denne turen. Som vanlig var det masse 
flotte og forskjellige biler å kikke på, men det var 
nok Erlend Bore fra MBKN  som sto bak den 
største overraskelsen. Han møtte opp med sin 
nyinnkjøpte 1966 Mercedes Benz 600 (W100). 
Et utrolig skue, som måtte finkjemmes utvendig 

og innvendig. Dette er noe av det absolutt fineste 
på fire hjul som er laget noensinne, og det finnes 
kun noen ytterst få slike biler i Norge. Dessuten 
er det enda færre som er i kjørbar stand.
 
For de som er litt lokalkjente, så kan det nevnes 
at turen gikk fra Bertel O Steen via Kvadrat til 
Sandnes, utover Malmheim og mot Voll. På 
denne strekningen var en av deltakerene fra 
MBKN uheldig og fikk det ene framhjulet utforbi 
veikanten. Her traff han selfølgelig en stein,  noe 
som dessverre resulterte i at felgen sa takk for 
seg. Da var det bare å finne frem reservehjulet, 
og få det montert før vi kunne reise videre igjen.
 
Vi  fortsatte turen mot Tjelta og endte opp på Ølberg 
havn. Her er det en kafe som vanligvis er åpen, 
men selvsagt var stengt akkurat denne kvelden. 
Dermed ble vi stående utenfor gatekjøkkenet 
som også holder til nede på kaien, ikke så langt 
ifra den velkjente Sola-stranden. Her fikk vi kjøpt 
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oss litt varm mat og kaffi. Humøret var på topp 
blant deltakerene, og praten gikk livlig til tross for 
at utetemperaturen ble lavere og lavere.
 
Klokken går dessverre altfor fort på slike kvelder, 
og da klokka nærmet seg 21:30 reiste de fleste 
hjemover igjen. Litt vemodig kanskje, siden dette 

markerer slutten på sommersesongen for i år.  
 
Ha en riktig god vinter alle sammen!!    

mbtidende_nr1_2008.pdf   35mbtidende_nr1_2008.pdf   35 18-02-08   14:42:0218-02-08   14:42:02



Det er det siste tiåret blitt et veldig fokus på 
miljø. Bilen er blitt utpekt som en av de store 
miljøsynderne, og det lanseres nå stadig nye 
miljøbiler av ymse slag. 

En kan kanskje tro at dette er noe nytt, og at 
det er først nå de siste årene at bilprodusentene 
har begynt å satse alternativt. Vi hører at Toyota 
satser hardt på hybrider med bensinmotorer 
assistert av elektrisk drift. Th!nk er på nytt i gang 
med rene el.biler. I Sverige selges det en masse 

biler, særlig fra Saab, Volvo, Ford og en del 
andre laget for flexifuel, en blanding av tresprit 
og bensin. 

Mercedes har man ikke hørt stort fra, men nå 
satser også de på miljøet, i hovedsak ved enda 
renere forbrenningsmotorer, men også med 
hydrogen og hybrider i alt fra Smart til S-klasse.

Det går knapt en dag uten at det er snakk om 
en eller annen miljøbil og hva vi kan gjøre for å 
slippe ut mindre skadelige gasser. 

Mercedes-Benz og miljøsatsinger
Skrevet av : Frode Strand
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Selv om Mercedes ikke akkurat er kjent for å 
være miljøvennlige, så er satsing på alternative 
energikilder hos Mercedes langt fra noe nytt. Vi 
må faktisk over 100 år tilbake i tid for å finne de 
første forsøk med biler vi i dag ville kalt miljø-
biler. 

Skulle jeg omtalt alle de forskjellige prosjektene i 
én artikkel, kunne jeg antakelig laget et helt blad 
alene. Jeg har derfor valgt å dele artikkelen i flere 
deler i kronologisk rekkefølge. 

1898. Første el.bil
Allerede i 1898 presenterte ”The 
Berlin-Marienfelde motor vehicle and engine 

factory” verdens første elektriske bil. Dette 
firmaet skulle senere bli basis for Mercedes-
Benz’ fabrikk i Berlin. Allerede året etter var en 
rekke passasjerbiler, busser og små varebiler 
med elektrisk drift tilgjengelige. Deres ”Electric 
coach” veide 1800 kg, hadde en rekkevidde på 
40 kilometer og kunne takle stigninger opp til 9%. 
Ikke dårlig det, i 1898.

Allerede så tidlig i bilens barndom var 
produsentens egen reklame veldig klar på 
miljøaspektet ved elektriske kjøretøy til bruk i 
byene : 
“While motor vehicles operating on gasoline, 
steam, etc. represent what could be termed 
the strong and powerful, bourgeois-artisan 
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manifestation of this form of transportation, built 
to withstand continual, repeated jolts, transport 
heavy loads, and travel long distances on 
country highways with a more or less adequate 
seal, electric vehicles meet the more aristocratic 
task of transporting people through busy streets 
in big cities, without noise or smell, faster, more 
pleasantly, and more comfortably than the best 
team of horses could pull a luxury coach.” 

Dessverre for elektriske kjøretøy, gikk utviklingen 
av bensinmotoren raskt fremover. Berlin-Marien-
felde avsluttet derfor produksjonen av elektriske 
kjøretøy allerede i 1902. Senere samme år ble 
firmaet slått sammen med Daimler-Motoren-
Gesellschaft.

1905. Wilhelm Maybach patenterer verdens 
første bensin-damp-hybrid
Når noen sier “hybriddrift” så tenker vi gjerne 
på Toyota og deres Prius, men allerede i 1905 
fikk Wilhelm Maybach patent på en hybrid. En 
to-sylindret bensinmotor drev en kompressor 
som komprimerte luft til trykkluft. Trykkluften ble 
så oppvarmet av eksosen fra bensinmotoren for 
ytterligere å øke trykket. Dette trykket drev i sin 
tur to motorer koblet til hvert sitt bakhjul. 

Et slikt system ville kunne bruke en rekke 

forskjellige energikilder, og mulighetene var også 
åpne for regenerering av bremseenergi lagret 
som trykkluft. Ved å bruke trykkluft i stedet for 
en konvensjonell overføring var Maybachs første 
mål å tilby et høyt moment ved igangsetting. På 
sikt var målet å kvitte seg med både girkassen, 
differensialen, clutchen og bremser via drivverket. 
Altså alt som pleide å skape problemer. 

En stor fordel ved et slikt system var at det var 
svært enkelt å operere. Dessverre var systemet 
for komplekst og energiutnyttelsen for lav til at 
det lot seg sette i produksjon. 

1907 : En ny elektrisk Mercedes med motorer 
i hjulene presenteres
Den første “ordentlige” elektriske Mercedes ble 
presentert i Wien i 1907. Denne ble slett ikke 
sett på som noe unormalt, men som en seriøs 
utfordrer til bensindrevne biler. Den hadde 
el.motorer bygget inn i hjulene for å slippe 
drivverkstap og redusere antallet komponenter 
som kunne svikte. 

Ferdinand Porsche hadde utviklet disse 
motorene da han jobbet hos Lohner. Den gang 
ble hjulmotorene drevet med elektrisitet utviklet 
fra en bensinmotor. På denne måten fikk man 
et drivverkstap på beskjedne 15 %, noe som var 

2
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svært bra. 300 biler ble bygget hos Lohner før 
patentet ble solgt til Emil Jellinek, en ikke ukjent 
mann i Mercedes-Benz’ historie. Bilen som ble 
presentert i Wien var bygget med de samme 
hjulmotorene, men i Mercedes’ utgave var den 
en ren elbil. 

En rapport etter messen i Wien sier: ”Elektriske 
bybilers eleganse illustreres perfekt av flere 
elektriske kjøretøy fra Mercedes. Disse tiltrakk 
seg mye oppmerksomhet på messen”. Senere 
samme år skriver Allgemeine Automobil-Zeitung 
(AAZ) : ”Våre lesere vet nå at Mercedes også 
produserer elektriske kjøretøy ved hjelp av 
Lohner-Porsches system. Dette er uten tvil det 
beste systemet  i verden for elektrisk fremdrift”. 

Elektrisk drift ble i hovedsak brukt i brannbiler og 
busser. Mekaniske komponenter var på denne 
tiden upålitelige og dyre. Med elektrisk drift ble 
feilkildene færre. Kjøretøyene var alltid klare 
til bruk, og kostnader til drift og vedlikehold ble 
lave. Den viktigste grunnen til lavt behov for 
vedlikehold var at de elektriske motorene nå var 
plassert helt ute ved hjulene. 

1908: Berlins brannkorps handler elektriske 
brannbiler
I 1908 bestilte brannvesenet i Berlin fire nye 
elektriske brannbiler. Fordelene var de samme 
som hos andre elektriske biler: lavt behov for 

vedlikehold, rimelige i drift og alltid klare til bruk. 
Dessverre var rekkevidden dårlig, så enda en 
flåte brannbiler ble kjøpt inn med dampdrift for 
utenbys utrykninger. 

Også for store kjøretøy ble konkurransen fra den 
stadig bedre bensinmotoren for hard å møte. Det 
varte ikke lenge før elektrisk drift ble glemt som 
drivkilde i både små og store kjøretøy. Bensin-
motoren var rett og slett en for sterk konkurrent, 
og det skulle gå 60 år før man så noe mer til 
elektriske biler fra verdens eldste bilprodusent.

Etter 1908 skjedde det lite på miljøfronten hos 
Mercedes. Det meste dreide seg om videre 
utvikling av bensinmotoren. Først 35 år senere, 
under 2. verdenskrig ble det satt fokus på 
utvikling av alternative drivkilder. Mer om det i 
neste nummer.

Takk til Syver for hjelp med bilder.
Kilder : 
Daimler AG pressesider 
EmercedesBenz (www.emercedesbenz.com)
Wikipedia (www.wikipedia.com)

Bildetekster:
1. viser en Mercedes 30/35-HP som i følge Daimler AGs mediasider skal ha vært i produksjon fra 1905-1909. Denne 
ble i 1907 vist med elektrisk drift i forhjulene. Porsches oprinnelige system hadde forhjulsdrift, men Jellinek presset 
etter hvert gjennom en overgang til bakhjulsdrift.
2. Brannkorpset i Berlins elektriske brannbiler
3. Dette bildet viser en ladestasjon og en elbil. Bildet er datert 1912.
4. Emil Jellinek (6.april 1858 - 21. januar 1918) var en viktig mann for utviklingen av tidlige Mercedes-modeller. Han 
tok senere navnet Emil Jellinek-Mercedes. I Ârene 1900-1909 satt han i styret i Daimler Motoren Gesellschaft (DMG). 
Han var sterkt delaktig i utviklingen av den første moderne bil fra DMG, og sørget for at modellen fikk navn etter hans 
datter, Mercedes Jellinek.

3
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Banetreff på Vålerbanen
Vi har gleden av å ha blitt invitert av 190-
klubben til å være med på banekjøring på 
Vålerbanen. Dette foregår fredag 8. august. 
Det vil bli kjøring fra 16.00 - 21.00. 

Medlemmer i 190-klubben betaler 300,-, mens 
de som ikke er medlemmer i 190-klubben 
betaler 400,-. Folk som ikke er medlemmer, 
kan også bli det ved å betale 400,-, altså treff 
og medlemskap i ett. Vanlig medlemskap 
koster 190,-, altså 90,- i “treffrabatt”.
 
Påmelding skjer til post@mb190klubb.com, 
og mailen merkes med “Påmelding Våler 
08”. Treffavgiften skal forhåndsbetales, og 
betalingsinfo vil bli sendt ut på mail når det 

nærmer seg.

Vi håper at så mange som mulig av MB 
Entusiastklubb sine medlemmer benytter 
seg av denne enestående muligheten til å få 
testet bilen sin på bane! Tempoet bestemmer 
du selv, dette er helt ufarlig.

MB Entusiastklubb
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Som medlem i MB Entusiastklubb er du med på 
å styre klubben gjennom valg av styre og dets 
representanter. Viktige saker skal drøftes på 
årsmøtet, og du vil her ha mulighet til å påvirke 
klubbens fremtid, samt få informasjon om hva 
som har blitt gjort i året som har gått. 
Vi ønsker deg derfor velkommen til årsmøte på 
Pers Hotell på Gol søndag den 1. juni klokka 
11.00.

Saksliste:
1. Åpning av møte v/styreformann
1.1. Valg av møteleder
1.2. Opptak av navnefortegnelse
1.3. Valg av sekretær og protokollførere til 
navnepåtegnelse og godkjennelse
1.4. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

2. Økonomi, årsberetning og diverse 
godkjenninger
2.1. Gjennomgang og godkjenning av 
årsberetning for 2007/2008 v/styreformann og 
lokallagsledere
2.2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap 
for 2007.
2.3. Gjennomgang av disponible midler, 

eiendeler og gjeld pr 01.01.2008, samt så langt 
i 2008.
2.4. Gjennomgang og godkjenning av budsjett, 
samt fremdriftsplan for 2008.
2.5. Anvendelse av disponible midler.
2.6. Godgjørelse til styret

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

4. Lokallagene
4.1. Gjennomgang av regnskap og budsjett for 
lokallag Oslo
4.2. Gjennomgang av regnskap og budsjett for 
lokallag Stavanger
4.3. Gjennomgang av regnskap og budsjett for 
lokallag Trondheim
4.4. Gjennomgang av regnskap og budsjett for 
lokallag Bergen
4.5. Gjennomgang av regnskap og budsjett for 
lokallag innlandet

5. Diverse saker
5.1. Diverse forhåndsmeldte saker
5.2. Diverse aktuelle saker

Innkalling til årsmøte i MB Entusiastklubb

Hvorfor du alltid får de 
    beste kjøpene hos Dekk1

Vi er en uavhengig dekkjede 
som fører alle de viktige 
merkevarene. Derfor kan vi 
alltid anbefale det dekket vi vet 
er best for deg. Både når det 
gjelder kvalitet, ytelse og pris.

Lo
ko

m
o

tiv
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Da var den gamle 450´en min tilbake i 
gårdsrommet vårt igjen. En rar følelse å kjøpe 
tilbake en bil som jeg har hatt for 10-12 år siden. 
Denne bilen fikk jeg restaurert og hellakkert da 
jeg hadde den. Det ble tatt rust i gulvet og skiftet 
både kanaler og hjulbuer. Mener å huske at jeg 
skiftet skjermene også. 

Da jeg eide den sist, så knakk en kjedestrammer 
i motoren. Det resulterte i at kjedet slo rett igjen-
nom toppdekselet. Bilen sto lenge på verksted 
den gangen, husker jeg.  Ikke ble det særlig billig 
heller. 

Etter at jeg solgte den, så ”forsvant” den. Jeg 
ante ikke noe om hvor den ble av, før inntil et års 
tid siden. Da viste det seg at bilen hadde stått 
parkert i en garasje like ved jobben min på Forus 

nesten hele tiden. 

Dette er en såkalt ”kappebil”. Det er i 
utgangspunktet en 1975 modell 280 S som er 
skjøtet sammen med en 1979 modell 450 SE. 
Bilen er godkjent ombygget av Biltilsynet, og det 
fulgte med en haug med papirer på søknader, 
dokumentasjoner og godkjenninger. Bilen er 
sveiset sammen rett bak førersetene og nederst 
på C-stolpene. I grunnen så er det bare selve 
bagasjerommet som er 280. Dette var ikke så 
uvanlig at man gjorde på den tiden.
 
Jeg var på jakt etter AMG frontspoiler til den 
nye 116-bilen min. Det visste jeg at det sto på 
den gamle bilen min. Jeg kontaktet eieren og 
gav ham et godt bud på spoileren, men han 
ville ikke selge den. En måned senere fikk jeg 
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muligheten til å kjøpe hele bilen tilbake. Den sto 
litt demontert. Han holdt på å sveise litt rust som 
var kommet i gulvet igjen, og bilen gikk nå stort 
sett på fri eksos. 

Siden jeg trengte litt forskjellig til 450 SEL´en 
min, så fant jeg ut at det kanskje ikke var så 
dumt å kjøpe meg en delebil. Vi avtalte derfor 
å treffes så jeg kunne få se bilen. Jeg merket at 
det dunket litt i hjerteroten da vi låste oss inn i 
garasjen der hvor bilen sto. 

Bilen så overraskende godt ut, og den var utrolig 
pen i lakken enda. Motoren var fortsatt i god stand, 
og startet lett og villig. Inni så var det kun førers-
tolen som lå å slang løst. På grunn av rustsveis-
ingen lå resten av interiøret til bilen hjemme hos 
eieren. Dashbordet og midtkonsollet så veldig 
bra ut. Førerstolen visste jeg var litt sprukket i 
skinnet. Jeg slo til og kjøpte bilen samme da-
gen.

Denne bilen har sort skinninteriør, og jeg hadde 
fått det for meg at jeg ville bytte til sort interiør i 
SEL´en. Jeg hadde på forhånd alliert meg med 
en dyktig møbelsnekker på Klepp. Han skulle 
lappe sammen det skinnet som var sprukket på 
førerstolen for en rimelig penge. Dessverre viste 
det seg at passasjerstolen var blitt like stygg og 
sprukket som førerstolen. Skinnet i baksetet var 
også blitt helt stivt og rart, så det var ikke mye 
å samle på det heller. Det endte med at Roger 
Allan hos RA Møbeltapetsering på Klepp fikk 
mye mer arbeid å fylle dagene med enn vi først 
trodde.

Akkurat hva jeg kommer til å gjøre med SE´en,  har 
jeg ikke helt bestemt meg for enda. Sannsynligvis 
så blir det blå skinninteriøret fra SEL´en satt inn, 
og så blir nok bilen stående som delebil. Kan-
skje jeg selger den, hvis budet er godt nok. Men 
hvem vet, kanskje jeg setter den i stand igjen og 
bruker den til hverdags og vinterbil??
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Kontaktinformasjon til styret og lo
Hovedstyret:

Styreformann: 
Alexander Nygård,  934 50 977 styreformann@mbentusiastklubb.com 
Medlemsansvarlig:
Roger Tvedten  909 36 138 medlemsansvarlig@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 

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 utflukter 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@flenstad.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 finne 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.

lokallagene i MB Entusiastklubb
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S a m a r b e i d
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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 opp-
daterte 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 Entu-
siastklubb medlemsnummer føres inn i kommentar/merknadsfeltet.
C. Christoffersen a.s.:•   klubbens medlemmer får følgende rabatter: 25% rabatt på PPG 
produkter, og 10% – 20% rabatt på tilbehør til billakkering, såsom 3M og Mirka slipe og poler-
ingsprodukter, sparkler, div. Sprayprodukter, sprøyter og utstyr til lakkering m.m.

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
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Dekk 1 på Forus• , kontakt Charlie Svendsen -35% på dekk,  -40% på felger
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 
bilpleie
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

Lillehammer:

Høistad Bildeler:•  Klubbens medlemmer får “netto verkstedpris”, det vil si en varierende  rabatt 
på 15-45%. Ved fremvising av medlemskort.  www.hoistad-bildeler.no

d s p a r t n e r e
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B-Blad
Returadresse:
MB Entusiastklubb
Postboks 11 Vollebekk
0516 Oslo
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