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Da har jeg gjort ferdig siste MB Tidende 
i denne omgang, og når dette bladet 
dumper ned i postkassen er det en ny 
redaktør og en ny styreformann på plass 
i MB Entusiastklubb.

Med to unger på henholdsvis 3 og 1 år, 
en jobb som krever mer og mer samt at 
jeg er gitarist i 2 band, så fant jeg ut at 
dette nok ikke er et for tidlig tidspunkt 
å gi seg på. Selv om jobben som sty-
reformann ikke tar så mye tid som man 
skulle tro, er det godt å vite at jeg nå 
overlater ansvaret til noen andre.

Jeg har hatt to utrolige morsomme år 
hvor jeg har lært mye om det å drive 
forening og om meg selv og det å jobbe 
med andre mennesker. 

Jeg synes vi har fått til mye. Allerede i år 
tyder alt på at klubben vil passere 800 
medlemmer! Det er 400 mer enn når jeg 
tok over vervet som styreformann. Det er 
et resultat jeg er stolt av (selv om jeg vet 
at dette aldri hadde vært tilfelle hadde 
jeg ikke hatt medlemmer i denne klub-
ben som står på til alle døgnets tider).

MB Tidende har også fått en form jeg er 
fornøyd med, og i dette nummeret hadde 
jeg faktisk fått så mye stoff at flere artik-
ler måtte utsettes til neste nummer! Det 
må være første gang det har skjedd. En 
stor takk til alle bidragsyterne.

Nå skal jeg ta meg en god og lang som-
merferie og 6-ukers pappapermisjon. Er 
nok redd for at jeg kommer til å fikle litt 
med bil innimellom i denne permisjonen, 
siden jeg har en 1986 300E som trenger 
litt pleie. Planen er at den skal ha skil-
ter på banetreffet som vi er invitert med 
på av 190-klubben den 8. august på 
Vålerbanen.

God sommer alle sammen!
Mvh
Alexander Nygård

Styreformannen 
har ordet
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Syntes det var på tide å få litt mer fjes inn i dette 
bladet. Så jeg begynner med et bilde hvor jeg 
poserer foran min 1986 300E. Kjøpt inn til jul 
i fjor for 5000 kroner. Har byttet 4 dører og en 
forskjerm på den. Siste forskjermen skal også 
byttes pluss masse annet. Et artig lite prosjekt 
nå i sommermånedene. 

Bilen er en 300E med 5-trinns manuell, 4xelek-
triske vinduer, kjørecomputer, airbag osv. Gan-
ske kul bil, definitivt verdt 5000,- (ihvertfall hvis 
man synes det er gøy å skru litt selv!)

Meg og min 300E
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Lokallag Bergen arrangerte vårtur en søndag i 
april. Vi var veldig heldige med været akkurat 
denne dagen, så jeg visste allerede da jeg stod 
opp at dette kom til å bli bra. Jeg hadde vasket 
bilen etter alle kunstens regler og for anlednin-
gen satt inn DVD-spilleren til ungene. Vi prøver 
å holde en familievennlig profil så langt det er 
mulig slik at alle kan være med. Denne dagen 
var intet unntak og det var mer enn en person 
i mange av bilene. Akkurat da vi kjørte hjem-
mefra ringte telefonen, men den døde på grunn 
av strømmangel før jeg fikk tatt den. Ikke mye å 
gjøre med så jeg kjørte videre. Det skulle vise 
seg ganske snart at jeg burde tatt den samtalen. 
Mer om det om et øyeblikk.

Vi møttes i Åsane ved Domus på Nyborg, og 
jeg knipset et par bilder av de første som kom. 
Tobben stod allerede med oppjekket forhjul og 
svettet i solen. Hjullageret var ikke helt i form og 
trengte litt oppstramming. Selv om vi stod der 
på rekke og rad med biler fulle av diverse stæsj 
var det ingen som klarte å hoste opp en skarve 
umbraco-nøkkel som passet. Tobben måtte ta en 
liten tur innom verkstedet før han kunne dra på 

tur.

Cathrine fortalte at hun hadde fått en telefon fra 
en som bor på Osterøy som lurte på hvilken vei 
vi skulle kjøre. Det var den samme mannen som 
hadde prøvd å ringe meg akkurat da telefonen 
slo seg av. Det viste seg at det var selveste Stein 
Ove Hagenes som plutselig hadde mulighet til 
å bli med oss på tur. Stein Ove drev som noen 
av dere kanskje vet lokallaget i Bergen tidligere. 
Han har hatt en veldig hektisk vinter og vi har 
i grunnen ikke sett så mye til ham på treffene, 
så gleden sto i taket da vi kunne møte ham og 
CLK’en hans på Skyggestranden. Han hadde 
jobbet litt med å finne nummeret til noen andre i 
styret siden jeg ikke var tilgjengelig.

Tobben kom heseblesende etter å ha kjørt friskt 
for å rekke å utføre nødstramming av hjullager 
for så å ta oss igjen. Vi kjørte E16 til Dale og tok 
der inn på en helt utrolig vei som fører inn til Mo-
dalen. Den er smal, svingete, tidvis bratt og har 
mange tunneller. Felles for alle tunnellene er at 
de med kun et par unntak har maksimal høyde på 
ca 3,6 meter, og bredden er akkurat tilstrekkelig 

Lokallag Bergen på vårtur til Modalen
Tekst og foto: Håvard Bendiksen
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til at en lastebil kommer seg gjennom. På veien 
passerer man flere severdigheter, men vi tok oss 
ikke tid til å stoppe denne gangen. Naturen er i 
selv et fantastisk skue der man kjører på smale 
veier som er hugget inn i fjellsidene, og man ser 
elver og fossefall. Desverre tok vi ingen bilder på 
turen mellom Dale og Modalen, og det kan vel 
kanskje synes noe dumt nå i ettertid. 

Til slutt kom vi til Modalen. Vi kjørte full style på 
parkeringen og det stod mange fine stjernebil-
er linet opp på parkeringsplassen. Vi gikk bort 
til kroa og bestilte noe å spise, og stemningen 
var meget god. Vi flyttet litt på et par av bordene 
slik at vi alle kunne sitte samlet. Praten gikk om 
løst og fast, og det var faktisk veldig god mat og 
ikke minst rause porsjoner. Da maten var fortært 
gikk vi utenfor med kaffe og is. Vi satte oss i 
solveggen og nøt livet. Der vi satt hadde vi utsikt 
utover fjorden og siden det ikke var et eneste 
vindpust varmet solen virkelig. Ungene lekte på 
stranden, og de voksne satt og koste seg på bry-
ggen. Kan det bli bedre? 

Alt godt tar slutt en eller annen gang, og vi måtte 

begynne å tenke på å kjøre hjem. Da vi kom 
tilbake til bilene måtte vi likevel vente litt med av-
gangen, siden solen solen hadde gjort en meget 
god jobb med å varme dem opp. Det ble tid til litt 
sjekking av klubbkollegenes siste forandringer 
på stereoanlegg og andre ting før vi mette og 
fornøyde satte oss i bilene og begynte på veien 
hjem. 

Turen hjemover gikk ikke tilbake samme vei som 
vi kom. Veien vi kjørte hjem holder en mye bedre 
standard og er nok litt kortere. Vi kjørte fra Mo-
dalen mot Romarheimsdalen og derfra på E39 
mot Bergen. Siden vi hadde kjørt litt forsiktig på 
den smale veien inn til Modalen ble kjøringen noe 
mer sportslig på hjemturen. Vi klarte nesten å 
holde kolonnen samlet hele veien, men ble nødt 
til å ta en stopp i Knarvik for å samle oss igjen. 
Dette ble siste samling på turen og vi kjørte hver 
til vårt da vi kom tilbake til Åsane. 

Det var helt fantastisk at vi fikk så fint vær og 
oppmøtet var meget tilfredsstillende. Takk for 
turen til alle som var med :D

MB Entusiastklubb
Lokallag Bergen
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Nok en gang har jeg kjøpt meg V-klasse (karos-
serikode 638). Har kommet ut av tellinga, men  
min første V230TD ble kjøpt fra en drosjeeier i 
2000, og siden da har jeg ment om kassebiler 
at V-klassa er som Freias Melkesjokolade: Ingen 
over, ingen ved siden.

Da snakker vi utseende og kjøreglede, og i ret-
tferdighetens navn bør vi vel holde oss til tidspe-
rioden 1996-2003 da disse ble produsert. Har 
de siste 2 årene hatt en 2005 Viano (639), og 
det er klart at utviklingen går videre uten at disse 
har noe annet felles annet enn karosseritypen.
Vianoen ble solgt av den enkle grunn at når man 
får tilbake kjøpesummen på rundt en ½ mill uten 
verditap etter 2 år på en bil, så selger i alle fall 
jeg. Bilen anbefales på det sterkeste om noen 
lurer på det!

Blir glad i bilene mine, men etter 25 år som bil-
gal har jeg likevel hatt over 100 biler. Noen år 
er verre enn andre, men snittet ligger nok på 4 
bilbytter pr år, og da er det vel på sin plass å 
takke kona for en enestående tålmodighet og 
evne til å tilpasse seg disse ulike kjøpene uten 
å lese bilenes bruksanvisning, hehe. Målet er vel 
å unngå verditap i bilholdet samt at det på en 
måte er en slags spillegalskap der jeg synes det 
er moro å se om jeg ”vinner”. Spenningen er litt 
av poenget her….

Vi har vært gjennom epoker med først flere Ford 
Capri, MB 123, Chevrolet i ulike varianter, enda 
mer 123, mange Caraveller, noen 124, 210 og 
sist Viano innimellom 10-12 stk V-klasser med 
motorene 230TD, 200/220cdi og 280.  I skrivende 
stund har vi en 2000 V220cdi som omtales videre 
her, en 2000 Alfa Romeo 166 som jeg kjøpte uka 

Et helt vanlig bilkjøp…. og turen hjem!
Av Rune Taklo

Nyvasket bil
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etter påske, og et garasjeprosjekt med en AR 33 
QV som havnet der i februar. Alfa var en smitte 
jeg pådro meg for ca et år siden.

5 barn i alderen 7 til 17 år gjør at vi alltid har 
en bil med 7-seter eller mer, derfor kassebil-
behovet. Er jo en lidelse for en bilglad stakkar 
å kjøre kassebil, men nettopp V-klassa gjør 
dette til en overkommelig lidelse! Og i årene 
fremover kommer vel de håpefulle i en alder 
der de ikke vil være med fossilene på tur slik 
at bilbehovet vil endre seg.

Det aller meste kjøpes usett, og da Vianoen 
ble solgt tidlig i mars, var allerede aktuelle al-
ternativer plukket ut. Har alltid lest bilannon-
ser som andre leser tegneserier eller bøker, 
så bruker sjelden lang tid på å slå til. Ville 
ha V-kl, ikke eldre enn 2000, lav km og helst 
7-seter i skinn, så da måtte det bli Ambiente. 
Den første, en sølv med grått skinn som dukket 
opp i Kristiansand, ble snappet rett foran nesa 
mi selv om Terje (Røyskatten i MBE) ble oppringt 

tvert for sjekke saken siden den stod på job-
ben hans. Den var allerede på prøvetur med 
en ivrig familie og ble solgt omgående. En 
annen på Sunnmøre forsvant like fort og 
plutselig var det bare gamle langkjørte sli-
tere igjen på Finn. Vianoen var ikke levert 
enda, men det begynte å haste litt…..
Men så dukket denne opp i Stavanger: 2000 
V220cdi 6-seter. Grønn utenpå og beige 
skinn og en eiers bil med fristende lav km på 
71000 med all dokumentasjon i orden. Eieren 
antydet at han var bilentusisast og da var 
alle forutsetninger til stede. Avtale om kjøp 
ble inngått under forutsetning av at det ikke 
dukket opp uheldige ting under prosessen, 
og jeg slengte ut en tråd på MBE-forumet om 
noen i Stavanger/Forusområdet kunne ta en 

optisk vurdering. Det tekniske regnet jeg som 
bankers pga historikken, så for meg var det nok 

å vite om bilen var passe pen.
Charlie , som ikke trenger videre presentasjon 
her tror jeg, meldte seg på tråden med beskjed 

om at han gjerne tok en titt. Siden bilen var 
låst og eier ikke tilstede akkurat da, måtte det 
holde med en utvendig titt. Konklusjonen var 
at med unntak av noen småting, var dette 
som forventet på en så gammal bruksbil, 
og vi var enige om at det var liten risiko for 
meg å ta turen dit. Da snakker vi om fly ne-
dover fra Nordfjordeid/Sandane via Bergen 
til Stavanger og 500km i bil med 4 ferger og 
bompenger hjemover. Hentekostnad altså lik 
omregistreringsavgift i dette landet…… 
Selger tok i mellomtiden en eierskiftegarant-
itest, og det dukket opp et par ting som det 
ble prisdiskusjon av, men etter noen dager 
kunne jeg meddele Charlie at bilen kunne 

Dekk-1 har lastet opp

Sol venter på ombordkjøring på Oppedal

Det ble litt snø før vi kom hjem ja…
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hentes og påsettes nye 
felger med sommerdekk. 
Det var selvsagt allerede be-
hørig diskutert med Charlie 
og Dekk-1 hva som skulle på 
bilen i tilfelle kjøp, og dimen-
sjonen blei 225/55-17 på 
AEZ-felger. Ikke råflotte grei-
er, men mer enn bra nok for 
grusomme vestlandsstier.
Så gjort, og Charlie ringte 
meg for å fortelle at at den 
var riktig så møkkete inni 
og ga beskjed om jeg burde 
senke mine forventninger om 
rein bil i alle fall. Jaja, tenker 
jeg….med Charlies krav 
er vel det meste møkkete, 
så det tar jeg ikke spesielt 
tungt.
Avgang hjemmefra tirsdag 
før påske med fin værmeld-
ing som da hang sammen 
med vår vurdering om at 
nye sommerhjul var like greit 
som slitte vinterhjul på denne 
tiden av året!

Ankomst Sola Lufthavn tirs-
dag formiddag, hentet av 
en Alfaentusiast i Audi..!!??, 
hjem til garasjen hans og 
plukker deler til 33-prosjektet 
mitt (egentlig min datters), 
blir kjørt videre til Dekk-1 på 
Forus der Frode og gutta har 
lastet opp med vinterhjul i 
plastsekker og digert sykkel-
stativ. Jeg mottar Dekk-1 
caps og fin pose til hjulbol-
ter, en kopp kaffe og takker 
for glimrende service og tar 
noen bilder (trodde jeg) og 
drar av gårde i en bil der jeg 
må gi Charlie rett: At en bil 
kan bli så møkkete inni etter 
70kkm er ufattelig.  Fy for en 
skam!!

Det viste seg senere at det 
ble dårlig med bilder pga 
kameraet (eller meg da…
klønen…).

Mange seter. Det 7. er nå på plass

Safen kan skimtes under setet
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Vel..,etter noen feilkjøringer Dekk-1 kommer jeg 
til Elkjøp Forus der det investeres i GPS TomTom 
One Europe og ferden går videre nordover, pas-
serer et par fotobokser uten at ferden ble dyrere 
og ankommer ferja som går over til Mortavika. 
Her monteres GPSen i huj og hast og jeg ser av 
bruksanvisningen at den skal inneholde minne-
kort som da ikke er der. F.. i he..
Det er typisk når man handler andre steder. 
Likevel så gjøres det….gang på gang….

Neste stopp i samme åndedrag som flere foto-
bokser og bomstasjon, blir da Elkjøp Stord der 
Tommen byttes i en ny etter en fantastisk bytteru-
tine som får selv biltilsynets arbeidsmetoder til å 
blekne. Mildt i sjokk og passe pissatrengt går fer-
den videre mot ferga som går til Sandvikvåg. På 
grensen til å klikke fullstendig ombord, oppdager 
jeg at heller ikke her er det minnekort. Dette til 
tross for at denne pakken er forseglet med plast 
i motsetning til den andre som ikke var det. Da 
leses nå den norske bruksanvisningen i stedet 
for den engelske som jeg leste sist, og tenk!!....., 
i den norske står det at noen versjoner ikke har 
vedlagt minnekort!! Argh…!
Og det viser seg at Tommen fungerer aldeles ut-
merket uten..

Etter flere lykkelige fotobokspasseringer, ankom-
mer jeg utpå ettermiddagen Ikea i Bergen der jeg 
plukker opp eldstedattera mi Sol. Hun tok båten 
til Bergen for å bruke dagen sammen med ven-
ninner der samtidig som jeg tok fly til Stavanger, 
og turen videre nordover skal hun lærekjøre. 

Den røde L-en henges på plass og jeg sit-
ter i feil sete uten engang et brekk og ta i. 
Disse fikse mercedesfotbrekkene…….
Ferden går videre mot ferja Oppedal-La-
vik som krysser Sognefjorden.
Til tross for en del ting som forrige eier 
ikke brydde seg om å fikse, viser bilen seg 
god å kjøre, og Sol er meget fornøyd der 
jeg lettere nervøs sitter med rumpa hen-
gende over sjøen på trange veier langs 
norges lengste og kanskje dypeste fjord. 
Hun får beskjed om ikke å ligge for langt 
ut på kanten. Huh…..

Vi møter snøværet i mørket før Førde, 
og de siste 12 milene går på hvite veier. 
Noen km etter Førde har jeg ikke nerver 
til å sitte ved siden av lenger selv om Sol 
er en flink sjåfør selv med sommerdekk 
på snø. Best å bytte ja….Kan love vi tok 

det forsiktig!

Klokka ett om natta etter siste ferje Anda-Lote er 
vi fremme uten stygge hendelser.
Da hadde det snødd ca 20cm og forbruket ble 
notert til 0,78 pr mil.

Etter snart to måneder i mitt eie, har jeg fått gjort 
følgende:
Kjøpt stol nr 7 og original safe. Fra før var det kjøle-
boks og bord. Alt kan selvsagt enkelt monteres 
inn og ut, men stolene er fryktelig tunge. Skal in-
nrømme at det krever sin mann såpass at jeg 
knapt er det nok...

Den er nå vasket noen ganger slik at jeg har fått 
dannet meg et inntrykk av hva jeg skal gjøre med 
lakken, og jeg satte den bort til profesjonelle for 
innvendig rens. Dørkledningene har jeg tatt av 
og ordnet klipsfestene da mange av disse var 
defekte. Motorvask gjorde seg også, og det er 
etter hvert begynt å ligne på bedre saker selv om 
noe småtteri fremdeles gjenstår.

En ekstra takk til Charlie som jeg dessverre ikke 
fikk hilst på i Stavanger. Kanskje dukker det opp 
flere biler der ”nede”…

Første ferje på vei nordover. Det skimtes en 124 langt 
fremme.
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En annerledes minibuss
Tekst og foto: Alexander Nygård

10    |    MB-Tidende   |      Nr. 1-08

MBTIDENDE_nr2_2008.indd   10 19-05-08   21:10:08



En annerledes minibuss
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Thor-Inge Jødahl fra Sørum har vært medlem i 
MB Entusiastklubb helt siden klubben ble startet 
opp. Han har eid flere 190er, en meget fin C180 
og noen 123er. Per dags dato har ikke Thor-Inge 
noen Mercedes-Benz i privat eie, men han har 
gleden av å kjøre en Mercedes-Benz Actros på 
jobben på ukedagene og en splitter ny Mercedes-
Benz Sprinter i helgene. 

Sprinter er en populær bil blant drosjeeiere som 
ønsker en minibuss. Stort sett er de fleste Sprin-
tere vi ser på veiene i Norge ganske kjedelige 
biler. Denne er et herlig unntak. Bygget av Omni-
bus Trading i Nederland. 

Innvending har den alle komfortdetaljer vi finner i 
store busser. Radiatorer langs gulvet i hele bus-
sens lengde og luftedyser med lys over hvert 
eneste sete. Foran sitter det en stor skjerm som 
er koblet til DVD-spilleren som sitter i dashbor-
det. Hvis du sitter på i denne bussen når Thor-
Inge kjører er faren stor for at det er en DVD med 
Garth Brooks eller Shania Twain du får se. Det er 
også en mikrofon oppkoblet som kan brukes til 

guiding, karaoke osv.

Føreren har et ryggekamera samt et kamera 
som sitter inne i bussen og viser alt bakover, slik 
at man kan forsikre seg om at ingen av passas-
jerene søler i de spesialsydde skinnsetene, noe 
Thor-Inge har hatt bruk for flere ganger allerede. 
Navigasjon er selvsagt også på plass.

Utvendig har bussen fått en utrolig herlig gull-
metallic farge. I tillegg har bilen fått styling med 
frontfanger og sideskjørt påmontert.

Frontruten har blitt byttet ut med en mye høyere 
panoramarute, noe som gir en veldig bra sikt fra 
førerplassen. Passasjerdøren har blitt bygget om 
til bussdør, og bussen har derfor ikke den løsnin-
gen man ser på de fleste andre Sprinter-busser 
i Norge, hvor passasjerdøren er som orginalt og 
man har en ekstra bussdør bak denne igjen.

Dette er drosjen du skal se etter hvis du noen 
gang trenger drosje på Sørumsand!
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Tekst og foto: Alexander Nygård
Thor-Egil  og hans     1991 300TE Sportline
Thor-Egil Andersen fra Lillestrøm er et kjent navn 
for alle som har vært på forumet vårt og alle i 
lokallag Oslo. Han var blant de aller første med-
lemmene i MB Entusiastklubb, og jeg møtte ham 
første gang på det aller første treffet vi hadde i 
Østfoldhallen. 

Bilen folk flest husker Thor-Egil med, er en 1991 
300TE Sportline som han kjøpte i februar 2000. 
Da byttet han inn en grønn 230TE, med manuell 
og halvdefekt motor (selvsagt påkostet astrono-
miske summer for å prøve å få til å fungere som 
normalt). 300en hadde gått ca. 223 000 km når 
Thor-Egil kjøpte den.

Den første sommeren kjørte han rundt på MiM 
felger i 17”. Sommeren 2002, rett etter MB Entu-
siastklubb sitt aller første treff i Østfoldhallen ble 
det montert på Works Rezax i 19”. Disse felgene 
har vært de faste sommerfelgene siden den gan-
gen, og tro det eller ei, de ser så godt som nye ut 
enda! Felgene er vel kanskje også det folk flest 
husker best med denne bilen. Men det er vel slik 
det blir når man bruker rundt 4 timer på å polere 
en felg.

Høsten 2002 gikk turen til Ferrita for å få på et 
skikkelig eksosanlegg i rustfritt stål. Denne turen 
sto det om i MB Tidende for mange, mange år 
siden, men siden jeg ikke tror noen husker noe 
særlig av det så kan jeg rekapitulere litt. 

Anlegget som satt på bilen (orginalanlegget 
forøvrig) begynte å synge på siste verset og 
Thor-Egil var den gang som nå ute etter å få det 
lille ekstra, og orginalt var derfor utelukket. Først 
gikk turen til Svendsen eksos hvor de monterte 
en Porsche 928 eksospotte som ga doble utblås 
bak. Eneste problemet med dette var at bilen så 
ut som en trillebår og anlegget ga en gjenklang i 
bilen som minnet om en Russisk Tupolev på full 
gass. Eneste løsning var å rive det av igjen. 

Etter mye undersøkelser på nettet og i diverse 
bilblader kom Thor-Egil frem til at eneste løsning 
på problemet var å få et spesialbygget eksosan-
legg fra Ferrita på bilen. Han tok derfor med seg 
undertegnede (som var ekstremt nysgjerrig på 
prosessen) og tok turen til Köping. Etter en lang 
tur (hvor endelig orginaleksosen takket for seg 
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på grensen til Sverige, og ga oss gleden av å 
høre på fri eksos i 30 mil) kom vi fram til Köping 
klokka sju på morgenen. Der kjørte vi bilen inn i 
en hall og satte oss på et venterom hvor vi satt 
i 8 timer før bilen var ferdig... Men resultatet ble 
knallbra! Og eksosanlegget ser like bra ut den 
dag i dag som da det var nytt.

Våren 2003 var det klart for det første store pros-
jektet, da ble det orginale panseret byttet ut med 
et med 94 faceliften, og alt av fangere og sacco-
er ble lakkert i bilens farge med matt klarlakk. En 
frontleppe fra Goeckel ble påmontert i samme 
slengen. 

Thor-Egil tok premier overalt hvor han viste frem 
bilen. Alle landstreff han har deltatt på har han 
tatt minst en premie. Dette er velfortjent, da 
bilen til Thor-Egil alltid fremstår som nyvasket og 
strøken.

Høsten 2003 begynte Thor-Egil å irritere (som så 
mange andre) seg over den store dekkslitasjen 
på innsiden på dekkene bak. Selvsagt på grunn 
av at bilen er senket, og de orginale foringene 
gir ikke nok å justere på til å få vinklene riktig. 

Løsningen kom i form av justerbare foringer fra 
K-Mac. 3 måneder etter at bestillingen var sendt 
dukket det opp noen foringer. Ved montering fant 
verkstedet ut at det manglet to foringer, og enda 
en måned gikk før disse dukket opp.

Januar 2004 begynte diffen å synge, noe som 
Thor-Egil selvsagt ikke orket å sitte å høre på! 
Derfor ble en haug med deler handlet inn for å 
fulloverhalle diffen. Verkstedet som skulle utføre 
jobben glemte å fylle olje på diffen etter overh-
allingen og prøvekjøringen ble derfor ikke den 
store gleden som den burde blitt... Det måtte 
derfor oppspores en pent brukt diff som verkst-
edet overhalte og monterte. 

Våren 2005 fikk Thor-Egil problemer med at mo-
toren stoppet, blant annet på vei til landstreffet. 
Bilen ble igjen levert inn på verksted og etter 
veldig mye om og men, ble feilen lokalisert til en 
liten bagatell. Kan du tro at et verksted brukte 
5 uker på å ikke finne defekte pluggledninger? 
Thor-Egil fant selv feilen.

Det skal sies til verkstedets forsvar at de i lø-
pet av disse 5 ukene også byttet fjærene til H&R 

Thor-Egil  og hans     1991 300TE Sportline
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samt alle stag og foringer i understellet. Etter 300 
000 km var det vel naturlig at en og annen foring 
begynte å bli litt slitt og gammel.

Våren 2006 hadde det begynt å krype fram litt 
rust her og der og det var på tide å få tatt det, og 
få gjort det skikkelig.

SOS Biloppretting byttet begge forskjermene 
(orginale uten hull til sideblink), venstre framdør, 
alle ruter var ute, frontrute ble byttet og begge 
hjulbuene bak ble sveiset. Mange småflekker 
med rust ble fikset på en profesjonell måte, og 
selv om det ble grusomt dyrt er Thor-Egil fortsatt 

fornøyd med jobben.

Etter dette ble det innhandlet et bixenon kit fra 
ARS Trading. 

Året etter måtte bilen inn igjen fordi det hadde 
krypet fram litt rust på bakluka (bakluka hadde 
ikke blitt rørt året før). En bagatell utviklet seg 
fort til noe litt større, da det viste seg at det var en 
stor vannlekkasje i bakluka som gjorde at luka 
var stort sett Gjendekjeks, og det var rustskader 
i gulvet i baggasjerommet. I samme slengen fikk 
han montert på en AMG facelift framfanger. 
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Plutselig meldte behovet for et litt grommere 
stereoanlegg seg, og en Pioneer AVIC-X1 ble 
montert inn.  

Thor-Egil gledet seg nå til å endelig få vist 
fram bilen på landstreffet 2007, men det måtte 
jo selvsagt gå litt skeis. En uke før treffet røyk 
scenen til bicepsen i venstrearmen. Selvsagt 
måtte han opereres på fredag, samme dag som 
landstreffet startet. Det var en sliten Thor-Egil 
som ringte meg den fredagen etter operasjonen 
og beklaget seg at han ikke kunne komme. La 
oss for all del håpe at Thor-Egil er heldigere i år. 
Denne bilen er så fin at den absolutt fortjener å 
vises fram.

Hittil i 2008 har han fått handlet inn nye Zimmer-
mannbremser med hullborrede skiver fra Stjer-
neservice. Frambremsene har han ikke rørt siden 
han kjøpte bilen, så behovet for litt nye deler her 
var absolutt tilstede, og det er jo også en gyllen 
aledning til å oppdatere til noe som er litt grom-
mere ut igjennom de åpne Rezax felgene.

På et av bildene ser dere vinterhjulene til Thor-
Egil. Dette er orginale Mercedes-Benz 190E 
EVO2 felger i 17”. Som er kjempemessige vin-
terfelger. De ser bra ut og er lette å holde rene.

Nyt bildene av denne strøkne 124en. Norges fin-
este 124?
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Jørn Enersens  2000 CL 500
Tekst og foto: Alexander Nygård
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De av dere som leser det svenske bladet Bilsport 
har vel ikke unngått å legge merke til Jørn En-
ersens utrolig fine CL 500 som det sto om for 
noen nummer siden. På forumet var det flere 
som mente at vi måtte skrive om denne bilen i 
MB Tidende også, og selvsagt kan vi det!

Utgangspunktet er en 2000 modell CL 500 med 
full AMG styling. Det mest visuelle på bilen er 
kanskje de 20” store Superstar Behavior felgene 

med Toyo dekk i størrelsen 245/35-20 foran og 
275/30-20 bak. Bilen er også senket 4 cm, så 
dekkene fyller pent ut i hjulbuene.

Jørn har fått montert orginale facelift baklam-
per og frontlykter, samt Brabus spredere i fram-
fangeren. Disse gir både tåkelys og fjernlys. Alle 
lamper (unntatt parklysene) har xenonpærer. 

Beveger vi oss bak på bilen ser vi at Lorinser 
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spoilere på taket og baggasjelokket er også 
montert. Ferrita har bygget et eksosanlegg med 
4 utblås bak. På utblåsene er det montert AMG 
endestusser.

Bilen er utrolig blank og strøken, og mye av dette 
kommer nok av at alt utenom taket ble omlakkert 
i 2006, og i 2007 ble bilen mattslipt og polert opp 
av Thomas Huuse. Han skal gjøre den samme 
jobben før landstreffet i år også. Mattslipingen 

fjerner alt som er av ujevnheter i lakken, og re-
sultatet er en ekstremt blank bil! 

Innvendig er den orginale Comand hoveden-
heten byttet ut med en Kenwood dobbel-din 
hovedenhet med skjerm. Denne er videre koblet 
til en nedfellbar skjerm i taket med DVD-spiller 
og en ekstra skjerm i solskjermen til passasjeren 
foran. I bagasjerommet er det montert en Sony 
Xplod sub og forsterker.
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Selv om bilen ser ekstremt bra ut, er nok det de 
fleste forbinder med denne bilen motoren. Jørn 
har nemlig fått montert en kompressor og grenrør 
fra Kleemann på den. Dette oppsettet har ved to 
anledninger blitt målt til ca. 470 hk og 650 Nm. 
Med andre ord en god økning fra de orginale 306 

hk og 460 Nm. 

Dette er kanskje Norges fineste CL. Jeg tør i 
hvertfall påstå det, selv om jeg ikke har sett alle 
som går i Norge. Det skal mye til for å toppe 
denne bilen og eierens entusiasme!
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Tekniske data CL 500 (C215):

Antall sylindre  8 (i V)
Antall ventiler  24
Slagvolum   4966 cm3
Effekt    306 hk (orginalt), 470hk her
Dreiemoment  460 Nm (orginalt), 650 Nm her
Akselerasjon 0-100 km/t 6,5 sekunder (orginalt)
Topphastighet  250 km/t (orginalt)

Det er ikke mye man ser av 
Kleemann kompressoren til vanlig, 
men fjerner man litt plastikk i form 
av et lite motordeksel åpenbarer 
forkanten av kompressoren seg.
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Det hele begynte en augustdag i 2004, jeg kom-
mer hjem etter endt arbeidsdag, og like etter 
svinger en krembeige S-klasse inn på gården.  
Vedkommende som kjører er en på min egen al-
der som spør etter meg, og siden har vi to vært 
perlevenner. 

Han eier en 1982-modell 300SD W126, og denne 
bilen fikk jeg ufattelig lyst til å kjøpe. Hadde jo 
aldri vært borti maken til bil vettu, men han ville 
ikke selge den. Noe jeg skjønner godt. Han som 
eier den gikk på Trafikklærerskolen her oppe i 
Stjørdal da vi ble kjent med hverandre. Vi har 
holdt kontakten siden og han er både “bror” og 
kompis for meg. Han har også lidenskap for 
MB.

November 2005: Kompisen min og jeg kommer 
over en burgunderrød 300SD tilsalgs i Hom-
melvik. Vi drar og ser på den og prøvekjører 
den. Den hadde gått ca. 285000 miles (bortimot 
500000km), 1985-mod. Californiautgave med 
partikkelfilter og ABS-bremser, men denne var 
i ufattelig dårlig forfatning. Klimaanlegget blåste 
bare varmt uansett hvilken posisjon det stod i, in-

gen av el.vinduene funket og soltaket og cruise-
kontrollen funket heller ikke.

Den var også endel belemret med rust, og dro 
dårlig med masse sort røyk fra eksosen. Nei 
takk, skal ikke ha den!! Noen dager senere send-
er kompisen min meg en sms, han har funnet 
“Drømmebilen” til meg, og av alle ting så står den 
tilsalgs i Trondheim. 1985-mod. original urørt US-
mod. 300SD Turbodiesel med det meste av utstyr 
som var å få i 1985: ABS, el.vinduer, el.takluke, 
el.nakkeputer, el.seter m/ memory på førersto-
len, el. antenne, klimatiseringsautomatikk, Tem-
pomat, Airbag på førersiden og mye mer. 

For en bil, var det første jeg sa da jeg fikk sett 
bilder av den. Det beste av alt var at den var 
gått kun 66200 miles siden ny, det tilsvarer 
ca. 107000km. Jeg dro til Trondheim en dag i 
desember for å inspisere og prøvekjøre. Jeg ble 
forelsket fra første stund. Den gangen hadde 
jeg en 1998-mod. C220T CDI Classic med au-
tomat, klima og Tempomat. Spurte om han som 
hadde 300SD’n ville ta CDI’en i bytte, og etter 
mye om og men med å prøve å selge den selv 

Historien om min 1985    MB 300SD Turbodiesel
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uten respons så tok han den tilslutt i innbytte, og 
1 februar 2006 var lykkens dag kommet, jeg dro 
til Trondheim etter endt arbeidsdag denne freda-
gen for å hente gliset, den var så ufattelig fin der 
den stod og ventet på meg med sin utrolig fine 
Champagne met. farve. 

Turen hjem til Stjørdal gikk via motorveien i 
90km/t med Tempomat’en innkoblet, så deilig bil 
å kjøre, helt ufattelig at den nå er min tenkte jeg 
der jeg koste meg på tur hjem. Første stopp var 
på Trafikklærerskolen hvor kompisen min var, 
og det er han som skal ha æren for at jeg idag 
er den lykkelige eier av denne bilen. Jeg er deg 
evig takknemlig Benjamin for at du fant “Golden 
Queen” til meg. Han har nå desverre solgt sin 
300SD, og kjører nå en 1984-mod. 280E W123 
manuell med aircondition. Pen bil det også, men 
den er tørst å kjøre med sier han i forhold til 
SD’en, hehe!! 

Jeg har nå eid “Golden Queen” i litt over 2 år, og 
har ingen planer om å bytte henne ut, for en slik 
S-klasse har hele tiden vært guttedrømmen min. 
Nybilfølelsen sitter i den ennå, helt utrolig, og tro 

det eller ei, frontruta er aldri bytta på den, og har 
de originale US-stickersene på seg.

Den har heller ikke fått mye steinsprut på seg 
oppigjennom årene, og bilen fremstår som 99% 
strøken! Bruker den stort sett på tørre, fine og 
varme dager i sommerhalvåret, men hender seg 
jeg tar den ut på en kjøretur på vinteren også 
om veiene er helt tørre vel og merke. Ellers har 
jeg en 1988-mod. Impala met. 190D 2,5 Automat 
med ABS og el.takluke som bruksbil. Den har jeg 
nå hatt i over 7 år helt uten problemer. En kjem-
peflott gammelbil det også, som aldri har sviktet 
meg!! 

Mercedes er sterkt representert i familien vår. 
Mine foreldre har en 1985-mod. 300TDT 7seter, 
sort met. med ABS og Tempomat, gått 420000km, 
og er still going strong. De er superfornøyde med 
den, og de kjøpte den av Benjamin i april i fjor, 
Før den hadde de en silbertistel met. 1982-mod. 
300TDT som de hadde i 4 år, den tok Benjamin 
i bytte. Søstra mi kjører også MB. Hun hadde 
først en 1980-mod. 240D manuell hvit, men rus-
ta tok den tilslutt desverre. Da var den gått ca. 

Historien om min 1985    MB 300SD Turbodiesel
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500000km. Nå har hun en fin 1985-mod. 190D 
Automat, mørkeblå met. som er senket. Hun er 
superfornøyd med den. Hun har hatt den i snart 
4 år nå, den har gått over 300000km, men rusler 
og går hver dag uten problemer. 

Min onkel (pappas lillebror) og tante har en 2007-

mod. E200 CDI Classic, 
flintgrå met. Nydelig bil 
med herlig kjørekomfort 
og sprek Commonrail-tur-
bodieselmotor på 2,1 liter 
og 136hk. Absolutt ALT 
av utstyr untatt Xenon og 
takluke. 

Her spora jeg litt av fra 
emnet, men tenkte jeg 
måtte skrive litt om hva 
de nærmeste i min familie 
kjører ettersom det går i 
Benz. 

300SD’n er utstyrt med 
MB’s utrolig solide 
OM617.951-motor på 
125hk. 5 sylindre og 10 

Ventiler, den er koblet til en fantastisk nydelig 4 
trinns automatkasse. 

I Europa var den kun tilgjengelig i S123 (T-
modell), og da heter motorkoden: OM617.952. 
Grunnen til dette er at USA-utgavene har EGR-
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    beste kjøpene hos Dekk1
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ventil som er en eksostilbakeføringsventil, dette 
var påkrevet i USA grunnet de strenge avgas-
skravene, spesielt i California. Min bil er solgt ny 
i New York-området, mannen kjøpte denne bilen 
ny til kona si i oktober 1985, dette var en dyr 
bil da den var ny den gangen i 1985, lurer på 
hvilken bil han selv hadde. 

Anyway, de tok den med seg som flyttegods til 
Kvinesdal i januar 1987. Derav RA-nummeret 
som ikke akkurat er så vanlig i Norges land, jeg 
synes det er spesielt med disse bokstavene, her 
oppe i VF-land, hehe!! Bilen har originale mark-
eringslys både foran og bak og i og med at den 
er tatt inn som flyttegods er den fritatt fra teknisk 
lyskrav står det i vognkortet, kjekt å vite om man 
skulle bli stoppa i en kontroll noen gang.

Bilen er selvfølgelig spekket med utstyr, og alt 
funker like fint som da den var ny. Og motoren, 
ja den maler så nydelig som en OM617 Turbod-
iesel skal gjøre når den er i orden.
 
Her er utdrag fra det viktigste av utstyrslista: 
(hentet fra den russiske chassisnummersiden)
 

273: Leather Brazil Brown. 
473: Champagne metallic. 
222: Right front seat electrically adjustable. 
240: Outside temperature indicator. 
241: Left front seat electrically adjustable with 
memory feature. 
410: Electric sliding roof. 
444: Tempomat (cruisecontrol) and airbag driv-
ers side. 
470: Antilock braking system. 
491: USA-version. 
506: Outside mirrors electrically adjustable on 
the right side, heated. 
531: Automatic antenna.
551: Antitheft warning system. 
588: Thermoking airconditioner and electric win-
dow lifters front and rear doors, Automatic cli-
matecontrol. 
611: Courtesy lamps for front and rear doors. 
640: Aluminium disc wheels with radial-ply tires, 
15-hole light alloy rims. 
673: High capacity battery.
 
Skrevet av Oddgeir Valstad, Skatval, medlem i 
MB Entusiastklubb avd. Trøndelag.
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Møtestedet
Vi møttes ved Autohuset for felles avreise kl 
11.00
Folket hadde god stemning og været viste seg 
fra sin rette side. Derfra kjørte 10 biler, alle med 
stjerne i siktet, ut av bygrensen og mot landsby-
gdens lange, slyngete veier. 

Turen gikk fra Trondheim til Berkåk og deretter 
til Storås der vi skulle spise mat. Derfra kjørte 
vi om Orkanger på vei hjem. Dette ender opp 

i en skikkelig rundtur med vakker natur og fine 
svingete veier på tilsammen rundt 20mil.

Vi kjørte fra Trondheim i 11.30 tiden, 
og etter noen korte pauser forårsaket av opp-
fylling av væske i form av kaffe og diverse flurium, 
samt at en bil måtte settes igjen pga. noen tekni-
ske problemer, satte vi alle kursen mot Berkåk .
Noen hadde dårligere tid enn andre, og det 
kjørtes til tider friskt. Et plutselig nærvær av lov-
ens lange arm i form av en ivrig UP-bil roet ned 

1. Mai Crusing ved Avd. Trøndelag
Tekst: Torbjørn Flenstad
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tempoet. Heldigvis berget følge for bot eller føre-
kortbeslag, noe som absolutt hadde vært aktuelt 
i følge div. uoffesielle målinger som kom frem et-
terhvert...

Vel fremme på Berkåk ble det en liten stopp med 
tilhørende matbit på de av oss som hadde dårlig 
med frokost i bagasjen. Vi fortsatte videre ned 
mot Storås og ferden gikk forbi gamle gårdsbruk 
i vakkert dalføre. At værgudene var i storform 
gjorde absolutt turen til noe spesielt som vil bli 

husket lenge.

Mange langs veien pluslet med litt småarbeid på 
hus og hage i det en rekke av nyvaskede Mer-
cer kom glidende forbi, å mangt et øyenbryn ble 
hevet over det uvanlige synet langt der ut på by-
gden. 

Stasjons-pub’en
Etter en liten times kjøring ankom vi Storås, et 
lite tettsted som kanskje noen kjenner i forbind-
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else med ”Storåsfestivalen”.
Her ventet det måltid i form av pizza som kom 
som et fint avbrudd etter mye kjøring. Vi fikk 
kjempeoppvartning ved ”Stasjons-pub’en” som 
stilte med pizzabuffet, historier og masse fine bil-
er på gårdsplassen. Lokalene var dekorert med 
bl.a en krommet Mercedes grill, og pizzamenyen 
var en av de mest Mercedes-patriotiske jeg har 
sett. Her må bildet tale for seg.

Fulle av god mat og drikke, kikket vi en siste gang 
på alle de fine bilene som var plassert fint på 
rekke, noen lokale innbyggere hadde sett opp-

trinnet og parkert seg pent inn bland oss mens vi 
spiste, og det er jo alltid hyggelig.
De av oss som bodde sør for Trondheim, dro rett 
hjem mens vi andre kjørte hjem via Orkanger.

Ettertanke og litt om Avd. Trøndelag
Denne turen ga en slik mersmak at den allerede 
er innbooket til neste år. Vår vert på Stasjons-
Pub’en ga beskjed om at også han skulle slå 
følge med oss til neste år.
Denne dagen var skikkelig morro, man kunne 
ikke ha brukt den opp på noe bedre gjøremål et-
ter min mening.
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I Trøndelagen har vi lenge hatt så som så i opp-
møte på våre fredag’s treff. Det er ikke lenge 
siden jeg og Stig satt nesten alene sammens 
med noen få trofaste. Dette har nå snudd seg 
så til de grader at vi plages med å få ordnet sit-
teplasser til alle inne på Autohuset. Et gjennom-
snittlig treff bringer ofte 20 - 25 pers og 15 - 18 
biler! De gangene vi har mest besøk har det ikke 
hvert sitteplasser til alle sammen, men det gjør 
lite når stemmningen ligger oppe i taket.

Veldig behagelig er det også å se mangfoldet og 

trivselen som vi opplever annenhver uke på våre 
treff. Vi har ”ungdommer”, med sine stylede biler 
og stereoanlegg og velvoksne som kommer gli-
dende med veteraner, store s-klasser osv. Alle 
ser ut til å ha funnet sin plass hos oss i MBE Avd. 
Trøndelag. Det varmer undertegnede å se.
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Det hele begynte egentlig da jeg fikk et plutselig 
innfall om å kle garasjen innvendig. Vår ny-
ervervede stolthet, en 1977 Mercedes Benz 450 
SEL måtte derfor stå ute mens dette arbeidet ble 
gjort. Denne perioden varte omtrent halvannen 
måned, og det måtte jo selvsagt komme bortimot 
ny nedbørs-rekord disse ukene.
 
Bilen begynte etter hvert å dugge mistenkelig 
mye da den sto ute der i pøsregnet dag ut og 
dag inn. Jeg prøvde å få luftet litt ut av den, og 
fikk tørket litt vann på gulvet bak. Jeg tenkte 
med grøss på hvor dette vannet eventuelt kunne 
komme ifra. Mistanken var stor for at det var lek-
kasje rundt soltaket, siden det var rust i begge de 
fremre hjørnene av takluken. Jeg levde imidlertid 
lenge i håpet på at det bare var tette drenering-
srør som var årsaken. Det ble dessverre bare 
med håpet.
 
En dag en kamerat var borte hos oss på besøk, 
så fikk vi plutselig se at det rant inn vann fra 
takluken. Da var det heldigvis ikke lenge igjen 
til garasjen var ferdig kledd, og bilen atter igjen 
kunne få komme inn under tak. Jeg fikk tørket 
ut av bilen enda en gang, men nå hadde faktisk 
baksetet begynt å få små hvite flekker. Jeg fant 

ut at hattehyllen var blitt søkk gjennomvåt, og at 
det rant vann videre derfra og ned mellom benk-
en bak og dørene, og til slutt ned på gulvet. Nå 
begynte det å spøke litt. Jeg hadde nemlig tenkt 
at jeg skulle bruke bilen slik som den var hele 
denne sommeren, for så begynne å oppgradere 
alt innvendig interiør til høsten og vinteren. Dette 
kunne jo ikke gjøres hvis bilen tok inn vann!
 
Jeg pratet litt med Assi (Asbjørn Fagervik i klub-
ben) og kameraten hans Tori (Tor Egil Kolltveit), 
og ble enige om at de skulle ta en tur ut for å 
kikke litt på hvordan tilstanden égentlig var. De 
satte i gang å demontere baksetet, hattehylle, 
plastbekledning og taktrekk i bakre del av bilen. 
Det viste seg at det kom en del vann inn gjen-
nom takluken, som fulgte på utsiden av drener-
ingsrørene bakover og ned til hattehyllen. Til slutt 
tok de ut bakvinduet, for lettere få skrudd ned tak-
luke-kassetten. Denne så heller ikke god ut. De 
fant også rusthull under pakningen til bakruten. 
Karosseriet rundt åpningen i taket var fikset sånn 
noenlunde tidligere også, så her var det ikke så 
mye å begynne på. Assi og Tori mente det beste 
var å skifte hele taket. Dette antydet de at ville 
koste rett under 10.000,-. Takluke-kassetten var 
jo heller ikke så mye å fikse på, så den burde vi 

Vår nye stolthet, en 1977 modell Mercedes Benz 450 SEL. Dette 
bildet er tatt like etter at vi kom hjem med den for første gang.

Fra bruksveteran til totalrestaurerings prosjekt på 1-2-3
Tekst og foto: Charlie L. Svendsen
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jo også fått skiftet. Prisen på den var rett under 
18.000,-. Etter litt kjapp hoderekning der 1+1= 
svært røde tall, måtte vi begynne å tenke litt 
kreativt. Dette også fordi at nye deler viste seg å 
være svært vanskelig å oppdrive i praksis.
 
Heldigvis hadde jeg nettopp fått et godt tips fra 
en kar i Bergen.  Han hadde solgt en 1977 mod-
ell 450 SEL uten motor og girkasse til en annen 
mann i Bergen for et par år siden. Den bilen hadde 
bare blitt stående på samme sted hos den nye 
eieren etter eierskiftet. Kanskje han ikke orket 
restaureringen likevel?? Kanskje den nye eieren 
ville selge bilen videre til meg??  Jeg fikk telefon-
nummeret til denne karen, og prøvde i lang tid 
å få fatt i ham. Da jeg endelig  fikk kontakt med 
denne karen, hadde han pussig nok nettopp be-
stemt seg for at han skulle kvitte seg med denne 
bilen. Jeg fikk kjøpe bilen som var komplett, 
bortsett fra at den manglet motor, girkasse og alt 
karosseri foran frontvinduet. Dessuten skulle jeg 

få med en bra takluke-kassett ekstra på kjøpet. 
Selve taket på denne bilen skulle være helt bra 
for rust, så nå begynte vi å snakke om et virkelig 
kupp!!
 
Dette var på onsdagen før påske, og natt til 
Skjærtorsdag var jeg på vei til Bergen med 
600SEL´en og biltralle!!  Dette ble litt av en hei-
satur, siden det plutselig begynte å snø da jeg 
skulle hjem fra Bergen igjen. Jeg kan herved 
bekrefte at 22” sommerdekk og biltralle med 
baktung 116-bil oppå ikke er særlig bra å kjøre 
med på snøføre….
 
På Langfredag kom Assi og Tori hjem til oss og 
bokstavelig talt slaktet hele delebilen. Da mener 
jeg HELE bilen! Da de var ferdige på kvelden, så 
var det bare et gulv, torpedovegg, akslinger og 
bakskjermer igjen av bilen. Taket skar de av med 
vinkelsliper og baufil.  
 

Da bilen begynte å slå seg, og baksetet begynte å få 
“pels”, måtte vi for alvor begynne å lete etter steder 
som det kom inn vann.

Her er det meste av det blå interiøret tatt ut, og jak-
ten på vannlekkasjen er begynt.

Da vi åpnet soltaket for første gang, skjønte vi at det var her de største prob-
lemene med vannlekkasjen lå. 

Her er Tori i full gang med å gjøre klar til å få ut takluke kassetten. Den viste 
seg også å være i vesentlig dårligere stand enn vi hadde håpet på. Grunnen 
til den fæle arbeidsjakken han har på seg, er at han til daglig jobber på karos-
seriavdelingen til Bavaria i Stavanger.
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Jeg har nå innsett at bilen min har endret 
status fra ”bra bruksstand med forbed-
rings potensial” til ”total restaurerings 
prosjekt utvendig og innvendig”. Denne 
bilen kommer ikke på veien igjen før den 
er 100 % ferdig.
 
Heldigvis har jeg fått med meg masse 
gode folk på dette byggeprosjektet.
 
Karosseri, demontering, montering: 
Asbjørn Fagervik: jobber til daglig på 
karosseriavdelingen til BOS
Tor Egil Kolltveit: jobber til daglig på 
karosseriavdelingen til BAVARIA

Kontakter på Bertel O Steen i Sta-
vanger som hjelper til på alle mulige 
måter:
Bent Stangevik: verkstedmottaket
Rolf Idar: verksmester
Terje Holgersen: delelageret
Rolf Fredriksen: delelageret (med spesiell 
kunnskap om klassiske MB)
 
Lakkering:
Håkon Solbakken: Billakkerer hos 
Brødrene Kverneland på Bryne
 
Interiør:
RA møbeltapetsering på Kleppe v/Roger 
Allan Solberg. Han har årelang erfaring 
med bilinteriør og omtrekking.
 
Dette blir et særdeles spennende og om-
fattende prosjekt. Ikke minst på grunn av 
at bilen er en 1977 modell og dermed 

er en veteranbil allerede. Målet mitt er 
at denne bilen skal bli en av de fineste 
W116 i landet. Den skal være mest mulig 
original, og selvsagt være tidsriktig ut-
styrt. Bilen skal bygges om fra blått til 
sort innvendig. Det betyr at alt innvendig 
må skiftes ut. Bilen skal være som ny in-
nvendig når den triller ut på veien neste 
gang.
 
Mye av den innvendige jobben blir det 
Roger Allan hos RA møbeltapetsering 
som tar seg av. Han har allerede bestilt 
helt nytt orginalt sort skinn som han skal 
trekke stolene, baksetet, nakkeputene 
og midtarmléner med. Men før han skal 
trekke, så skal han skifte ut alle defekte 
og dårlige fjærer i setene. Han skal også 
lage ny stopping, slik at setene blir som 
nye å sitte i igjen. Dessuten skal han 
lage nytt tak-trekk, nytt gulvteppe og ny 
hattehylle. Litt småting utenom blir det 
visst også.
 
Assi og Tori skal sørge for at bilen blir 
rustfri og klargjort for hellakkering utv-
endig og innvendig. De skal også ta seg 
av all demontering- og monterings ar-
beid.
 
Jeg regner ikke med at bilen er klar før 
til neste sommer. Dette på grunn av at vi 
må ta steg for steg etter hvert som økon-
omien tillater det, og på grunn av at vi 
stadig møter på hinder når det gjelder 
tilgangen til nye deler.

Rundt bakruten så det heldigvis bedre ut enn fryktet, 
selv om det også her var rustet et lite hull.

Hva gjør man når man trenger karosserideler som 
er enten alt for dyre,  eller ikke er å oppdrive?? Jo 
man reiser til Bergen å henter er 450 SEL til!!
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Her er Assi og Tori i full gang med å kappe av taket 
på delebilen jeg kjøpte i Bergen dagen i forveien. 
Dette taket ser mye bedre ut enn det jeg hadde.

Her tas sisteturen med UR 40527. Mye lått og løye 
er viktig, og humøret på slaktehuset er på topp.

Her er alt som var igjen etter at den lange delebilen fra Bergen var 
ferdig ribbet. Felgene ble selvsagt også skrudd av,  før bilopphug-
gingsfirmaet kom og hentet bilen.
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Om lokallag innlandet 
Tekst: Sigurd Biørn

Det er snart 1 år siden Lokallag Innlandet ble startet med en liten vervekampanje på Lillehammer. 
Siden den gang har lokallaget hatt en rekke sammenkomster rundt om kring i distriktet. I tillegg til 
de faste torsdagene på Rudshøgda har vi blant annet: kjørt gokart, Pizzakveld, garasjebesøk hos 
Tor Anton Dagfinrud og cruising til Cadillac kafé på Tretten. Vi har også fått på plass en samar-
beidsavtale med Høystad bildeler på Lillehammer, disse yter meget god service, i tillegg til at vi får 
svært gode priser der.

MB Entusiastklubb
Lokallag Innlandet

Fasaden til Cadillac Kafé.
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Cruising til Cadillac Kafé
Tekst og foto: Sigurd Biørn

Sommeren er rett rundt hjørnet, så derfor bestemte vi i Lokallag innlandet oss for å ta en liten cruis-
ingtur. I og med at 1. mai i år ble på en torsdag betydde dette at det skulle være lokallagstreff på 
Rudshøgda. Selv om været var heller dårlig, påvirket dette ikke humøret vårt. Vi ble tilslutt en god 
gjeng som møtte opp på Rudshøgda. Det kom til og med 2 stykker fra Kongsvinger. Frode Strand 
og Rolf Åge Sørdal hadde tidligere på dagen slaktet en av Frodes engelske biler, de hadde derfor 
bagasjen full av deler. Dette passet forøvrig fint da turen gikk forbi huset til Rolf Åge og vi fikk tømt 
bilen hans for deler. 

Vel framme på Tretten møtte vi 3 andre entusiaster som bodde i nærheten av Tretten. Disse ble med 
inn på Kafeen for en liten prat. Cadillac Kafé er en liten godbit på turen oppover Gudbrandsdalen. 
De holder til der den gamle Shell Stasjonen var før. Kafeen er innredet som en gammel amerikansk 
diner, med båser og masse amerikanske effekter. Et riktig hyggelig sted for oss med over snittet 
bilinteresse. Burgerne på Cadillac kafé er aldeles nydelige og de serverer kun med glass erCola. 
Anbefales på det sterkeste til de som blir sultne på tur i Gudbrandsdalen.

(Flere bilder på neste side)

Parkeringsplassen var godt representert med det riktige merket.
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Best på

MERCEDES DELER
Auto-Huset har avdeling i Bergen og Trondheim

Ring oss i Bergen
Telefon: 55 92 51 80

Ring oss i Trondheim
Telefon: 73 95 69 70

Nå også i 

Bergen

Over 17 000 deler i base

Stort delelager

Høy kvalitet

Riktig pris

23 års erfaring
Vi spiser

En bakpart på en Cadillac har fått plass inne i kafeen.

MBTIDENDE_nr2_2008.indd   46 19-05-08   21:12:44



Nr. 1-08      |    MB-Tidende   |      47

Best på

MERCEDES DELER
Auto-Huset har avdeling i Bergen og Trondheim

Ring oss i Bergen
Telefon: 55 92 51 80

Ring oss i Trondheim
Telefon: 73 95 69 70

Nå også i 

Bergen

Over 17 000 deler i base

Stort delelager

Høy kvalitet

Riktig pris

23 års erfaring

MBTIDENDE_nr2_2008.indd   47 19-05-08   21:12:45



1

Etter å ha hørt og ikke minst lest i MB tidende 
om Charlie sine nye innkjøp av W116 biler, invit-
erte lokalag Stavanger nesten seg selv hjem til 
hans residens på Klepp, dette er ca en halvtimes 
kjøring rett sør for Stavanger.

De som leste om Charlie sitt innkjøp av en 1977 
modell V116 450SEL i forrige nummer av MB 
tidene har sikkert fått med seg at han har en 
glede og interesse rundt Mercedes som er litt 
over gjennomsnittet, kan man trygt si… Derfor så 
tenkte lokallaget at dette måtte være en ypperlig 
anledning til å få samlet gjengen i hyggelige om-
givelser.

Som sagt så gjort, den 5. Mai ankom under-
tegnede Klepp, litt over kl 1900 og da var gata 
allerede godt fylt med Mercedeser, nesten 20 stk 
totalt!

Med rett flagg til topps så var det ikke så van-
skelig å finne frem heller.! (Bilde 1)

Nydelig vær og Siv (fruen til Charlie, bilde 2) som 
hadde lovet lapper og kaffe var nok mye av år-
saken til det gode fremmøte. (3)

Praten gikk livlig omkring Charlie`s nye ekvi-
pasjer og utgangspunktet for å lykkes med en 
nydelig 450SEL er til de grader tilstedet.!! (Bilde 
Nr 4,5,6 og 7)

Interiøret var plukket ut og jakten på rust var godt 
i gang, det vi fikk med oss av planer for bilen var 
at skjermene fremme måtte byttes pga av rust, 
litt rustsveising i tak rundt takluke og i motorrom 
samt diverse små reparasjoner måtte påregnes 
før denne kunne få ny lakk, og igjen fremstå som 
den gjorde i sine glansdager for ca 30 år siden.

Motor og drivverk var ifølge eier så bra at han 
håpte å unngå å plukke det ut av bilen, men det 
får tiden vise, det var ikke så mye arbeid som 
måtte gjøres i motorrommet så det kan kanskje 
unngås.

Hjemme hos reportasje MBE Avd Stavanger
Tekst: Frode L. Sæterstøl

2 3
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Den startet i hvert fall med en gang under test 
litt utpå kvelden, og sveiv helt nydelig.

Motorlyden fra en Mercedes V8 er det heller 
ikke noe i veien med!

I forrige nummer av MB tidende så kunne en 
lese at gamlebilen var kjøpt inn, en 1979 mod-
ell 450SE, denne vil bli brukt som delebil, da 
med spesielt tanke på interiør og støtfangere 
etc.

Men en god nyhet kan vi ta med i 
den forbindelse, den vil få et nytt 
liv senere, for denne er nå solgt 
til en kar som vil fikse den!

Charlie har som oss andre 
nå også fått e-bay ”sjugå” så 
en overhalt Bose forsterker til 
W140`en var kjøpt inn og gjen-
gen stilte gladelig opp for å få 
dette installert. (Bilde 8)

Med 4 forskjellig koder til spiller-
en og flere spillere å velge mel-
lom, og ingen visste helt hvilken 
kode som tilhørte hvilken spiller 
måtte det gå galt, men jeg tror de 

4 5

6 7

8
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fant ut av det til slutt etter noen timer.

Undertegnede tok turen hjemover ca kl 2200 og 
da var diskusjonene fremdeles godt i gang.

Vil takke Charlie og ikke minst Siv for en veldig 

hyggelig kveld, lappene var helt nydelige.!
Håper det ikke blir lenge til neste gang.

Nyt stemningsbildene fra denne hyggelige 
kvelden!

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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MB Entusiastklubb
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Vinteren er jo en tung tid for oss helfrelste MB 
entusiaster. Altfor kaldt og surt til å få gjort noe 
med bilene. Hvis vi klarer å få lurt oss til en vask, 
så er jo bilene like skitne igjen etter én kilometer. 
Det er jo slik at vi nesten har lyst til å gi opp noen 
og enhver.
 
Heldigvis har vi på landets beste vestkant funnet 
medisin mot vinterdepresjonen. Vi samles med 
visse mellomrom, og gjør masse hyggelige ting 
sammen mens vi venter på sol og varme. I denne 
artikkelen vil jeg nevne noen av aktivitetene vi 
har hatt denne vinteren.
 
Bowling
Mandag 25. februar bestilte vi 4 bowling-baner 
på Hanasenteret i Sandnes. Dette var et pop-
ulært arrangement. Flere av oss fikk med seg 
sine bedre halvdeler også på dette. Noen av del-

takerene denne kvelden hadde virkelig talenter å 
vise frem, mens andre knapt hadde sett en bowl-
ingkule noensinne. Dette arrangementet falt vir-
kelig i smak, og må nok gjentas til høsten igjen.
 
Gokart
Mandag 10. mars hadde vi booket én time på 
gokartbanen i Hillevåg. Her skulle vi få vist våre 
kjøreferdigheter uten å risikere å bulke våre 
egne biler. Her var vi 8 stykker som skulle kjøre, 
og vi kjørte 3 heat. I tillegg var det møtt opp en 
gjeng med tilskuere fra klubben, som heiet på 
oss som kjørte. Merkelig nok tok Bernt og Sven 
Håkon ledelsen hele tiden, skulle nesten tro de 
hadde tørrtrent litt på forhånd? Det er nok helt 
sikkert ikke siste gang vi treffes for å kjøre gokart 
heller.
 

Vinterens lyspunkter
 
Tekst og bilder av Charlie L. Svendsen

1 2

3 4
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Omvisning på Bertel O Steen i Stavanger
Mandag 14. april fikk vi omvisning på Bertel O 
Steen i Stavanger. Her fikk vi en god orientering 
om hva de holder på med, litt om tall og bud-
skjetter, hvilke planer og mål de har satt seg, 
og ikke minst en detaljert beskrivelse om den 
nye lakkhallen som nylig er bygd. Vi fikk også 
anledning til å spasere rundt å kikke på bilene 
som sto utstilt. Noe av det som trakk flest nys-
gjerrige akkurat denne kvelden, var nok Politiets 
sivile pansrede Gelendewagen som var innom 
på verkstedet. Det var en G500, og i tillegg til å 
være pansret hadde den absolutt alt tenkelig ut-
styr. Bilen var bare helt vanvittig rå. Takk til Ber-
tel O. Steen i Stavanger!!
 
Pizzakvelder
Våre mandagsmøter på Pizzabakeren har jeg jo 
nevnt tidligere. Dette er like hyggelig hver gang, 
og trekker vanligvis mange medlemmer.
 
Vårtreff sammen med MBKN
Mandag 28. april inviterte MBKN oss i MBE til 
et helt uformelt vårtreff på Bilmuseet på Bråstein 
mellom Sandnes og Ålgård. Her var det godt 

oppmøte fra begge klubbene. Mye flotte biler var 
hentet fram fra vinterdvalen. Litt ekstra krydder 
var det jo da Jarl Honoré (ja, far til Jens) dukket 
opp med en 1978 modell W123 250E. Denne 
bilen så virkelig ut som om den kom rett fra sam-
lebåndet. Den hadde kun hatt én eier fra den var 
ny, og kun gått litt over 80.000 kilometer.
Etter at vi hadde fått sett og studert litt på de opp-
møtte bilene, var kaffien klar inne på museet. Der 
hadde Stian Lode vært i full gang på kjøkkenet. 
Han hadde både funnet frem kaker og laget kaffi. 
Vi fikk også omvisning i Bilmuseet. Her var ut-
stillingen endret siden sist vi var her. Noen biler 
manglet, mens nye biler var på plass.
 
Etter dette vårtreffet, så kom endelig sommeren 
tilbake til oss her på vestlandet. Nå er garas-
jebilene på veien igjen, og endelig kan vi som 
har cab kjøre uten tak igjen. Undertegnede har 
i skrivende stund vært i full gang med bøtte og 
svamp opptil flere ganger allerede. Dessuten så 
nærmer det seg landstreffet på Gol.
 
Ha en GOD SOMMER!!

5 6

7 8
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1. Her er gutta boys klare til å gi gass på banen
2. Her diskuterer Sven Håkon og George litt strategier for 
neste heat.
3. Som helt nytt medlem tok Leffi sisteplassen i løpene 
bare for å være grei mot oss andre. -Jeg får heller vise 
dere neste gang, sa han med godt mot.
4. Her et bilde ifra den nye og moderne lakkeringshallen 
til Bertel O Steen.
5, 6 og 7. Her er en av Politiets pansrede kjøretøyer. Denne 
vakte virkelig oppsikt, og det var flere av medlemmene 
våre som plutselig fikk lyst til å ta Politiskolen. Grunnen til 
at bilen sto på verkstedet fikk vi ikke vite.
8. Her er et bilde fra én av våre vellykkede kvelder hos 
Pizzabakeren på Mariero.
9. Gammel og ny E-klasse. Mye har skjedd på årene mel-
lom dem.
10 - 20. Stemningsbilder fra vårtreffet. Mye fine biler i alle 
aldre.
21. Stian Lode hadde full kontroll på kjøkkenet, og disket 
opp med nytrukket kaffi og kaker.
Nederst: Tidkort fra gocartkjøringen
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Kontaktinformasjon til styret og lokallagene i MB Entusiastklubb
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:
Lokallagsformann         
Arne Snapa   916 10 805 ars@arstrading.no
Kasserer
Kenneth Slettum  419 04 790 kslettum@getmail.no
Sekretær
Sissel Irene Tønsberg 938 81 090 sissel_tonsberg@hotmail.com
Styremedlem     
Bjørn Mohn   41306467 mbe230t@bluezone.no

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. 
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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
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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

Gensere: 250,-
S - M - L - XL - XXL
Ta kontakt med ditt lokallag 
hvis du ønsker lokallagslo-
go på genseren

Skiltplater m/ny design: 50,- Jakker: 500,-

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

Refleksvest: 50,-

Bestilling:
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: 
butikk.mbentusiastklubb.com

Andre effekter:
Trøyer 150,- 
(125,- pr. Trøye ved bestilling av to 
eller flere)
Spesialtilbud på trøyer i størrelse M 
og L, kun 50,- pr. stk! 
Nøkkelbånd 50,- 
Caps 50,- 
Tidligere MB Tidende 20,- 

Effekter fra MB Entusiastklubb

Streamer ny type: 50,-
Vi har også gammel 
type til 50,-
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