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NYHET:

123-SERIEN KAN NÅ 

LEVERES I  AMG-UTGAVE

NORGES RASKESTE 240TD
ARVEN ETTER FUTSÆTHER

ENDELIG EN 123-BIL I SAMLINGEN

Torbjørn Flenstads 1971 
Mercedes-Benz 280S

Ambassadøren
som ikke ville dø
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Frode Strand
Styreformann

God jul og godt nytt år!

Innen dette bladet kommer i postkassen er vi godt ute i desem-
ber, og jeg har antakelig jekket et anstendig antall julebrus aller-
ede. Jeg tar derfor sjansen på å ønske alle en god jul og et riktig 
godt nytt år. 

Klubben utvides stadig, og er nå etablert også i vår mer nordlige 
landsdel. I oktober i år ble lokallag Salten startet og hadde sitt 
første lokallagstreff. Det er svært gledelig å se et slikt engasje-
ment. Vi ønsker Tore Vold og Christoffer Hunstad lykke til videre 

-
ten har neppe Tore og Christoffer noe i mot det. Ta gjerne kontakt 
på salten@mbentusiastklubb.com hvis du har noen spørsmål. 
Fast treff er hver mandag, men sted er ikke bestemt ennå. Følg 
gjerne med på forumet for å se hva som skjer.
Er det noe du ser at kan gjøres bedre, eller har du andre forslag 
til styret? Ta gjerne en telefon eller send en e-post. Kontaktinfor-

er nå også opprettet en forslagskasse på klubbens forum under 
”medlemmenes forum”. 

Bladet Auto Motor og Sport et klubbens desidert største utgift-
spost. Pr. i dag er den en for stor utgift i forhold til medlemskontin-
genten. For å sikre en forsvarlig drift der vi også har mulighet til å 
støtte lokallagene og delta på arrangementer er vi nødt til å gjøre 

på en tilbakemelding fra AMS. Denne er vi lovet tidlig i desember. 
Hva som blir gjort etter det vil bli tydelig informert om på klubbens 
hjemmeside, og også i brev sammen med kontingent for 2009. 

-
mer. Dette er gledelig å se, og vi tar det som et tegn på at MB 
Entusiastklubb er en bra klubb 
å være medlem i. Kjenner du 
noen med Mercedes, eller et 
ønske om en gang å skaffe seg 
en, så er det bare å løpe og 
verve.

2008 er snart over. Styret skal 
om ikke lenge i gang med å 
sortere og sende ut nesten 900 
kontingenter. Vi håper dere 
har hatt godt utbytte av årets 
medlemskap og velger å bli 
med oss inn i 2009. 

S
tyreform

annens hjø
rne
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årlig, og er MB Entusiastklubbs 
medlemsblad.

Kjære leser,

som forsiden allerede har sladret om, er denne 
utgaven av MB-Tidende hovedsaklig viet model-
ler man vanligvis ikke ser for mange av på våre 
treff. Layouten er fra en brosjyre for T-modellen 
av 123-serien, øyensynlig fra slutten av 70-tallet. 
Brosjyren er full av fantastiske bilder som viser 
allsidigheten i den nye luksus-stasjonsvognen, og 
de får meg til å tenke på tidligere styreformann 

medlemsbladet. På hvert eneste bilde i brosjyren 
er det nemlig en mengde mennesker som gleder 
seg over bilen, noe som er en sjeldenhet i dagens 
brosjyrer. Hvorfor sluttet man å vise brukerne av 
bilene, mon tro?

Etter Mercedes sin målestokk har 123-serien vært 
klassiker i noen år allerede, men her hjemme er 

de magiske 30 år som sikrer lave årlige kost-
nader. Dette fører gjerne til at mange eldre biler 
ender opp som bruk-og-kast-objekter for folk som 
trenger en billig bil nr. 2, men i dette nummeret 

som ser ut til å gå gode tider i vente hva gjelder 
stell og verdsettelse, enten de er bruksbiler eller 
kosebiler.

Med dette og forrige nummer vel i havn vil jeg 
gjerne få komme med en oppfordring til med-
lemmene om å bidra med stoff til bladet. Som med 
klubbtreffene handler det ikke om å ha det nyeste 
og dyreste, men om å dele entusiasmen og gleden 
over Mercedes-Benz med andre. Ta gjerne kontakt 
dersom det er noe dere lurer på, om dere trenger 
hjelp til å få tatt bilder, eller eventuelt bare vil gi ris 
eller ros.

Helt til slutt vil jeg få ønske alle våre medlemmer 
en riktig god jul og et godt nyttår, samt god lesning!

Sven Håkon Voldum
Redaktør
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NYE SAMARBEIDSPARTNERE

Johnsen Auto Trading

Det er med glede vi kan informere om at vi har fått en ny samarbeidspartner 
innen bilpleie og soting. Johnsen Auto Trading holder til på Notodden og tar 
gladelig i mot klubbens medlemmer. Notodden ligger halvannen times kjøre-
tur fra Oslo Sentrum, en time fra Drammen og en halvtime fra Kongsberg. 
For å få rutene sotet kan du enten levere bilen som den står, eller rutene 
løse.

Veiledende priser på soting er :
  kr. 650,- pr. rute
  kr. 1250,- pr. bakrute.
  Ellers tilbud etter avtale
  Ved levering av løse ruter gis det 50,- i rabatt pr. rute. 

Prisen inkluderer demontering av alle bevegelige ruter, grundig vask, leg-
Klubbens

medlemmer gis 15% rabatt.

Kontakt Johnsen Auto Trading på 99494000 for avtale.

Grand Prix Products Norge

Grand Prix Products Norge (GRPP) er en ny norsk nettbutikk for Formel 1 
fans. GRPP innvilger fast 20% rabatt på hele McLaren-kolleksjonen for alle 
klubbens medlemmer som registrerer seg direkte på grpp.no. Medlemmene 
kan legge seg til som brukere (husk å registrere deg med medlemsnr.) og kan 
også registrere seg for å få nyhetsbrev fra oss, og vi legger inn en rabattma-
trise direkte på brukerene som automatisk regnes ut ved kjøp.

Vi har allerede gode tilbud på bl.a. alle
Vodafone McLaren Mercedes-produkter vi har på lager!

INFORMASJON FRA
MEDLEMSANSVARLIG

Verv   Medlemsansvarlig
Navn  Thomas Madsen
Bosted   Jessheim
Alder  36år
Bil  Mercedes
Modell  S210
Type  1999 E320 4MATIC 
Diverse  Gift, to barn

I forrige nummer av MBT var vi 728 
medlemmer, nå har dette bare ynglet 
og fortsatt og vokse. Vi er derfor i 
skrivende stund over 800 medlem-
mer og målet for slutten av året er 
att vi skal være 850 medlemmer.

Den store utfordringen for meg 
framover blir vel å få sendt ut kontin-
genten for 2009, og så snart den er 
ute gjøre klart for Landstreffet som 
endelig er booket på Pers på Gol 
som vanlig.

Vi har fortsatt en god vekst grun-
net vervekamanjen og er vel her 
oppe i godt over 40 som har valgt 
å bli medlem.  Fra og med 1.11 blir 
alle automatisk medlem for 2009. 
Jeg vil kalle dette en god og sunn 
vekst fra forrige landstreff hvor vi 
var 638 betalende. Det blir fortsatt 
en utfordring å få med ALLE videre 
inn i medlemsåret 2009, men vi får 
håpe vi klarer dette og kommer enda 
nærmere 1000 medlemmer i 2009. 

  Thomas Madsen
  Medlemsansvarlig

KlubbnyttMB
Entusiastklubb
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Landstreff 2009

Neste års Landstreff blir, tradis-
jonen tro, avholdt på Pers resort 
på Gol siste helga i mai, altså 29 - 
31.05.2008.

Landstreffet har siden starten økt 
både i kvalitet, deltakelse og pro-
gram. Klubbens mangfold øker 
stadig, og fjorårets biler hadde en 
spennvidde på over 40 år og repre-
senterte stort sett alle kategorier av 
biler som Mercedes har produsert 
i løpet av disse årene.Vi har planer 
om å fortsette trenden i 2009, og leg-
ger opp til tidenes Landstreff! 

Program og priser for selve tref-
fet er ennå ikke klart, men man har 
allerede nå mulighet for å sikre seg 
overnatting med reduserte priser for 
MBE-medlemmer. Årets landstreff 
hadde rundt 100 biler og over 200 
mennesker, så det kan lønne seg 
å være tidlig ute for å kapre drøm-
merommet. For å bestille overnatting 
med reduserte priser må man bruke 
bestillingskoden 0106MER.

Kontaktinformasjon til hotellet:

       tlf:   07377
e-post:   pers@pers.no

Priser for overnatting

Hotell (inkludert frokost):
Dobbeltrom : kr. 1000,-
Enkeltrom : kr. 800,-
Barn 0-16 : kr. 100,-
Større rom eller familierom kan 
bestilles mot tillegg

Motell (inkludert frokost):
Dobbeltrom : kr. 600,-
Enkeltrom : kr. 450,-

Dalen leiligheter:
5-sengs leilighet : kr. 1.300,-

Pers leiligheter:
4-sengs leilighet : kr. 800,-
6-sengs leilighet : kr. 1100,-

Pers hyttepark:
4-sengs hytte : kr. 550,- pr. døgn
5-sengs hytte : kr. 650,- pr. døgn

I hytter og leiligheter kan man 
bo 3 netter for prisen av 2. 

Dvs. at du kan ankomme tors-
dag eller dra mandag og kun 

betale for 2 dager

LANDSTREFF 2009
29 - 31.05.2008
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Nyheter
En rask oppdatering på Mercedesfronten

10 år med Performance SUV
ML63 AMG kommer nå i to nye spesialutgaver for å 
feire at det nå er ti år siden de lanserte den første ML55 
AMG - den første Performance SUV i verden! En ut-
gave fås i sølv med tofarget interiør (sort og brunt/grått) 
av nappaskinn og har betegnelsen 10th Anniversary.
Den andre utgaven kalles AMG Performance Studios
og henviser til AMGs høye kompetanse innen spe-
sialutrustning etter kundens ønske. Denne modellen le-
veres i sort og med interiør i tilnærmet hvitt nappaskinn. 
Begge modellene leveres med 21” AMG-felger.

Mercedes-Benz S600 Pullmann GUARD

Mercedes har levert pansrede 
versjoner av sine toppmodel-
ler i over 80 år, og nå er siste 
skudd på stammen lansert. Det 
dreier seg om en S600 Pullmann 
i GUARD-utførelse. Bilen er 
strukket hele 115cm og har nå en 
total lengde på 635,6cm. Bakvin-
duet er i tillegg brattere for å øke 
takhøyden i baksetet med 6cm. 
Den økte lengden og pansringen 
gir bilen en totalvekt på 4.8 tonn.
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AMG Performance Center
I løpet av 2009 vil AMG åpne 175 nye AMG Per-
formance Centers i 15 land. Disse nye utsalgsstedene vil 
kjennetegnes av en gjennomført stil som best representerer AMGs 
merkeidentitet. Materialer av høy kvalitet, eksklusive møbler og representa-
tive farger for AMG danner en eksklusiv atmosfære i lokalene. 

Fotgjengersikkerhet
Den nye E-klassen (W212) som lanseres neste år 
vil leveres med et banebrytende sikkerhetssystem 

-
sel av en fotgjenger, vil panseret umiddelbart løfte 
seg 5cm i bakkant. Dette er mulig ved hjelp av 
spesielle sensorer i støtfangeren, samt nyutviklede 
hengsler med elektromagnetisk fjæring. Ved å løfte 
panseret reduseres sjansen for å treffe harde kom-
ponenter som motor o.l.

Blindsoneassistent
Mercedes lanserer i disse dager en blindsoneassistent 
som ved hjelp av radar holder øye med begge sider av 

Med en toppfart på 250km/h og snittforbruk på 5.2l pr mil kan 
man trygt si at den nye C250CDI har det beste av alt. Med 204hk 
sprinter den nye modellen fra 0 til 100km/h på 7sek, og har et 
CO2-utslipp på bare 138 g/km. Ingen andre biler kan skilte med 
denne imponerende kombinasjonen av ytelse og utslipp.

500.000 solgte C-klasser!
Siden lanseringen av den eksisterende C-klassen 
i mars 2007 har det blitt levert en halv million biler. 
Tallet er fordelt på 440.000 sedaner og 60.000 stas-

Bremen (Tyskland), East London (Sør-Afrika) og Bei-
jing (Kina). Den mest populære modellen er C220CDI, 
som står for omtrent en tredjedel av salget.

nr4 2008.indd   7 24.11.2008   00:07:52



Tekst: Alexander Nygård
Foto: Frode Strand

1983 300D) når jeg var 18 år, har 
jeg hatt hel masse forskjellige Mer-
cedesmodeller og motorer. 4, 5 og 
6 sylindrete dieselmotorer og 4 og 
6 sylindret bensinmotor. I de siste 
årene har lyst på en V8er meldt seg 
mer og mer. Minnet om den gangen 
jeg lånte en 1991 560SEC sitter 
fortsatt godt plantet i hjernebarken. 
Følelsen av å starte en bil med V8er 
er helt herlig. Lyden er til å få gåse-
hud av, og følelsen av et enormt 
dreiemoment når man gir gass og 
bilen skyter framover kan få hvem 
som helst i godt humør. 

Hvorfor i alle dager jeg enda ikke 
har hatt bil med V8er har jeg spurt 
meg om mange ganger, men den 
rette bilen har vel rett og slett ikke 
dukket opp på riktig tidspunkt enda. 
De som kjenner meg vet at jeg er 
litt ekstra glad i 123er, og mang 
en gang har jeg drømt om en 123 
med V8er. Flere ganger har vi stått 
på treff og pratet om hvor kult det 
hadde vært med en 123 med 8er og 
jeg har i langt tid samlet info om hva 
som trengs for å bygge om en med 
8er. 

En dag i begynnelsen av november 
dukket det opp en post på forumet 
med link til en Finn.
no annonse. Bilen 
som var til salgs var 
en S123 med V8er. 
Nærmere bestemt en 
560 motor, den råeste 
versjonen med 300 
hk og 455Nm. Siden 
bilen sto til salgs 
mindre enn 10 km fra 
hobbyverkstedet mitt 
så var fristelsen altfor 
stor til ikke å stikke 
bort en tur. Jeg innså 
allerede før jeg kom 
dit at bilen sannsyn-
ligvis ville bli solgt, til 
meg.

Bilen må være en av de mest 
anonyme 123er jeg har sett. Orgin-
ale 15” alufelger, 240TD merke på 
bakluka og den kanskje ikke så 

gjengjeld var den svært strøken. 

til Norge. Dunkel-blau, 
med all chrome lakkert 
svart, 8x16” AMG felger 
og masse ekstrautstyr. 
Bilen gikk her noen år før 
den havnet på taket i en 

bilulykke og ble vrak. Vraket skiftet 
eier et par ganger før han jeg kjøpte 

Noen år gikk før han startet prosjek-
tet. Et nytt karosseri måtte skaffes til 

De siste 13 årene har den ikke sett 
norsk vinter og før det gikk den i 
tyskland. Utgangspunktet for bilen 
var en 1983 280TE. Bygget om til 

var nok utrolig grom når den kom 

Norg

I motorrommet er det ikke mye som minner 
om det originale 240D-maskineriet lenger
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veie, og en 1985 240TD ble funnet 
hos Autohaus Lorinser i Tyskland. 
Bilen hadde gått 175 000 og var 
generelt strøken. Den ble tatt med 
hjem til norge og ved hjelp av en 
mekaniker ble 240en bygget om 
med delene fra den vrakede 280en. I 
steden for å sette inn den gamle 500 
motoren, skaffet han til veie en 560 
motor og satte inn denne i steden. Til 
slutt ble bilen godkjent gjenoppby-
gget, og bilen er godkjent med V8er. 

kilometer de siste dagene, og for 
hver mil jeg har kjørt har motoren 
gått litt penere. Dessverre har jeg 
nå parkert bilen for vinteren, og jeg 
gleder meg allerede til jeg skal ta 
den frem igjen når vårsola igjen gjør 

Siden gjenoppbyggingen var ferdig 
har bilen bare gått 10 000km og har 
aldri blitt vinterkjørt. 

den”. Ved nærmere undersøkelse 
viser det seg at, ja, de har aldri 
blitt kjørt på, men de er produsert 
i 1997... Dessverre bærer bilen akku-
rat nå preg av å nesten ikke ha blitt 
brukt de siste årene, så motoren går 
ikke helt jevnt. Jeg har kjørt mange 

ges raskeste 240TD
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Tekst og foto: Tore Robert Klerud

Fast forward til tidlig på 2000-tallet: 
Da jobbet min kamerat Jens som 
selger hos Honda i Ski i Akershus. 
En dag sto familien Futsæther, be-
stående av diplomaten, hans sven-
skfødte kone og to voksne døtre, på 
gulvet i salgshallen. Herr Futsæther 
hadde avsluttet sin karriere som 
bilist, og fruen ønsket seg en mindre 
bil med automatgear. Familierådet 
hadde besluttet at det skulle være en 

av å selge dem bilen.

Mercedesen bragte familien til Ski, 

handel.

I vår ringte Jens meg igjen, og spurte 
om jeg husket bilen. Hans gamle 
Honda-kunde, fru Futsæther, hadde 
sporet ham opp i hans nye jobb, 
og ringt ham igjen. Herr Futsæther 
hadde gått bort for noen år siden, i 
mellomtiden hadde en av døtrene 
benyttet Mercedesen som nummer 
2-bil, men nå skulle en ny bil inn i 
garasjen og den gamle kjempen 
måtte bort. Visste han om noen som 
kunne ta seg av den?

-
por, men prisforlangendet var også 
langt mer normalt enn for noen år 

men ble ikke nevnt som innbyttebil. 
Fruen nevnte imidlertid at de hadde 
en gammel Mercedes som var ”like 
pen” som de vurderte å selge, og 
Jens ble med ut for å se på det 
omtalte klenodiet.

Jens har aldri vært spesielt interes-
sert i Mercedes, men synet satte 
ham likevel litt ut. Den ca. 30 år 
gamle bilen hadde gått rundt 80.000 
kilometer, varetrekk fra dag 1 satt 
fremdeles på, og det var ikke en 

at bilen hadde original air condition 
ringte han meg straks, men siden 
prisforlangendet mer enn gjenspei-
let bilens tilstand ble det aldri noen 

I 1983 ble UD-ansatte herr Futsæther pensjonist. Etter et langt liv i diplomatiets 

ny Mercedes i akkurat passe tid før ferden gikk hjem til Bærum.

Futsæthers datter Camilla i midten tar farvel 
med bilen, og Jens (til v.) og jeg tar over.

Arven etter Futsæther
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siden. Dermed dro Jens og jeg til 
Bekkestua for å vurdere et bilkjøp 
som ut fra omstendighetene lignet 
langt mer på en adopsjon enn noe 
annet.

Trange, tette og litt fuktige villa-
garasjer kan gjøre mer skade enn 
nytte. Da vi trillet ut den støvete 

garasjen ble det raskt klart at 
her var det på tide å sette inn 
tiltak for å redde fremtiden. Kil-
ometertelleren sto på 103.000 
kilometer, alt virket ryddig og 
”på plass”, men det ellers så 
hele interiøret var fullt av sand 
etter tallrike turer til stranden, 
og det luktet mugg i hele bilen.

Utvendig ble vi fortalt om et par 
små antydninger til rust i den 
manganbrune lakken, og vi fant 
enda noen angrep i jekkfester 
og dørenes nederkanter. En 
omlakkering av den ene bak-
skjermen etter et snøryddings-uhell 
viste seg å være mangelfullt utført, 
og det var en og annen småbulk i 
bagasjelokket også.

Jens husket bilen som ”full av utstyr” 
fra første gang han så den, men det 
var trolig air condition-anlegget som 
lurte ham. En sjekk på Den Rus-
siske Siden viste tvert imot at det 
var en usedvanlig utstyrsfattig bil vi 
så på, kun automatgear, nakkestøt-
ter bak og det meget uvanlige 
AC-anlegget var bestilt som tillegg. 
Til og med radio var utelatt, og den 
originale dekkplaten i dashboardet 
satt der fremdeles.

Teknisk så vi ingen grunn til å tvile 
på tilstanden. Herr Futsæther hadde 
i hele sin levetid brukt blytilsetning 
på tanken for sikkerhets skyld, 
og hadde full service på den med 
oljeskift to ganger i året, uavhengig 
av hvor lite han kjørte. Dette hadde 
også datteren fulgt opp sånn noen-
lunde de siste årene. Bilen var tross 
alt et kjært minne om faren, som 
bestandig hadde vært stolt over den 
og bestandig kjørt med ACen på fullt 
slik at døtrene hadde pakket seg 
inn i pledd og tykke jakker i baksetet 
gjennom hele oppveksten.

Vi ble så vidt skuffet at det ble ingen 
handel der og da. Vi reiste hjem 
og vurderte: Kilometerstanden var 
ikke lenger unikt lav, selv om den 

god handel da hun lot den gå.

Tanken på at det under rusten lurte 
en teknisk sett kjernefrisk Mercedes 
av udiskuterbar, legendarisk kval-
itet gjorde at vi hoppet i det. Den 
som har tittet i garasjene hos Jens 
og meg vet at det siste vi egentlig 
trengte var nok et restaureringspros-
jekt, men det ofret vi ikke en tanke. 

Og da vi kjørte den hjem fra 
Bekkestua til Ørje en varm og 
tørr juli-natt i sommer kjørte jeg 

beundret glansen i 25 år gam-
mel krom og baklys-glass. Vi 
byttet bil ved Askim, og derfra 
loset jeg den gamle kjempen 
mot grenseskogene i Indre 
Østfold mens automaten skiftet 
umerkelig og de piggfrie gamle 
vinterdekkene rullet som myk 
ost på hullete asfalt. Bare litt 
ventiltikk forstyrret idyllen, og 
det luktet død hest i bilen, men 
med vinduet nede kunne man 

ikke høre annet enn fartsvinden. 
Ikke et knirk. Dette skulle bli gøy, og 
Futsæthers gamle Mercedes skulle 
gjenvinne sin fordums glans i tid til 
Gol-treffet 2009.

Dagen etter demonterte vi hele 
interiøret for en grundig rengjøring. 
Noen våte gamle aviser under 
gulvmattene viste hvor lukten kom 
fra. Altså hadde diplomaten opplevd 
vannlekkasjer i bilen sin, og dermed 
hadde vi allerede noe å begynne 
å lete etter. Vi fant rustangrep i 
enda to dører og en forskjerm, og 
da lakkerer-kameraten vår kom på 
”befaring” kunne han raskt konsta-
tere at også den formodet uskadde 
bakskjermen var byttet ut mot en 
uoriginal del med dårlig passform på 
et eller annet tidspunkt.

Allerede nå hadde prosjektet gått fra 
å være tvilsomt til total galskap, men 
vi bestemte oss for å løpe linen ut. 
Og mens vi brukte en hel lørdag på 
å katalogføre alt vi ryddet ut av bilen 
av trolige og utrolige ting akkumulert 
gjennom 25 års bruk, begynte vi å 
glede oss til Gol.

Om vi rekker det vil tiden vise. 
Uansett, mer om utviklingen i 
”Aksjeselskapet Futsæthers gamle 
Mercedes” i neste nummer av MB 
Tidende… 

var uvanlig lav. Utstyrsnivået var 
ikke usedvanlig høyt, det var heller 
usedvanlig ”rart”. Og bilen trengte 
så vidt mye arbeid at det nok ville gå 
mot en hellakkering uansett – altså 
ingen urørt gammel ”survivor”, men 
et totalt restaureringsprosjekt. Og da 
kunne man jo like godt startet med 
en annen bil med mer utstyr om man 
ville.

Fru Futsæther synes nok vi var 
urimelige da vi presenterte det vi 
mente vi kunne gi for bilen. 15.000 
kroner var nok ikke stort mer enn 
halvparten av hva hun hadde håpet 
på. Men hun gjorde nok likevel en 

Jens har fått smaken på gammel Mercedes 
etter å ha kjørt de første milene på vei hjem. 

Thumbs up etter pølsestopp
ved Fossumbrua i Askim.

Med hjelp fra kamerat Martin, startkabler og 

Futsæthers gamle stolthet til liv igjen.

Garasjedøren åpnes, og Jens ser bilen igjen 

de siste årene tæret på glansen. 
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Tekst og foto: Charlie Svendsen

Da var det endelig kommet en 123-
bil også i samlingen. Denne gangen 
ble det en 1983 modell Mercedes 
Benz 230 TE. Den skal fungere som 
en billig helårs arbeidsbil, og det 
spesielt om vinteren da S-klassene 
stort sett står innendørs.

Denne bilen ble lagt ut for salg på 
Finn.no en søndags formiddag, og 
var noe av det bedre jeg har sett av 
123-biler til salgs på lenge. Det som 
ikke var så greit var at bilen hørte til 

være med på sitt første medlems-
møte i MBE. Det besto av et mand-
agsmøte i Oslo lokallag. Etter det så 
oppbevarte han bilen i halvannen 
uke til jeg kunne komme og hente 
den. Jeg tok en grytidlig rød-snut fra 
Sola en onsdag morgen, og landet 
på Gardemoen i 07:40 tiden. Frode 

og etter en stund kunne jeg vende 
nesen hjemover igjen. På grunn av 
et utrolig regnvær mer eller mindre 
hele turen, så ble det dessverre ikke 
mange bildene fra hjemturen.

Jeg har i mange år hatt lyst på en 

i Strømmen like nord for Oslo. Siden 
jeg bor på landets beste vestkant, så 
er det ikke så lett å få kikket på biler 
i Oslo. Jeg tok derfor en telefon til 
vår kjære styreformann Frode Strand 
for å høre om han kunne være så 
snill å foreta en aldri så liten titt på 
bilen i virkeligheten. Det endte med 
en meget omfattende bruktbil sjekk 
samme ettermiddag. Frode gjorde en 
kjempejobb, og sendte over en haug 
med bildedokumentasjon så fort han 
var kommet hjem. Etter nok en prat 
med Frode pr telefon, så ringte jeg til 
eieren og kjøpte bilen. Frode hentet 
bilen dagen etterpå, og lot bilen få 

Her tar Frode farvel med godbilen som han 
både har handlet og passet på i halvannen 

uke for meg
trygt og godt på Gardemoen med meg om-

bord tidlig en onsdag morgen

....og der ble jeg hentet av Frode Strand i et 
standsmessig kjøretøy

Endelig en 123-bil

       
     i 

samlingen!
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123-bil, og har tidligere vært eier 
av én 1976 250 og én 1983 230E. 
Derfor har jeg litt kjennskap til disse 
bilene fra før. Denne bilen som jeg 
har kjøpt nå er ikke akkurat strøken 
å se til utvendig. Den har dessverre 
litt karosseri rust rundt det meste 
av bilen. Jeg har allerede kjøpt 2 
nye originale forskjermer hos Bertel 
O Steen i Stavanger. Jeg kjøpte i 
samme slengen resten av karos-
seri og plastdetaljer i fronten under 

Det som er positivt er jo at den er 
veldig bra motormessig. Den starter 
med én gang, og sviver veldig rent 
og pent. Teknisk er den også i meget 
bra stand og alt virker. Kilometer-
standen er 238.000, og det er jo 
ikke akkurat avskrekkende på en så 
gammel bil. Den skal kun ha hatt én 
eier fra 1985-2008, og det påstås 
at den er oljebehandlet én gang i 
året under. Dette er nok årsaken til 
at både gulv og kanaler er i vanvit-

støtfanger samt listene mellom 
støtfanger og hovedlykter. Utenom å 
få skiftet dette, så må det nok sand-
blåses, sparkles, pusses, grunnes 
og lakkes under midtlisten rundt hele 
bilen for å få den virkelig pen igjen. 
Skal sette på ny bakfanger etter 
hvert, for den som står på er nesten 
rustet bort. Jeg har ikke bestemt 
meg enda for hvor mye jeg skal 
gjøre ut av det med bilen, men det vil 
nok bli litt oppgraderinger etter hvert.

Etter en slik tur er det ingenting som er så Her er første stopp på vei hjem.
På Statoil ved Karihaugen har Bjørn Mohn og jeg et aldri så lite S123-treff

Etter en lang og slitsom tur i øsende regnvær  
hele veien fra Oslo til Stavanger kunne jeg 

endelig parkere hjemme i gårdsrommet

Det første som ble gjort var å kassere de gamle utslitte og urunde Maxi-ice dekkene som fulgte med bilen.
Jeg har valgt å bruke stålfelgene med de originale MB hjulkapslene til vinterfelger.
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ikke rust under i det hele tatt. Ek-
sosanlegget ser veldig bra ut, og det 
meste i forbindelse med styringen 
foran er nytt. Det er også montert ny 
drivaksel, nye kyllingbein i bakhjul-
sopphenget samt ny bensinpumpe. 
Under panseret ser det også meget 
godt vedlikeholdt ut. Faktisk så 

hele motorrommet. 

Innvendig så er den også hel og pen. 

på er et hull i trekket på ryggen til 
førersetet. Denne ryggen hadde 

Bortsett fra at bilen er senket, har 
jeg valgt å beholde bilen helt original. 
Jeg har til og med valgt å beholde 
de sjarmerende 15” felgene med de 
klassiske MB hjulkapslene på til vin-
terbruk. Etter de erfaringene jeg har 
hatt de første ukene, så må jeg si at 
jeg er meget godt fornøyd med valg 
av bil. Litt småting må jeg selvsagt 
beregne meg på å få utbedret, men 
så er jo bilen tross alt 25 år også 
allerede. Gøy er det uansett med en 
slik bil i daglig drift.

tilfeldigvis Bjørn Mohn liggende med 
samme farge og trekk, så det er 
nok ikke så lenge til at jeg får et helt 
forsete også.

Bilens farge er 737 Classic Weiss, 
-

binasjon som jeg er veldig fornøyd 
med. Jeg synes faktisk at 123-biler 
tar seg best ut i denne fargekombi-
nasjonen. Ellers så er bilen forholds-
vis godt utstyrt med takluke, servo, 
automat, midtarmléne foran, elek-
triske vinduer foran, sentrallås, delt 
baksete med nakkeputer, dobbel 
rollo, og heldigvis hengerfeste.

Interiøret er velholdt og i den tidstypiske 
fargen mørk blå.

Det er ikke mange 123-biler som ser slik ut i motorrommet i våre dager

Også baksetet er i god stand
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Tekst og foto: “Syver-Benz”

Mange Mercedes-Benz-entusiaster 
forbinder AMG med ytelse og styling. 
Siden starten av selskapet i 1967, 
og etter at selskapet gikk sammen 
med Mercedes-Benz, har vel de aller 

annen gang i vårt liv har hatt lyst 
på eller faktisk kjøpt en ekte AMG. 
123-serien var, og er fortsatt ikke for 
mange, den bilen det ble snakket 
mest om når det gjaldt AMG-ytelse. 

god nok dokumentasjon på det som 
hadde å gjøre med 123-serien til 
AMG.

Som i dag, var det også den gang 
kundens ønsker som avgjorde det 
ferdige resultatet. En kunne bestille 
rett fra katalogen eller etter eget øn-

avgårde med en M117-motor fra
w126 på 5,0 liter, med et godt grep 
rundt et passende designet ratt fra 
AMG. Andre syntes det holdt lenge 
med en 280e. Dette var nok den 
motoren det ble bestilt mest av også, 
i kombinasjon med 5 trinns girkasse. 
Dette hadde også sammenheng med 
prisnivået bilen til slutt endte opp på, 
akkurat som den dag i dag.

AMG brukte også deler fra de øvrige 
modellene. Det er nok også disse 

dag, og forbinder med AMG. 123-

sammenhenger når det er snakk om 
AMG fra 80 tallet (AMG Classics). 
Noe av årsaken var nok at det var de 
øvrige modellene som regjerte, pluss 
at 123-serien var en ”liten” modell. 
AMG hadde vel også problemer 
med å få tilfredsstilt sine ønsker om 

ske. For noen holdt det nemlig med 
motor. For andre full pakke. Det som 

av disse ble levert med. Dette var 
frontspiler, sideskjørt, hekkspoiler og 
baklukespoiler. Man kunne få lakkert 
chrom i sort eller bilens farge, eller 
rett og slett beholde dette helt orig-
inalt. AMG 16” felger, som omfavnet 
callippere fra w126 og satte prikken 
over i’en, kunne også fåes i sort eller 
bilens farge. AMG-fjærer, sports-
eksosanlegg og diffrensialsperre var 
også noe av utstyret.

Interiørmessig var bilene ofte godt 
utstyrt med det meste av elektrisk 
utstyr, som noen av oss i dag tar 
som en selvfølge. Det var også 

funksjoner, så en skulle sitte godt 
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ytelse på M110-motoren, som ble 
ekstra forsterket med en annen topp 
og toppdeksel. Toppdekselet var 
forøvrig også støpt med AMG-logo 
på toppen av noen av bilene.

Det er vel et begrenset antall 123-
AMG, og derfor er det også van-

eid av entusiaster, og er nok lettest å 

drøm er å få tak i et ekte eksemplar 
av denne bilen én eller annen gang 
i fremtiden, men inntil da holder det 
med en som ser helt lik ut som det 
AMG leverte. Fra jeg kjøpte min 
første 123, har stilen alltid fascinert 
meg, og jeg har siden da lett etter et 
komplett kitt. Jeg har nå fått det aller 
meste på plass, og det gjenstår nå 
bare å gjøre bilen bedre og bedre..

Over: AMG-interiør i en C123, hvor 
alt er skinntrukket og setene er 
elektriske sportsstoler fra Recaro.

Venstre: M110-motoren var et 
vanlig utgangspunkt for AMG i sin 
tid. Her ser vi en med egenutviklet 
ventildeksel.

Under: Syvers tredje S123 er aller-
ede godt på vei til å bli en AMG-
replica, og med tiden vil antakelig 
ytelsen stå i stil med utseendet.
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Tekst og foto: Charlie Svendsen

-
teringer av mitt 116-prosjekt. Jeg 
holder som kjent på å restaurere en 
1977 Mercedes Benz 450 SEL. De 

målet mitt er å få denne bilen ferdig 
rustsveiset og lakkert før jul. Det er 
Asbjørn Fagervik (Assi) og Thor-
Egil Kolltveit som står for alt karos-
seri- og sveisearbeid. De har den 
siste tiden stått på for fullt i garasjen 
her hjemme, og har gjort en kjem-
peinnsats.

Indreskjermene er nå ferdig sveiset. 
Her var det bare noen små rustskad-
er. Det så litt skumlere ut med kanal-
ene, så jeg kjøpte inn 2 nye kanaler 
fra Bertel O Steen i Stavanger. På 
høyre side så ble det bare skiftet den 
fremre halvdelen av kanalen, siden 

-
verre ikke kanalen på venstre side. 
Her må hele kanalen skiftes. En 
annen ufordring møtte vi også på da 
vi begynte å rive i hjulbuen bak på 
venstre siden. Det viste seg at bilen 
en gang tidligere hadde fått reparert 
rustskade på hjulbuen med sparkel 

skåret rent og skifte ny hjulbue også. 

På grunn av en vannlekkasje, så 
måtte det gjøres noe med soltaket. 
Rundt kanten av takluken var det så 
mye rust at vi måtte skjære ut 5-10 
cm for å komme til rent stål. Dette er 
deretter erstattet med samme del fra 
et annet tak jeg hadde stående. Før 
denne delen ble montert, så er den 
blitt sandblåst for rust. Det vil også 
bli skiftet til en annen taklukekassett 
som er mye bedre enn den originale 
som sto i. Det lille som er av rust på 
den kassetten skal også sandblåses 
og behandles før montering. Alt 
av pakninger og dreneringsrør blir 
selvsagt kjøpt nytt.

Nye oppdateringer
av mitt  116-prosjekt

Nytt stål tilpasses og punktes fast underveisVenstre innerskjerm med rusthull som må tas Rusten er skåret bort og området er klargjort 
for å sveise inn friskt stål
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I skrivende stund er vi litt usikre på 
om det lar seg gjøre å få tak i bare 
selve hjulbuen, eller om jeg må 
kjøpe hele bakskjermen.

Planen videre er at når venstre kanal 
er montert, så skal bilen heises 
opp på bukker for å komme til inni 
alle hjulhusene og under på gulvet. 
Dørene blir demontert og sendes av 
sted for å få sandblåst det lille som 

stk nye originale forskjermer.

Lakkeringen er det Håkon Solbakken 
fra Sandnes som skal stå for. Han er 
inneforstått med ”hvor lista er lagt”, 

og har store planer for denne bilen. 
Jeg håper å kunne komme tilbake 
med en omfattende oppdateringer av 
lakkeringsjobben i neste nummer av 
MB Tidende. Inntil da får dere alle ha 
en riktig god jul, og et godt nytt år!!

Innerskjermen ferdig sveiset og grunnet Nye originale kanaler fra BoS er handlet inn

Kanalen er skåret av og klar for behandling

Her er det snart ikke mer å demontere
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Tekst og foto: Frode Strand

I MB Tidende nr. 1 og 3 - 2008 beg-
ynte og fortsatte jeg en artikkelserie 
om Mercedes-Benz og satsning på 
alternative drivstoff. 
Det skjer mer og mer etterhvert som 
tiden går. I første del tok jeg for meg 
nesten første halvdel av bilens histo-
rie. Del 2 blir dessverre litt amputert, 
men jeg er nå nesten kommet opp 
til 1980. Utover 80- og begynnelsen 
av 90-tallet skjer det mye, før det 
virkelig tar av midt på 90-tallet og 
etter århundreskiftet. Det er nesten 
ubegrenset med hendelser, og jo 
nyere det blir, jo lettere blir det å 

gode bilder. Dette kommer jeg mer 
tilbake til i neste utgave av bladet.

1975 Forsøk med hydrogendrift.
Igjen er det en liten varebil som 
danner basisen for nye tester. L307 
vises i 1975 med hydrogendrift. 
Hydrogendrift var langt fra nytt, men 
dette var verdens første bil med en 
hydrid-lagringsenhet. Hydrogen er 
svært vanskelig å lagre. Den store 
utfordringen var ikke å omdanne 
hydrogen til krefter, det var å lagre 

med elektrisk-/dieseldrift og to med 
elektrisk-/batteridrift satt inn i Esslin-
gen.

1978 Nye verdensrekorder C111-3 
diesel
I 1976 presenterte Mercedes-Benz 
sin C111-II. Denne satt ikke mindre 
enn seksten verdensrekorder, og ble 
omtalt i forrige del.
I 1978 ønsket man å ta dette kon-
septet enda et skritt lenger. Det 
skulle lages en rendyrket banebil 
med lav luftmotstand, og den skulle 
fortsatt fylles med diesel.
Resultatet var et karosseri med den 
til da laveste luftmotstand på noen 

0,183.
Det skulle ytterligere bevises at det 
var krefter å hente i en dieselmotor. 
Denne gangen ble den samme 5-sy-
lindrede 3-literen fra 240D 3,0 og 
300D som brukt tidligere klemt helt 
opp til 230 hk. 30. april 1978 skulle 
bilene vise hva de var gode for. Tre 
biler og en reservebil var samlet på 
Nardo. Etter at et dekk eksploderte 
måtte reservebilen settes inn. Det 
viste seg at denne gikk både fortere 
og billigere enn bilen den erstat-
tet. Etter tolv timer var ytterligere ni 

hydrogen så det kunne fraktes med 
bilen. Hydridlagring betyr at hydro-
genet lagres som andre kjemikalier. 
Disse må varmes opp for å avgi 
hydrogen.

1975 Duo-drift
Flere steder i verden har man 
systemer med elektrisk overføring 
i og over gatene. Her hjemme vil 

i Bergen kjenne slike systemer. 
Fordelen er at man kan kjøre på ren 
elektrisitet uten å forurense byene. 
Ulempen er at kjøretøyene som 
benytter dette ikke kan kjøre utenfor 
strømnettet.
Det ble derfor i 1975 satt i gang 
forsøk med duo-drift basert på 
minibussen OE302. Disse ble satt 
i drift i Esslingen i Tyskland. I 1979 
ble ytterligere fem busser, hvorav tre 

Del 3

Mercedes-Benz og
m i l j ø s a t s n i n g e r

1975 Mercedes L307 med hydrogendrift
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verdensrekorder satt. 
Kombinasjonen lav luftmotstand og 
en kraftig dieselmotor ga resultater. 
Denne bilen lot seg presse opp til 
200 mph, eller 322 km/t. En uhørt 
hastighet for en dieselbil i 1978. 
Da denne motoren ble puttet inn 
i W116-karosseriet var dessverre 
både effekt og toppfart skrudd ned til 
cirka halvparten.

1978 Verdens første serieprodu-
serte turbodiesel
På slutten av 70-tallet slo diesel for 
alvor an i USA. I 1978 ble S-Klasse 
verdens første serieproduserte 
personbil med turbodiesel. Motoren 
var basert på OM617 som nå hadde 
fått pustehjelp og 115 hk. Faktisk ble 
diesel så viktig for Mercedes-Benz 

fem solgte Mercedeser utstyrt med 

208 med forsøksmotorer. Prosjektet 
var delvis sponset av det tyske de-
partementet for forskning og teknolo-
gi. Minibussene ble satt ut i storskala 
testing i Berlin samme året. De var 
laget for å kunne gå på Ethanol, 
Methanol og M15, en blanding med 
15% methanol og 85% bensin.

I 1979, som første steg i en femårs 

totalt tretten elektrisk/diesel hybrid-

september samme år. I disse satt en 
dieselmotor som drev en generator. 
Denne ladet batterier som igjen drev 
elektromotoren. Den kunne over ko-
rte avstander kjøres på kun batterier. 
Den største fordelen var allikevel at 
dieselmotoren kunne kjøres på en 
jevn belastning og med jevnt turtall.

dieselmotor. I Europa var det først i 
1980 at turbodiesel ble introdusert i 
123 stasjonsvogn. En europeisk S-
Klasse med diesel kom først i 1992. 

1979 Diverse alternative drivstoff
Høye oljepriser gjennom 70-tallet 
gjorde det interessant å forske på 
drivstoff som helt eller delvis var 
laget uten bruk av olje. 
Det ble laget 80 minibusser av typen 

Interiør i C111-III. Hovedbildet viser det kom-
promissløse eksteriøret

Turbo som ble brukt i Mercedes sin første 
turbodiesel fra 1978

W126 var den andre S-klassen med turbo-
diesel, først som 300SD Turbo (OM617) og 

senere som 300SDL Turbo (OM603)

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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Tekst og foto: Torbjørn Flenstad

På oppfordring skriver jeg noen ord 
om min ”nybil”, en 280S fra 1971.

For at dere skal få tak på tankegan-
gen som rører rundt oppi hode på 
en 26 åring som har intresser i stikk 
motsatt retning av en gammel dorsk 
S klasse, og som deretter presterer 
å handle seg en slik 37år gammel 
bil, vil jeg gjerne fortelle litt om mine 
baktanker rundt disse gamle Mer-
cedesene.

Du skjønner, jeg har lenge vært på 
utkikk etter en ”skikkelig” gammel 
Mercedes-Benz for å i hovedsak å 

mods.

Så hovedtanken var som sagt å 
skaffe et greit karrosseri for så å 
bytte ut alt av undestell til noe mere 
sportslig varer fra nyere dato, samt 
mere effekt og alt dette fører med 
seg.

Jeg ble for en stund tilbake gjort opp-
merksom på denne bilen, en W108 
280S, da den møtte opp på et av 
våre treff tidlig i sommer, og at den 
muligens var til salgs. Den ble så 
kjøp av en annen kar i klubben. Jeg 
hadde ikke hastværk, og tenkte ikke 
over saken mer enn at dette virket til 
å være en bil holdt av en slik orginal-
kar, altså en som har sørget for godt 

bygge den om, et slags nummer 2 
prosjek etter min 190E. Tanken var 
slik at når den står å brenner, så kan 
jeg hygge meg med denne gamlin-
gen så lenge det tar til den trofaste 
sølvgrå 190’n har slukket og er på 
veien igjen. 

Jeg har med denne tanken i bak-
hodet over tid utvikklet stor sans for 

rett og slett karosseriformen og 
utstrålingen på disse modellene (og 
forøverig de eldre modellene også) 
overgår det meste som MB har laget 
i ettertid, i allefall hva sjarm og ”at-
titude” angår. Som svenskene sier, 
bilene har det rette ”stuket”, spesielt 
hvis de får litt hjelp i form av noen 

Motorrommet er svært ryddig på tross av 
nesten 40 år på veien.

Mercedes-Benz 280S

Mørk S-klasse er og blir tidløs eleganse. Klassisk interiør med godt gjenkjennelige 
Mercedeskvaliteter.
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vedlikehold og holdt bilen orginal opp 
igjennom årene. Derfor var det ikke 
umiddelbart full klaff for min del, jeg 
skulle jo rive alt uansett og det ville 
være synd å gjøre det med en slik 
påpasset bil.

Etter noen måneder i nytt eie ble 
bilen igjen lagt ut til salgs, denne 
gangen pga. plass mangel. 
Bilen kom på et treff og etter en kjap 
besiktigelse kjøpte jeg bilen.

Dette er en gammel bil så jeg var 
god å spent da jeg heiste den opp 
på bukken første gangen... men 
de store overraskelsene uteble 
heldigvis, noe sveisejobb har vær 
gjort opp igjennom tiden og heldigvis 
utført med god kvalitet. Eneste plas-
sen som jeg umiddelbart kan se litt 
jobb er hjulbrønnene bak og litt over-
falterust bak dekaler og pyntelister 
langs siden. Ikke noe å bli mørkredd 
av, litt småpuss er det vel rom for 

Etter overtagelse ble noe småting 

til panserlås og alle oljer og væsker 

at hele understellet ble smurt opp.

på grensen av hva som er forsvarlig 
med denne typen redskap spør du 
meg. Gjennom sommeren 2008 har 
det blitt ca 100 mil og alt ble avrun-
det med en Eu-kontroll på 0 feil og 0 
anmerkninger.

Den går som en drøm, har en sjarm 
som overgår det meste, kjøreegen-
skaper som en bøtte vann og har 
uvanlig god appetitt på 98 blyfri, 
altså alle egenskapene som kjen-
netegner er solid gammel S-klasse 
med stor livslyst!

Jeg vil nå avrunde med å berolige, i 
allefall til en viss grad, dere der ute 
som mener denne bilen har havnet 
i totalt feile hender... Jeg vurderer 
sterkt å la denne gammle sjarmk-
lumpen leve videre som orginal. Må 
nok ærlig innrømme at en bil som 
har fått meg som ivrig ”powerjunkie” 
på andre tanker bare etter en som-
mer, fortjener å få saken sin vurdert 
en andre gang i ombyggningslauget 
hos’n Flenstad.

hadde stått en stund, både fettet, el-
ler nærmere sagt mangelen på fett i 
forstillingen og noen morkne slanger 
røper om lengere stillstans.

-
verhalt” ved kjøp, og det første som 
skjedde var at vannpumpen gikk 
hjalp ikke akkurat...

En liten samtale med ”longtime-own-
er” som har hatt bilen i over 20 år 
kunne avsløre komplett motorover-
haling i 96” og at bilen hadde gått 
ca 12mil siden den gang... dvs. den 
vannpumpen var knapt bruk, men 
fortsatt 12 år gammel.

Videre hører det til historien at det 
var første Adm.dir ved ”Jordan 
Børstefabrikker” som hadde kjøpt 
denne ny i norge i 1971. Den var blitt 
tectylert ved kjøp, og et spektakulert 

farger er fortsatt i dag å se inne i 
alle døråpninger. Det er nok en av 
grunnene til at denne bilen også i 
2008 er såpass hel og pen i stålet.

Motoren siver som en symaskin og 
drar faktisk bra, nok til at man opp-
når 3 siffret hastighet, noe som ligger 
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Tekst og foto: Charlie Svendsen

Da jeg og familien min valgte Bulgar-
ia som ferieland i år så jeg for meg 
et fattig land med bare gamle rustne 
bilvrak kjørende rundt i gatene. Vi 

-
er Varna i midten av september. Her-
fra skulle vi transporteres med buss 
til et sted som heter Golden Sands, 
som ligger ca 30 minutters kjøring 
unna. Jeg fant fort ut at dette var et 
annerledes land på mange måter, 
ikke minst når det gjaldt standarden 
på bilparken. I det ene øyeblikket så 
traff man gamle utrangerte bilvrak, 
og i neste øyeblikk så traff man 

man knapt ser hjemme i Norge. 

imellom av en eller annen grunn. Jeg 
så bare tre 210er, én 202, og utrolig 
nok ikke én eneste 124-bil i de to 
ukene vi var der nede. 

En annen litt artig episode vi kom 
over ved hotellet vårt var en noe 
spesiell bortauing. Her var det ikke 
forskjellsbehandling på fattig og rik. 
En helt ny S-klasse hadde parkert litt 
for langt ut mot veien, og da var det 

bilen da jeg kom. En gammel sliten 
Mercedes lastebil med kran holdt 
på å heise bilen opp på planen. Jeg 
må innrømme at jeg holdt pusten da 

i luften etter stroppene. Det hører 
med til historien at det gikk bra med 
bilen, men det så virkelig skummelt 
ut mens det sto på.

Ellers kan jeg nevne at Bulgaria og 
Golden Sands gav et meget positivt 
inntrykk, og at jeg godt kan anbefale 
dette som et bra feriested for fami-
lier. Ikke umulig at vi drar tilbake dit 
en annen gang også.

På den lille bussturen fra Varna til 
Golden Sands talte jeg ikke mindre 
enn 8 GL´er på veien!! Til sammen-

mange GL´er i hele Stavanger. 

I ukene som fulgte så vi at det bok-
stavelig talt vrimlet av nye og dyre 
Mercedes´er. Den nye S-klassen var 
tydeligvis blitt en kjempeslager her 
nede. Man så sorte lange S-klasser 
nesten samme hvor man snudde 

stort sett var utgaver med V8 mo-
torer. 

Når det gjaldt Mercedes så fantes 
det enten gamle og oppbrukte 123-
biler eller helt nye Mercedeser. Det 
manglet liksom alle de modellene 

BULGARIAREISEBREV FRA

Mercedes GL var tydeligvis ekstremt pop-
ulære i Bulgaria

Mercedes S65 AMG i W221-utgave.
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SPEED AUTOTEILE OSLO

  Mercedes-Benz Original- og OEM reservedeler

www.speed-autoteile.no

Kontakt oss på tlf.: +4741306467 eller e-post:post@speed-autoteile.no

Bilen får først bøylene festet under hjulene, før den godt brukte laste-
bilen begynner å løfte den opp

Med bøylene festet under hjulene var det bare å heise bilen opp ak-
kompagnert av knirking og knaking fra kranen 

Utstyret var det ingenting å si på...... Etter å ha holdt pusten noen minutter var bilen til slutt trygt(?) plassert 
på lasteplanet og kunne kjøres avgårde
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Tekst og foto: Sven Håkon Voldum

MBE Lokallag Stavanger har lang 
tradisjoner for å delta i NAFs Auto-
slalom-Cup. Selv deltok jeg allerede 
i 1999, så man kan vel si at denne 
tradisjonen er eldre enn MBE i seg 
selv. Det var likevel ikke før i 2003 at 
Mercedesgjengen samlet seg for å 
vise BMW-klanen at tilhengerene av 
merket fra Stuttgart både kunne og 
ville bruke bilene til det de var laget 
for - og litt til. Den eneste ulempen 
var at bilene vi stilte med var mindre 
egnet for formålet, men det stoppet 

bruksbil, en S123 300TDT, med 
nyinnkjøpt rattkule for anledningen. 
Det hele var etter sigende en smal 
sak, hvor gasspedalen ble brukt som 
en av/på-bryter som stort sett var 
på. For tilskuerne så det imidlertid 
skummelt ut for både dørhåndtak og 
sidespeil, all den tid vi sjelden har 
sett maken til krenging i autoslalom 
hverken før eller siden.

Min egen bil verken var er eller var 
noen egnet kandidat med sine 72hk 
og (på den tiden) automatgir, men 
takket være et fabelaktig hjulop-
pheng fra fabrikkens side var det 

oss likevel ikke fra å delta. Vi hadde 
for eksempel med oss Thomas 
Nygård med sin W140 S500, en 
modell som vanskelig kan kalles en 
god kandidat til autoslalom. Ved én 
anledning var bilen sogar skodd med 
piggdekk i originaldimensjonen! Pig-
gdekk er i og for seg ille nok når det 
er veigrep på tørr asfalt som teller, 

ikke saken bedre. Thomas er dog 
ikke en kar som lar være å satse, er 
han med på noe så  gir han 100%,

En annen kuriositet må sies å være 
Morten Engstrøms daværende 

NAF Autoslalom

Bernts sønn Jonas har nettopp fullført en runde av Autoslalom med pappa som co-pilot..og etter noen meter passeres tidtakeren
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mulig å, om ikke akkurat hevde meg 
i toppen, så i hvertfall å henge med. 

bedre tider enn både en Porsche 
996 og en Ferrari - hvorpå ingen av 
dem deltok mer enn én gang, uvisst 
av hvilken grunn..

Men på tross av mindre egnet mask-
ineri på noen av deltakerne fra MBE 
er det andre som har optimalisert 
både kjørestil og transportmiddel 
på måter som virkelig har gitt re-
sultater på nettopp resultatene. Bernt 
Skadberg i sin W124 E280 har opp 
gjennom årene perfeksjonert under-
stell, dekkvalg og effekt og hevder 
seg nå på tross av stor bil blant både 
mindre og kjappere biler. Hans etter 
eget utsagn uferdige bygg har også 
imponert ikke-troende og har rett 
og slett vært med på å gi Mercedes 
kredibilitet i det lokale bilmiljøet, som 
tidligere avfeide merket som taxier 
for gamle gubber. Et annet prisver-
dig grep Bernt har tatt er å inkludere 
sine to sønner, og mer enn en gang 
har alle tre deltatt i samme bil. Ikke 
så spesielt ved første øyekast, men 
den yngste av dem er bare 16 år 
og kjører følgelig med en rød L på 
bagasjelokket og pappa i passasjer-

klasseinndelingen. NAF i Stavanger 
operer med tre av klassene, som er 

Nybegynnere. Etter fem løp totalt 
sett i nybegynnerklassen må man gå 
over i en av de to øvrige klassene, 

-
-

erte Biler er nok en smule utdatert 
dog, all den tid et av kriteriene for 

mindre på dekkene. I dag leveres jo 
mange biler med slike dimensjoner 
originalt, noe som kan føles urettfer-
dig for noen som ellers har en bil i 
standardutførelse.

Den siste tiden har løypene foran-
dret karakter en del, og har gått fra 
å være snirklete slalomøvelser til å 
bli rene fartsprøvelser med innlagte 
sjikaner. Dette har vært mulig ved å 
strekke regelverket fra NBF maks, 
og har blitt gjort for å øke spennin-
gen i sporten. På tross av endrin-
gene er det likevel hevet over enhver 
tvil at man verken må ha racerbil 
eller være racerfører for å delta - 
ekstrautstyr som både barneseter og 

lenge. Vel møtt!

setet.

En av grunnene til at Autoslalom har 
blitt et nærmest fast innslag i agen-
daen for MBE Lokallag Stavanger, er 
den uformelle arrangementsformen 
det innehar. Man kan delta med sin 
egen (eller andres, med skriftlig tilla-
telse) bil, man trenger ingen lisens 
fra NBF foruten éngangslisens som 
tegnes på stedet, og man kan delta 
når det passer en selv - man må 

år, passer det kun to av gangene så 

man regner poeng er også med på 
å understreke at man ikke må være 
profesjonell. På hvert løp er det 
tre omganger, hvor den dårligste 

-
nagjort regnes den totale summen ut 
og hovedvinnerne i hver klasse kan 
kåres.

Selv om man ikke trenger lisens fra 
NBF for å delta. så er arrangementet 
likevel underlagt NBFs retningslinjer. 
Dette innebærer blant annet strenge 
krav for løypeutforming med tanke 
på avstander for porter (to kjegler 
plassert slik at man skal kjøre gjen-
nom) og slalomparti, men også for 

Mortens slalomdronning, S123 300TDT Lokallagets premiering for 2003-sesongenThomas satser friskt i sin W140 S500

F.v. Marius, Jonas og Bernt, samt familiebilen som er prydet med 3 forskjellige startnummer
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Helgen 17-19 oktober arrangerte 
Gammelbilens Venner bilutstill-
ing hos Hegre Bilsenter på Lura i 
Sandnes. Dette er den lokale Mazda 
og Toyota forhandleren. Annet hvert 
år helt siden 1992 har Hegre stilt 
sine salgslokaler til disposisjon for 
denne utstillingen. Her samler Gam-
melbilens Venner sammen biler fra 
hele verden, og i alle kategorier, 
merker og års modeller. I år var den 
eldste bilen en Maxwell fra 1906, 
og den nyeste bilen en Corvette fra 
2007.

Det var i tillegg til bilene satt opp 
forskjellige stands, der de solgte 
emaljeskilter og modellbiler. Heller 
ikke i år klarte undertegnede å la 
være å handle modellbiler, men det 

ble i hvert fall ikke mer enn 3 stykker 
denne gangen. En provisorisk kafé 

var også et populært innslag hos de 
600 betalende gjestene som la turen 
innom utstillingen. Gammelbilens 
Venner har 300 medlemmer, og 
rundt 600 biler med stort og smått. 
Dessverre er nok ikke alle i kjørbar 
stand, i hvert fall ikke enda.  På bi-
lutstillingen denne gangen hadde de 
samlet rundt 100 stykker av bilene. 

-
cedes modeller som var utstilt. Blant 
annet Erlend Bore sin Mercedes 
600.

Undertegnede vil gjerne få benytte 
anledningen til å takke Gammel-
bilens Venner for et kjempebra 
arrangement, og ikke minst Hegre 
Bilsenter på Lura for at de stiller 
lokalene sine til rådighet.
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på utsiden av lokalene

2CV´en er fortsatt en helt fantastisk artig og 
deilig bil. Her et bra eksemplar i tidsriktig farge

Også en annen klassisk franskmann var utstilt 

En Mercedes av edel årgangEn og annen amerikaner var også utstilt Noen helt utrolig gjennomførte Rod´er var 
også med i utstillingen

Bilutstilling i Sandnes
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Bestill på telefon 07377 www.pers.no

Tropicana & Skipakke
Inkludert 1 dag entre Tropicana og skikort i Gol Skisenter 

for 2 voksne og 3 barn. 

4 døgn Romjul 26.-30.12 hytte fra kr 2.260,- / leilighet fra kr 2.860,-
5 døgn Nyttår 30/12-04/01 hytte fra kr 3.210,- / leilighet fra kr 4.410,-
5 døgn Vinterferie uke 8-10 hytte fra kr 3.360,- / leilighet fra kr 4.560,-

50% rabatt Tropicana Badeland

Se www.pers.no for kampanjetilbud
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Mercedes-Benz 190SL
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Tekst og foto: Sven Håkon Voldum
Foto: fam.Pettersen

jeg mine foreldres gamle bruksbil, en 
1978 280SE. Jeg var som ungdom 

-
ler i stand til å kjøre økonomisk, så 
det gikk ikke lang tid før slagskipet 
med tørst rekkesekser ble vurdert 
uegnet som førstegangsbil. Etter et 

gang forlot meg til gjengjeld aldri, 
men skole og andre forlystelser man 
har som ung sørget for at det ble 
med drømmen. For et års tid siden 
begynte jeg derimot å lete etter et 
egnet objekt, men i mellomtiden 
hadde markedet for W116 delt seg i 
de karakteristiske to gruppene eldre 
biler ofte havner i; Fortapte vrak eller 
høyt prisede biler som fremdeles 
ikke er bedre enn et godt utgang-
spunkt. Jeg begynte så smått å kikke 
på andre modeller, og det var især 
W108 som stod høyt på listen over 
alternativer. Litt skuffet over det labre 
116-markedet roet jeg ned jakten til 
det punktet hvor man bare er åpen 

plutselig opp en dag på forumet til 
Mercefreaken. Her la en kjenning fra 
MB190Klubben ut den gamle bilen til 
sine besteforeldre, en bil de hadde 
hatt i over 20år og hvor salgsannon-
sen var prydet med skannede bilder 
fra en av de mange langturene de 
hadde hatt i den. Bilen var riktignok 
hverken en W116 eller W108, men 
var det kanskje noe jeg hadde over-
sett? Bilen det gjaldt var en 1975 
230.6, og det utrolig strenge desig-
net på /8-modellene er slett ikke for 

par måneder ble bilen byttet ut med 
en 190D, som i forhold fremstod 
som langt mer moderne og mye mer 
egnet for en 18-åring. Som mange 
vet har jeg denne bilen enda, så 
avgjørelsen var tydeligvis riktig, 
all den tid den gamle 116en etter 
sigende hadde mye skjult rust som 
lurte i kulissene, på tross av et ellers 
plettfritt ytre.

Tanken om å skaffe meg en 116 en 

Ambassadøren

Ett av bildene fra annonsen, tatt på veien over Suleskard en gang på 80-tallet
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enhver smak. Selv må jeg innrømme 
at jeg heller aldri har skjenket disse 
modellene en tanke foruten frykt. Da 
jeg var liten ble jeg nemlig fortalt av 
eldre slektninger at hvite /8-modeller 
ble brukt av knivstikkere. Hvor 
denne sammenhengen kom fra eller 
hvorfor de lurte meg med slikt vet jeg 
fremdeles ikke, men kanskje var det 
disse dårlige assosiasjonene som 
gjorde at jeg ikke tidligere hadde 
vurdert dem.

Etter å ha lest annonsen og blitt 
bergtatt av de utrolig sjarmerende 
bildene, begynte jeg å lese mer om 

det likevel kunne være noe for meg. 
Etter å ha studert forskjellige tyske 
fansider på nettet og sett bilder av 
alt fra slitne brukshorer til verdige 
Concourse d’Elegance-kandidater 
var jeg i grunnen solgt og avtalte 
å se nærmere på den. Da jeg kom 
frem ble jeg i grunnen overrasket 

Etterhvert ble det tydeligvis nok 
sveising, for det mekaniske var også 
delvis gjennomgått. Eksosanlegg og 
bremser var erstattet med nye deler, 
og motoren var gjennomgått såpass 
omstendelig at toppen fremdeles 
ikke er dratt til med riktig moment, 
slik man jo skal etter første varm-
kjøring - rett og slett fordi bilen enda 
ikke har blitt kjørt! Grunnen til at de 
nå valgte å selge bilen var sviktende 
helse og dalende håp om noen 
gang å få den tilbake på veien selv. 
Dersom jeg allerede var solgt etter 
å ha lest annonsen var det nå ingen 
vei tilbake, historiene om et langt 
liv som familiebil og ønsket om å 
gjenoppreise den nå ganske falmede 
storheten sjarmerte meg i senk, så 
kort tid etter ble vi enige om pris og 

hente den. Vel fremme i Lokallagets 
mekkelokale utenfor Sandnes ble det 
lagt en grov plan for gjennomførelse 
av nødvendig arbeid.

over hvor stor den var, for designet 
får den til å virke mindre enn den 
egentlig er. En annen ting som over-
rasket meg var hvor sliten den var, 
for på bildene så den ut til å være på 
god vei tilbake.

Eieren var en eldre herremann som 
fortalte villig vekk om både bilen og 
deres erfaringer med den gjennom 
årenes løp. Han kunne fortelle at 
den opprinnelig var en ambassade-
bil, før den ble hentet vestover og 
leid/leaset ut i en god stund. Han 
fortalte videre at de etterhvert som 
beina kunne stikkes lenger og lenger 
ut gjennom gulvet innså at bilen nok 
ikke var egnet som bruksbil lenger. 
En restaureringsplan ble iverksatt, 

nærheten. Uten noen videre erfar-
ing med restaurering av gamle biler 
tok han fatt i gulv og kanaler med 
hjelp fra en mer kyndig venn som 
lærte ham det han trengte å vite. 

Slik den stod når jeg så på den første gang, 
gjemt bort i et hjørne av garasjen

Det lille jeg så av undersiden så veldig bra ut, 
her ser man bl.a. ny eksos og bremser

Vel fremme i Noredalen i Mercundaien, ak-
kompagnert av lukten av svidd clutch

På tross av at alle hjul trillet lett, var det fremdeles litt jobb å manøvrere bilen opp på hengeren. Her står undertegnede og selgers barnebarn og leg-
ger foreløpig slagplan - forrige eier kan skimtes bak bilen. 
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I utgangspunktet ville jeg gjenskape 
bilen i original stand, noe som in-
nebar å gi den korrekte farger både 
innvendig (blå) og utvendig (blå), 
samt å følge datakortet slavisk med 
tanke på utstyr. Etter å ha fått tilsendt 
datakortet fra en venn som jobber på 
BoS begynte jeg å deschiffere dette. 
For folk som ikke har sett slike før 
kan jeg nevne at et eldre datakort 
slett ikke gir så mye mening dersom 
man ikke vet hvordan det skal leses. 
Etter litt søking på internett og let-
ing i gamle koder fant jeg ut at den 
var besmykket med koder jeg ikke 
nødvendigvis ville følge, som f.eks. 
eliminering av sikkerhetsbelter foran. 
Planen om å gjøre den 100% original 

opp i bakhodet. Etter å ha surfet litt 
på /8-fansider på nettet dannet jeg 
meg et bilde av en mørkebrun bil 
med lysebrunt interiør, en tanke jeg 
har blitt mer og mer glad i etterhvert 

nok spare meg for masse arbeid 
-

lene i OK stand fremfor å begynne å 

grunn av restaureringen og senere 
stillstand som følge av sviktende 
helse går ikke motoren som den 
skal, og inspeksjon av de to Zenith-
forgasserne indikerer at det er disse 
som er synderne. Første prioriter-
ing fremover er derfor å ordne opp i 

bilen for egen maskin mens resten 
av arbeidet pågår. Dernest er planen 
å rydde opp i karosseriet, før opp-
merksomheten rettes mot løse deler 
som dører og bagasjelokk. Med 
mekanikken i orden og rusten under 
kontroll er planen å få interiøret opp 
og gå igjen, før den igjen skal kles 
i lakk og forhåpentligvis skinne like 
godt som når den chilenske ambas-
saden hentet den ut den 6. januar 
1975.

og som jeg antakelig kommer til å 
følge. Når den tid kommer vil jeg 
likevel velge en farge fra de 65(!) 
forskjellige fargene /8 var tilgjengelig 
i gjennom årenes løp, med foreløpig 
favoritt som 423 Tabakbraun, alter-
nativt 404 Milanbraun Metallic. En 
kompis fra MBKN i Stavanger som 

dessuten med å spore historikken 
på bilen, og ganske riktig var det en 
ambassadebil de to første årene.

Sommeren var uheldigvis veldig bra i 
år, så foreløpig har jeg ikke fått gjort 
stort annet enn å demontere all krom 
og vinduer, samt å pusse litt over-

øvrige stand. Foruten bakskjermene 
som må ha blitt byttet i hastverk en 
veldig sen kveld ser råkarosseriet 
ganske bra ut, det mest kritiske jeg 
har funnet foreløpig er litt rust ned-
erst på C-stolpene. Dører og bakluke 
er det derimot verre med, og jeg vil 

Med hjelp fra et par MBE-kompiser ble timingen og generell tilstand under ventildekselet sjekket Det meste av taket er pusset ned og inspisert
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Sekretær og effektansvarlig Morten Engstrøm    916 12 986    effekter@mbentusiastklubb.com 
Redaktør for MB Tidende Sven Håkon Voldum    916 11 629    mbtidende@mbentusiastklubb.com 

IT-ansvarlig   Øyvind Repvik     908 04 002    itansvarlig@mbentusiastklubb.com

Lokallag Stavanger
Leder    George McInally  408 45 093 george.mcinally@gmail.com
Reiseleder og husfar  Frode Larsen Sæterstøl  928 14 590 frode_lars@hotmail.com
Webansvarlig   Sven Håkon Voldum  916 11 629 shvoldum@gmail.com
Kasserer   Thomas Nygård   482 85 863 th-nygaa@online.no

Lokallag Stavanger treffes hver mandag klokken 1900 og har klubblokaler på Fossvatne i Sandnes, nærmere bestemt 
i andre etasje i Noredalen 188. Her møtes medlemmene på mandagstreffene, og ved andre aktiviteter.

Lokallag Innlandet
Kontaktperson   Sigurd Biørn   415 03 016 sbiorn@gmail.com
Kontaktperson   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 

Lokallag 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. to onsdager hver måned, i tillegg til en del søndager. 
Terminliste vil bli lagt ut både på forumet og trykket i MB Tidende, så følg med og møt opp til treff!

Lokallag Trondheim

Sekretær   Stig Brudeli   928 40 656 sbrudeli@hotmail.com

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

Lokallag Oslo
Leder    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, i utgangspunktet hos Inge Høyers billakkering i Brobekkveien 102, men ofte med 
-

jon. Det sendes også ut en info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, ta kontakt med styret.

K o n t a k t i n f o r m a s j o n
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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.
Stjerneservice AS  - -10-20% rabatt på alle varer unntatt tilbudsvarer.
Speed Autoteile   - Inntil -10%, 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% 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. 
Dypvik Trading AS  - -10% ved å oppgi medlemsnummer ved netthandel.
Oljelageret.no   - -10% på oljer og smøremidler, leverer Fuchs oljer.
C. Christoffersen a.s.  - -25% på PPG produkter, og -10% – 20% på tilbehør til billakkering.
Grand Prix Products Norge - -20% rabatt på hele McLaren-kolleksjonen

Oslo
Berg’s Automatservice AS - -10% på gjeldende priser.
AutoTrio AS   - Inntil -20%.
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.

Stavanger
Johs Lunde Bilpleie  - Rabatt ved fremvising av medlemskort.
Lakk & Verktøy i Lurabakken - -20% rabatt.
Nor-Teknikk A/S   - Retter bulker uten å lakkere, -20% på gjeldende priser.
Autopartner AS   - Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer

S a m a r b e i d

Se oversikt over samarbeidspartnere på www.mbentusiastklubb.com for mer utfyllende detaljer.

Lyst til å bli samarbeidspartner?
Ta kontakt med Avtaleansvarlig Frode Larsen Sæterstøl:

tlf: 928 14 590 eller mail: avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com

MB
Entusiastklubb
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Bergen
Autohandel   - -10% på Tectylbehandling, -30% på frontruter, -10% på ruter, -15% på bilpleie
Auto-huset AS   - -15% på alle varer

Trondheim
Lakkspesialisten AS  - -25% på lakk, -20% på sandpapir og sprayprodukter, -15% på 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.

Lillehammer
Høistad Bildeler   - Klubbens medlemmer får varierende  rabatt på 15-45%.
Motorcentralen   - -25% rabatt på alle deler utenom aggregater
     -10% på verksted

Notodden
Johnsen Auto Trading  - Klubbens medlemmer får -15% rabatt på soting av vinduer

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

d s p a r t n e r e

nr4 2008.indd   35 24.11.2008   00:13:07



Gensere: 250,-
S - M - L - XL - XXL

Ta kontakt med ditt lokallag 
hvis du ønsker lokallagslogo på 

genseren.

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

Bestilling
Alle ordrer på 500,- eller mer sendes fraktfritt ved forskuddsbetalling. Avtales ved bestilling.

For bestilling, kontakt effektansvarlig Morten Engstrøm på tlf: 91612986 eller mail: effekter@mbentusiastklubb.com

Du kan også bestille effekter i klubbens webshop på: butikk.mbentusiastklubb.com

Andre effekter:
Trøyer 150,-
kr 125,- pr. trøye ved bestilling av to 

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 

samme pris.

B-Blad
Returadresse:
MB Entusiastklubb
Postboks 11 Vollebekk
0156 Oslo
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