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En ny poleringssesong er på vei.

Med -18C ute, en halvmeter snø, og god fyr i 
ovnen er det litt vanskelig å se for seg, men om 
bare en måneds tid er det på tide å få fram som-
merdekkene og begynne å tenke polering. Mine 
klassiske Lorinser RS90 ligger klare, og skapet 
bugner av poleringsprodukter jeg håper å få tid til 
å prøve i sommer. Etter en kald vinter med mye is 
og salt, er det bare å glede seg, for det er nå det 
begynner å bli moro å være bilentusiast. 

Det skjer mye i lokallagene fremmover, så jeg opp-
fordrer alle til å følge med og møte opp til treff. 
Har du forslag til aktiviteter på klubbkveldene, så 
er garantert lokallagsstyrene glade for alle idéer.

Det er også noen nasjonale treff som begynner 
å bli spikret. Tradisjonen tro avholdes det også i 
år landstreff og årsmøte på Gol siste helga i mai. 
Dette nummerets artikkelpremie håper vi faller 
godt i smak og lar seg kombinere med landstreffet. 
Mer informasjon og invitasjon til årets landstreff 
finner du lenger bak i dette bladet. Se også http://
landstreff.mbentusiastklubb.com for informasjon 
og påmelding. En tradisjon begynner også MB 
190-klubbens høsttreff på Vålerbanen å bli. I år 
som tidligere år er vi i MB Entusiastklubb invitert til 
å delta lørdag 4. september. 

Litt senere på høsten, nærmere bestemt 29. til 
31. oktober er det klart for Oslo Motorshow på Lill-
estrøm. Hvis alt går etter planen, vil vi stille opp 
på messen, forhåpentlig sammen med andre klub-
ber. Her blir det garantert mye å se for alle som 
synes ting med motor er artig. 
Vi håper noen vil være med på 
stand, og at vi får vist oss fram 
på en god måte.

Måtte våren stå i bilentusi-
astenes tegn med mye sol, 
lange kvelder og ingen uhell!

Frode StrandStyreformann
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MB Tidende utgis fire ganger 
årlig, og er MB Entusiastklubbs 

medlemsblad.

Kjære leser,

i skrivende stund er vi allerede midtveis i februar, 
og dersom følelsen av tid siden forrige utgave skal 
legges til grunn, så er det jammen ikke lenge før 
vi snakker sommerdekk og polish! Selv har jeg 
allerede sikret meg nye sommerdekk og avtale om 
proff polering, eller korreksjon, som det heter på 
fagspråket. Sistnevnte fikk jeg utført like etter at 
E-klassen ble kjøpt for to år siden i håp om å bedre 
litt på kosmetikken etter 320.000km i drift som 
drosje, men den gang kunne jeg like gjerne kastet 
pengene ut av vinduet. Via klubben har jeg nå blitt 
kjent med en entusiastisk sjel som kan vise til flere 
vellykkede jobber, så jeg gleder meg virkelig til å se 
ham i aksjon. Går alt etter planen så kommer det 
også en liten artikkel om dette i MB-Tidende.

Forsiden på årets første nummer prydes av noe 
så sjeldent som en G-wagen, denne fantastiske 
etterlevningen fra 70-tallet som bare blir yngre 
og yngre. Det gjør også Rogers 230GE som du 
kan lese mer om lenger ut i bladet, sammen med 
foryngelseskuren Torsteins W123 har vært gjen-
nom. Du kan også få med deg inntrykk fra Ronnies 
tur til Stuttgart for å hente splitter ny E-klasse, samt 
første del av Bekjennelser Fra En Bilshopoholiker, 
som avslører tankesett det kanskje er flere enn 
meg som kan nikke anerkjennende til.

God lesning!

Sven Håkon Voldum
Redaktør
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INNKALLING TIL ÅRSMØTE
MB ENTUSIASTKLUBB 2010

Som medlem i MB Entusiastklubb er du med på å styre klubben 
gjennom valg av styre og dets representanter. Viktige saker vil 
tas opp på årsmøtet for avstemming og diskusjon. Dette vil legge 
føringer for styrets videre arbeide. Det vil også bli gitt informasjon 
om hva styret har gjort det siste året.
 
Vi håper at flest mulig setter av en times tid på Pers Hotell på Gol 
lørdag 29. mai 2010 klokka 13.00.

Dersom du har saker du ønsker å ta opp, kan du sende disse til 
styreformann@mbentusiastklubb.com i god tid, og senest 2 
måneder før møtet avholdes. 

Også i år skal det avholdes valg, følgende personer stiller:

 - IT-Ansvarlig Øyvind Repvik
 - Redaktør Sven Håkon Voldum
 - Medlemsansvarlig Thomas Madsen
 - Styreformann Frode Strand

Dersom du ønsker å stille til valg, kan du ta kontakt med valg-
komitéens leder Trond Hagebakken på hageba@online.no.

 
Saksliste for årsmøtet:

  1.Åpning av møtet v/styreformann
 1.Valg av møteleder
 2.Valg av sekretær og protokollførere
 3.Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

  2.Økonomi, årsberetning og diverse godkjenninger
 1.Gjennomgang og godkjenning av årsberetning for   
    2009/2010
 2.Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2010
 3.Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og gjeld
 4.Gjennomgang og godkjenning av budsjett
 5.Anvendelse av disponible midler
 6.Godtgjørelse til styret

  3.Valg
 1.Valg av nye styremedlemmer
 2.Valg av ny valgkomité

  4.Lokallgene
 1.Gjennomgang av økonomi og budsjett for lokallagene

  5.Diverse saker
 1.Diverse forhåndsmeldte saker
 2.Diverse aktuelle saker

PREMIERING I MB-TIDENDE
Vi fortsetter med å premiere en tilfeldig 
utvalgt artikkelforfatter i MB-Tidende. Gjen-
nom 2009 har vi hatt gleden av å dele ut 
flere flotte premier donert av våre suverene 
samarbeidspartnere, og først ut i år er et 
gavekort fra Pers Hotell - les mer om både 
premie og vinneren på neste side! Har du en 
historie eller nyttig kunnskap du har lyst til å 
dele med oss andre? Nøl ikke med å sende 
ditt bidrag inn til redaksjonen i MB-Tidende 
på mbtidende@mbentusiastklubb.com, kan-
skje er det du som vinner neste nummers 
artikkelpremie!

MIDTSIDEBILEN
Fire utgaver av MB-Tidende har blitt utgitt 
siden Midtsidebilen ble innført, og responsen 
har vært så god at konseptet blir med videre 
i 2010. Til årets første nummer fikk vi inn 
noen virkelig flotte bidrag, men på tross av 
sterk konkurranse klarte vi å kåre en verdig 
vinner. Vi håper dere er enige med oss, og 
gratulerer Ørjan Jonassen med årets første 
Midtsidebil! En MB Entusiastklubb t-skjorte 
sendes i posten!

MEDLEMSFORDELER
Klubben får stadig nye og gunstige samar-
beidsavtaler som kommer medlemmene til 
gode. Vi minner om at dere finner en kom-
plett liste over samarbeidspartnerne og hva 
avtalen gjelder på klubbens nettsider. Se 
også klubbens hjemmesider for passord på 
medlemsavtalene.

VERVEKAMPANJE
Visste du at du kan få ett års gratis 
medlemsskap ved å verve fem nye medlem-
mer til MB Entusiastklubb? Få med deg dine 
stjernevenner og be dem om å føre deg opp 
som verver ved innmelding, så kan du sikre 
deg neste års medlemsskap uten at det 
koster deg en krone!

FORSLAGSKASSE
Styret i MB Entusiastklubb gjør sitt beste 
for å skape en god klubb for stjernefrelste, 
men det finnes alltid rom for forbedringer. På 
klubbens hjemmesider finnes det en forslag-
skasse under “Medlemmenes forum” hvor 
du kan dele dine forslag for klubben.



ARTIKKELPREMIE
NR.1 2010

Denne utgavens premie for bidrag til bladet er sponset av
Pers Hotell på Gol, hvor klubbens landstreff også avholdes!

Som premie i denne utgaven av MB-Tidende har de gitt oss

et gavekort på 4-sengs leilighet på Pers Resort!

Blant de åtte artikkelforfatterne i denne utgaven,
var det Charlie Svendsen som ble trukket ut som vinner

- vi gratulerer!



Nyheter
En rask oppdatering på Mercedesfronten!

Dobbeltseier for Mercedes-Benz med E-Klasse og SLS AMG
Mercedes-Benz E-klasse er den beste bilen i det øvre Exec-
utive-segmentet og SLS AMG den beste sportsbilen. Det er 
resultatet i en leserundersøkelse gjort av det tyske bilmagasinet 
Auto Motor und Sport. Både E-Klasse og SLS AMG stakk derfor 
av med tittelen ”Best car 2010”. Redaksjonen i Auto Motor und 
Sport ba leserne om å stemme på 326 bilmodeller i ti ulike kate-
gorier. Nær 100.000 personer fulgte oppfordringen om å være 
med på å kåre årets beste biler i denne undersøkelsen som fant 
sted for 34. gang.

I det øvre Executive-segmentet gikk Mercedes-Benz E-Klasse 
seirende ut og kunne smykke seg med tittelen ”Best Car 2010”. 
I denne tildelingen ligger lesernes anerkjennelse av E-Klassens 
stilling som den ledende i den såkalte Business-klassen.

Blant sportsbilene plasserte leserne av Auto Motor und Sport 
Mercedes-Benz SLS AMG helt øverst, og dermed ble den split-
ter nye bilen kåret til beste bil i 2010 i sin kategori.

Toppløse spesialmodeller
SL Night Edition leveres i en spe-
sialutviklet designo sortfarge, og 
kommer standard med 19” to-
fargede AMG-felger, sølvlakkerte 
bremsekalippere og mørke lykter. 
Interiøret er en kombinasjon av 
sort skinn med sølvfarget kon-
trastsøm og detaljer i krom.

SLK Grand Edition leveres i 
en eksklusiv designo gråfarge, 
og kommer standard med 18” 
fem-eikede felger og lykter som 
matcher lakken. Interiøret er 
trukket i grått skinn med perlem-
oreffekt i sidestøttene, og har 
strategisk plassert kontrastsøm 
i rødt.



G55 AMG Edition 79
Som en referanse til 1979, året 
den første G-wagen rullet av sam-
lebåndet, leveres nå en spesialut-
gave av G55 AMG med navn Edi-
tion 79. Matt grå lakk fra Designo, 
kufanger, 19” AMG-felger og kar-
bonfiber i interiøret er kjennetegn 
for spesialmodellen sammen med 
en nummerert plakett foran girspa-
ken. Dessverre blir denne model-
len kun tilgjengelig i De Forente 
Arabiske Emirater.

Familien er komplett
Med lanseringen av den nye E-
klasse cabriolet, er familien nå kom-
plett. Den nye modellen forventes å 
nå forhandlerne i slutten av mars, i 
god tid før cabriolet-sesongen med 
andre ord. Dette er den første fire-
seters modellen til å få AIRSCARF 
som blåser varm luft i nakkeområdet 
med et tastetrykk. Kombinert med det 
nye systemet kalt AIRCAP, som be-
står av en vindskjerm over frontruten 
og mellom de bakre nakkestøttene, 
kan man virkelig begynne å snakke 
om helårs-cabriolet! Med motorer 
fra E220 CDI BlueEfficiency til E500 
burde det være noe for enhver smak.

Mercedes-Benz i Formel 1 i 2010
For alle Mercedes-Benz fans og Formel 1-entusiaster står en særdeles 
spennende og interessant sesong for døren. Samarbeidet med McLaren 
er endret og nå stiller Mercedes-Benz med eget team under navnet Mer-
cedes GP Petronas. Lille julaften kom den sensasjonelle nyheten om at 
Michael Schumacher gjør come-back og blir teamkamerat med Nico Ros-
berg i Mercedes-teamet. Og nå er det også bekreftet at Nick Heidfeld blir 
reservefører i teamet. Alt i alt et meget kompetent, heltysk førerlag. 



Tekst og foto: Roger Hurlen

Det var når jeg skulle selge en 
-82 Chevrolet C10 pickup for ca 3 
årsiden, at jeg fikk tilbud om å bytte 
den i en -84 Mercedes 230 GE. Jeg 
kikket litt på Gn’ og eieren av Gn’ 
kikket på Chevyn’ og vi ble enige om 
å snakkes nærmere. Men skuffelsen 
var stor når eieren av Gn’ ikke ville 
bytte allikevel. Men han mente det 
positivt, at Chevroletn’ var i mye 
bedre stand og at jeg skulle selge 
den for å få mer kroner i et salg, enn 
i et bytte mot denne Gelandewagen. 

Chevroleten ble solgt og jeg tok 
turen innom for å se litt mer på G’n. 
Det viste seg at han nok hadde rett. 
Bilen hadde havnet hos han som 
en delebil og den bar selvfølgelig 
preg av dette; dynamo manglet, 
en dashbord polstring hadde noen 
’rappet’ til seg, belysningen innv-
endig hadde også noen ’lånt’,  jeg 
mener at det manglet et lastestativ 
også…. Men mangellappen fra sist 

med reklame for en pub på panseret, 
dukket opp på tunet, ja da var hun 
ikke videre glad. Men som vi alle vet 
så er det lettere å få tilgivelse enn 
tillatelse. Jeg har alltid likt disse bar-
ske bilene, men hadde aldri drømt 
om at jeg skulle ende opp med en 
slik. En annen ting jeg ikke hadde 
tenkt på, var deleprisene for slike 
G-Wagens’ de er jo bare et kapittel 
for seg selv…

Noe av det første som måtte byttes 
var hjullager foran og bensintanken, 
OG der kom det første sjokket. 
Bensintanken i plast var sjokkerende 

PKK-kontroll var det ingen som ville 
ha, så den lå der ennå. (he-he).                                        
Selgeren mente at bilen var altfor 
god til å hugges, noe jeg var enig i.
Etter en gjennomgang av mangellap-
pen sammen med tidligere eier, ble 
vi enige. Han har jo 2 stk G-Wagen 
på tunet fra før, så han har gode 
kontakter på deler og arbeid.

Kona var veldig glad når Chevro-
leten forsvant, man kan si at hun 
har et relativt avslappet forhold til 
kjøretøy, noe jeg ikke har. Men når 
denne, brune, råstygge, tilsynela-
tende opprustede Gelandewagen, 

Slik så G’en ut når jeg kjøpte den.

Vel hjemme i garasjen var det bare å ta fatt på arbeidet, så G’en ble satt på bukker umiddelbart.

Sannheten om     ’en



dyr og slike tall egner seg ikke på 
trykk, i tillegg må man ha et monter-
ingsett som er nesten like dyrt som 
tanken. (skal du kjøpe en gammel 
G-Wagen, så sjekk om den har 
bensintank av plast) Bensintanken 
ble skaffet via bekjentskaper til, en 
eeeehhh, etter forholdene bra pris. 
Men monteringsettet ble droppet og 

Etter at diverse mangler var utbedret 
var det dags for en pk-kontroll. Jeg 
la iveg med bilen og var ikke kommet 
mer enn halvveis da den stoppet, jeg 
trillet fint inn på en bussholdeplass. 
En bensinslange hadde hoppet av 
en svært så seriøs skjøteanordning.                                                                                                            
Åååååhh.. så flaut, der stod jeg midt 
i rushtiden og alle kikket på meg og 
min utrolig stygge G-Wagen.
Da bare måtte jo også kona komme 
kjørende, og dere skulle sett DET 
fornøyelige fliret hun hadde!
Hun ringte og med en sarkastisk 
tone, lurte hun på, om jeg trengte 
hjelp….? Men heldigvis, slep var 
underveis, så jeg slapp å be henne 
om det. Og godt var det, jeg hadde 
vel fått høre det ennå…. 

Bilen passerte nåløyet og var klar 
for sin første vinter. Nå som en slik 
G-wagen var kommet i hus, så var 
jo det naturlig å fordype seg i temaet 
G-wagen.  Bilen er nesten uforandret 
på 30 år og det er kun kosmetikk i 
form av plastgrill, plast rundt lyktene, 
støtfangere og speil som er forandret 
i årene fremover. Karosseriet er så 
og si uendret. Jo mer jeg leste og 
fant ut av modellene, jo mer forstod 
jeg hvor dette ville bære. Det var jo 
mange fete G-Wagens å se på nettet 
og det skulle få konsekvenser for 
meg og prosjektet.

Slik plast er jo relativt lett å etter-
montere og det viste seg at det raskt 
skulle spre seg et virus.., nemlig det 
svært så farlige Ebay viruset, som 
så lett kan ramme relativt uskyldige 
menn (og damer), med interesse for 
biler. Det at jeg har en tysker på job-
ben, var også utslagsgivende for at 
prosjektet fikk fart påseg. Han har jo 
en masse slektninger der nede, som 
stilte seg til rådighet med å hente, 
kjøpe, bringe, pakke, lagre….. ting 
og tang som jeg bare måtte ha…på 
ebay. Han var også behjelpelig med 
å ringe og spørre om frakt m.m.  Stor 
takk til Maik og familien.

Noe av det første som ble bestilt 
på ebay var en støtfanger foran på 
bilen, denne var jo svært tung og det 
ville nok ha blitt altfor dyrt å sende 
den til Norge, så den ble sendt hjem 
til Maik’s far i tyskland. Denne hentet 
Maik noen mnd. senere når han var 
hjem på ferie. Støtfangeren manglet 
2 endestykker i plast, noe jeg ikke 
bekymret meg videre for, disse skaf-
fer nok BOSteen lett tenkte jeg. Og 

for å få tak i en bunnplugg i tanken 
med slangestuss, ble det dreiet en 
i aluminium. Hjullagrene ble ordnet, 
og lager ble kjøpt via et lokalt firma.                                                        
Jeg må legge til at prisen på bilen 
var justert, slik at det var nok penger 
igjen til ’handlelista’ som var påkrevd 
for å få bilen på veien..

God hjelp fra gode venner har hjulpet prosjektet i havn.

Det var nok å ta fatt i, her er venstre hjørne bak før vi begynte å pirke i det.

Høyre hjørne var ikke noe bedre, mye på grunn av flere kilo sand som hadde samlet seg inni.



det kunne de, men til hvilken pris??!! 
7138.-kr. for 2 slike plastdingser for 
å dytte på enden av fangeren!! Nå 
begynte jeg å danne meg et bilde 
av hva jeg hadde kastet meg uti.. 
vel-vel. Heldigvis så fulgte tåkelysa 
med da. Det hører med til historien 
at jeg fant de plast endestykkene til 
støtfangeren på ebay, for 171 euro. 
Og de var ganske populære, det 
kom 17 bud.             Fremdeles var 
det en pris langt, langt over hva de 
burde koste ny. 

Bak på bilen var der også noe å 
gjøre, lyktene kunne plukkes ut med 
fingrene, det var jaggu ikke mye 
som holdt dem på plass. Dette er 
en kjent plass for rust, for spruten 
fra dekkene står rett inn i lyktene og 
hjørnene. Dette unngår man med å 
montere innerskjermer av plast.
Så gikk vi i gang med å skifte ut de 
rustne hjørnene bak, først det ven-
stre. Så ble det å bruke bilen ei stund 
og siden dette skulle være et rul-
lende langtidsprosjekt, så måtte det 
bli litt sånn, ’litt nå og litt da’ jobbing. 
Og når hjørnene skulle til de evige 
jaktmarker, så måtte jo jeg også ha 
nyere baklykter, pånytt ble det ebay.                                                                                    
De kjedelige gamle lyktene ble byttet 

og sendte den til meg via Sverige. 
Skiltlys for fangeren var aller-
ede påplass så nå måtte jeg ha.. 
PLASTHJØRNER for bakfangeren! 
Denne gangen gikk jeg ikke turen 
til B.O.Steen først, men direkte på 
ebay…pussig? Eller..?

Gang på gang hadde jeg bestemt 
meg for at dette var siste gang jeg 
var på ebay og handlet. Men det er 
så rart med virus, det kan blomstre 
opp når du minst ønsker det.
Så, en vakker dag, dukket det opp 
et cover for reservehjulet, komplett 
og HELT nytt, i rustfritt og ikke minst, 
til en overkommelig sum. Dette var 
noe jeg hadde drømt om lenge, men 
hadde i grunn slått det fra meg pga 
prisen i Norge er helt hinsides all 
fornuft. Når man kjøper slike cover 
kan det være en fordel at du får tak 
i dem komplette. Disse leveres i for-
skjellige størrelser og da kan det bli 
dyrt om du sitter med biter som ikke 
hører sammen. Det har vist seg flere 
ganger at det i Tyskland er ei vegring 
mot å sende varer utenfor EU. Slik 
var det med dette coveret også. 
Igjen måtte det gå via mine bekjente 
på Østlandet med venner i Sverige. 
Siden dette var det dyreste jeg har 

ut med nyere lykter med riflet glass.
Dette førte jo med seg at jeg også 
måtte ha en nyere støtfanger bak og 
det viste seg pånytt at ’Ebay hadde 
en på lager’. 

Men denne personen som hadde 
en for salg, hadde skikkelig angst 
for å sende noe ut av landet.                                                                                                          
Han ville prøve, ”men enkelt var det 
ikke” kunne han legge til. Og han 
ble nok skremt skikkelig av ’myndige 
Gerda’ på det lokale postkontoret. 
Der ble han fortalt mye fælt om land 
som ikke er med i EU og dermed 
ville han ikke sende utenfor EU og 
så ble støtfangeren lagt ut for salg 
igjen, den som jeg hadde betalt og 
satt og ventet på. Da blei jeg jaggu 
sint, og det kom til utrykk på nettsi-
den til klubben. Jeg trodde jeg var 
blitt svindlet, for han svarte ikke på 
e-post eller gjennom ebay. Tilslutt 
fikk jeg tak i han og han kunne 
fortelle at det var skummelt og 
nesten umulig å sende ting til Norge. 
Heldigvis hadde jeg bekjentska-
per på Østlandet som igjen hadde 
bekjentskaper i Sverige og de kunne 
hjelpe. Når jeg kunne stille med ei 
adresse innen EU, så smilte selger-
en og trakk støtfangeren ut fra ebay 

Ett av hjørnene er allerede byttet, med ny type baklykt som en bonus! Ny type baklys ferdig montert.

Noen timers arbeid, og vips er rusten borte.

Splitter nytt reservehjulsdeksel ble innkjøpt.Ny bakfanger må også på plass. Nye speil hadde de også på lager på Ebay.



Nå er bilen endelig i trafikk, men en 
rullende restaurering betyr at det 
fremdeles er ting som må gjøres; in-
nerskjermene bak er såpass ”brune” 
at de må tas i løpet av etpar år, 
venstre kanal må sprettes og friskes 
opp, setevarme, vinduspusser bak, 
lakkering innvendig, ny bunnplugg 
for bensintanken, montere beskyt-
telseplate på tanken, jeg må også 
gjøre noe med seter og dørtrekk, 
men alt dette får komme senere.                                                                                                           
Å restaurere bil på denne måten, 
gjør at man kan planlegge videre 
arbeid etter lyst og ikke minst jobbe 
etter hva økonomien tillater. Selv 
om prosjektet tok helt av (noen som 
kjenner seg igjen her?), så synes 
jeg at ansiktsløftningen på bilen er 
på det nivået den burde være. Bilen 
er langt ifra perfekt, men jeg vil jo ha 
en bruksbil.

Jeg blir bare mer og mer glad i Gn’ 
og det er skikkelig kjekt å ha en 
slik bil nå som det er blitt ordentlig 
vinter igjen. Selvfølgelig kan ikke 
4X4 systemet sammenlignes med 
dagens biler, men at dette er en bil 
som fungerer, er hevet over enhver 
tvil…

                                          

kjøpt på ebay noen gang, var jeg 
rimelig nervøs for dette opplegget 
som måtte til for å få det til Norge. 
Selgeren på ebay sendte det til 
Maiks far i Tyskland, som nå hadde 
fått nytt postnummer og adresse, 
UTEN at vi visste det!! Det var 
omlegging av postnummer og post-
distrikt pga sammenslåing av noen 
kommuner. Så jeg var helt sikker på 
at nå gikk alt rett vest og at coveret 
ikke ville dukke opp, for vi hadde 
jo brukt den gamle adressen. Men 
etter noen dager så hadde Maiks far 
fått det. Skal si jeg pustet lettet ut… 
Så sendte Maiks far det til Sverige 
hvor en helt ukjent person for meg, 
tok imot dette. Så tok han det med 
seg til min venn på Østlandet, hvor 

tilslutt en kompis av meg hentet det 
og tok det med seg hjem til meg.                                                                                                                    
Og emballasjen tok jo kaka! 
En gjennomsiktig plastsekk var 
alt som ble brukt! Ikke et enda 
pappflak eller skumplast eller 
noe sånt, bare en plastsekk hvor 
coveret lå helt ubeskyttet, det 
er bare utrolig at dette gikk bra.                                                                                  
Muligheten for at ting går galt, med 
så mange ledd er jo høyst til stede 
og jeg har bestemt meg for at dette 
gjør jeg ikke engang til med såpass 
dyre ting.

Det ene tar det andre og med et slikt 
fint cover måtte jeg jo ha lykteskydd 
for baklysene. Tøffe greier slikt, men 
som i ekte utgave ikke bare koster 
skjorta, men også slipset, slipsnåla 
og gjerne litt til… På ebay fant jeg 
ettermarkedsvare med kinakrom.                                                                                                                   
Vi får se hvor lenge det varer..
Kona lurte fælt på hva alt dette 
kostet, og dere har kanskje hørt om 
Pinnochio? Når bilen hadde fått så 
mye fint, så måtte jo de gamle speila 
vekk og nyere fine lakkerte speil på 
plass. Det var en som mente at jeg 
burde få julekort fra ebay… Gjen-
nomføringer for vinduspusserne ble 
også tatt. De gnissa så fælt at det 
var en lidelse å bruke dem.

Ferdig lakkert og montert og klar for mange nye år på veien!

Lyktebeskyttelse i krom ble en nødvendighet.

Montering av bilen er i full gang.



Tekst og foto: Charlie L. Svendsen

Da tenker jeg at det kanskje er 
på tide å skrive litt om familiebilen 
vår. Det er en 2001 modell Mer-
cedes Benz E320T CDI Avantgarde 
(S210). Det var Ånund hos Nome-
land Import i Kristiansand som fant, 
og importerte denne fra Tyskland 

på oppdrag fra oss. Bilen er 197 
Obsidansort metallic, og har en mildt 
sagt imponerende utstyrsliste. Her er 
det både skinninteriør, el.klima, sol-
tak, Webasto, Bosé Sound System, 
Comand navigasjon, luftavkjøling 
i begge setene foran, ortopediske 
seter osv. osv. Bilen var bare 4 år 
gammel da vi kjøpte den hos den 
samme MB forhandleren som bilen 

Den perfek
te familiebilen!

Slik så bilen ut da vi kjøpte den, bildet er tatt dagen etter henting i Kristiansand.

UTSTYRSLISTE

213 parameter steering
220 parking aid
228 auxiliary heater 
249 automatically dipping rear view mirror
260 elimination of model designation
345 rainsensor for windshield wipers
352 COMAND
354 phone antenna on roof centre rear 
401 comfort front seats
404 left multiple contour front seat
405 right multiple contour front seat
414 electric glass sunroof
423 5 speed automatic transmission
480 self-levelling suspension
500 folding side mirrors
543 sun visors with illuminated vanity mirror
550 trailer coupling
581 automatic climate control
600 headlamp wiper/washer
611 courtesy lamps for front and rear doors, 
612 xenon headlights
673 high-capacity battery
677 avantgarde chassis
680 Unknown code 
691 blue heat-insulating glass all round
801 Change of year of model year
810 BOSE sound system
813 voice command
854 w/v 140 e32 (motronic) electronic 
engine control system
876 interior light assembly
877 reading lamp in the rear
954 equipment package for avantgarde 
vehicles 
988 ownership certificate and COC papers 
with EC model plate



var solgt ny hos. Den hadde også 
foretatt hver eneste service hos 
denne forhandleren, som lå langt 
nede i Tyskland. Bilen hadde kun 
hatt én eier, og den så faktisk helt 
ubrukt ut da vi fikk den.

Det var stor stas da vi reiste ned til 
Ånund Nomeland i Kristiansand for 
å hente bilen en iskald januardag for 

kromdetaljer her og der utvendig og 
innvendig, Lorinser vinge på bak-
luken, solfilm og store felger.  
 
Dette har vært en helt fantastisk god 
bil. Den har surret og gått dag ut og 
dag inn. Det har aldri vært et feilslag, 
og den har aldri hatt problemer med 
å starte om morgenen. Det eneste 
vi har skiftet er brennkammeret i 

5 år siden. Han hadde ordnet med 
fortolling og registrering, slik at det 
var bare for oss å starte bilen og 
kjøre hjem igjen. Bilen var en drøm å 
kjøre, og hadde krefter og dreiemo-
ment i massevis.
 
Selvsagt måtte jo bilen rigges opp 
litt. Vi kunne jo ikke ha en helt stand-
ard utgave. Derfor har det blitt litt 

Den perfek
te familiebilen!

Det er ikke vanskelig å trives i dette interiøret!

Her er bilen slik den ser ut om sommeren.

Den defekte EGR-ventilen...

..ble raskt erstattet av en ny original del.



Webastoen, nye bremser og fjærer 
foran samt en EGR ventil. Vi har hatt 
hver eneste service på denne bilen 
hos Bertel O Steen i Stavanger, og 
har vært kjempefornøyde med utført 
arbeid.  
 
Dessverre er 210 bilene som kjent 
utsatt for rustangrep, og vårt eksem-
plar var ikke et unntak. Men det som 
er bra er jo at Mercedes Benz ordner 
opp for seg, og reparerer skadene. 
Vår bil så i utgangspunktet helt fin 
ut, helt til Bertel O Steen begynte å 
grave rundt i bilen. Det hele endte 
med at vi fikk 2 nye skjermer, 4 nye 
dører, ny bakluke, samt at de repar-
erte både innvendig i hjulbuer og litt 
på kanalene. Da gjensto egentlig 
bare panser og tak. Vi valgte å 
betale ekstra for at de skulle fikse 

stått på denne bilen. De siste årene 
har vi kjørt 19” om vinteren og 20” 
om sommeren, og tror nok at det vil 
fortsette slik resten av tiden vi har 
denne bilen.
 
Dette må være bortimot den per-
fekte familie-bilen. Stor og trygg, 
med masse plass baki. Faktisk er 
det ikke problem å dra med seg 2 
svære kombi barnevogner samtidig. 
Dessuten er den jo svært billig å 
kjøre med. Vi er som nevnt tidligere 
svært godt fornøyde med denne 
bilen, og kommer nok ikke til å bytte 

den ut med 
første.

litt steinsprut på panseret, og ta en 
hellakkering istedenfor en dellakker-
ing av bilen. Jeg fikk også lakkert 
railsene på taket, støtfangere foran 
og bak, kanalskjørtene, samt alt 
listverk rundt på bilen. Han som 
reparerte bilen hadde vært ekstra 
nøye med å rustbeskytte bilen der 
hvor de hadde utført reparasjoner. 
For sikkerhet skyld skal bilen inn 
til full understellsbehandling hos 
Nærbø Antirust i februar i år.
 
Når det gjelder dekk og felger, så 
har vi vel prøvd det meste etter 
hvert. Det er 
ikke få felg-
sett som 
har 

Om sommeren bruker vi skrudde BBS LeMans i 9,5x20” foran og 10,5x20” bak. Nokian Hakkapeliitta 5 piggdekk i 235/35-19”.

I vinter ble fristelsen for stor og 19” AMG-look 
felger i  ble innkjøpt.





Tekst og foto: Sten K. Mydland

Etter en idé om å samle et knippe 
forskjellige stjernebiler i Lyngdal for 
å møte likesinnede, dukket det på 
forholdsvis kort varsel opp rundt 35 
biler på parkeringsplassen til den 
lokale Mercedesforhandleren en 

glemme noen godbiter fra Morten 
Stuestøls bilsamling, deriblant hans 
190E 2.5-16 Evolution II. Av nyere 
krembiler kan nevnes gamlebilen 
til avdøde Schibsted-eier, Tinius 
Nagell-Erichsen, en 2000-modell 
S600. Ellers var det god spredning 
med biler fra tidlig femtitall, til dagens 
utgaver.

solfylt torsdagskveld i midten av 
mai. Entusiaster i alle aldre tok turen 
fra Evje i Nord, Lindesnes i sør, 
Grimstad i øst og Flekkefjord i vest. 
Best representert var 107-serien 
med både cabrioleter og coupeer, 
nærmere et dusin i antall. I all hov-
edsak 450 SL, men også den langt 
sjeldnere 450 SLC 5.0. For ikke å 

En tidlig /8 med sortlakkert tak og Fuchs-felger. En CLS var blant de nyeste bilene på treffet.

En veldig fin 280CE.



 Det rettes en stor takk til Lyngdal 
Karosseri & Auto AS som stilte 
parkeringsplass og lokaler til dispo-
sisjon. De spanderte pølser, brus 
og kaffe på de fremmøtte, delte ut 
skiltrammer til de som trengte det, og 
sørget for en hyggelig ramme rundt 
arrangementet. Oppslutningen blant 
de fremmøtte, både bileiere og andre 

og Lyngdal Karosseri & Auto. Med 
værgudene på lag (forhåpentligvis 
også i år) ønsker vi alle hjertelig 
velkommen til et nytt treff lørdag 8. 
mai 2010!

Kontaktperson: Tor Arild Mydland
mob: 994 53 838 / tlf: 38 34 33 86

skuelystne som fant veien, gjorde 
dette til et veldig vellykket treff. Vi 
håper treffet har potensiale, og at 
det kan bli en årlig vårmønstring for 
MB-eiere på Sørlandet og i Roga-
land (og selvfølgelig også andre 
som vil komme), i samarbeid med 
Mercedes-Benz Klubben Norge, 
avdeling Agder (i etableringsfasen), 

Racingrigget Fintail. En representant for 80-tallets toppmodell deltok også, nemlig en 560SEL.

Morten Stuestøls SL.
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Tekst og foto: Torstein Vårlid

En varm vårdag i 1986 stod en 
liten gutt i kjøkkenvinduet og gråt, 
hans mor har nettopp fortalt om den 
dumme faren som nå kom hjem med 
ny bil. Dette likte nemlig moren dår-
lig, og hun mente nok at den rusta 
volvoen var mer enn god nok. Gut-
ten var meg og bilen var en W123 
‘76 220D, hvit med brunt interiør! 
Gråten ble til ekstase da jeg så bilen 
og sprang ut i gårdsrommet for å se. 
Denne bilen ble min 13 år senere, i 
1999, og da plukket jeg den i atomer, 
pusset og sandblåste det jeg var god 
for, dette skulle det bli bil av! Etter-
hvert fikk jeg en som skulle sveise 
i den med beskjed om at bilen var 
ferdig om et par måneder. Dette dro 
fælt ut og det så til slutt skummelt ut 
for ferdigstillelse til min 18-års dag 
og lappen. En dag fikk jeg øye på en 
sølvgrå W123 85” 230E hos en lokal 
bruktbilsjappe og forelskelsen var et 
faktum! Men 220Den sto fortsatt høyt 
i kurs hos meg, så sveiseren fikk en 
siste deadline.

Denne overholdt han ikke, men jeg 
ble egentlig ikke så veldig lei meg 
av den grunn. Ferien jeg var på da 
deadline var (sommeren 2002) ble 
avbrutt og jeg tok toget hjem da min 

og regnfull kveld, høsten 2005, kom 
en uopplyst sierra og deformerte 
venstre hjørne på 230en. For å gjøre 
en lang histore kort så fikk jeg tilbud 
om penger fra forsikringsselskapet 
og hadde kjøper på ”vraket”. Sum-
men ble pen og jeg endte opp med å 
ikke ha tapt stort noe på bilen, så slik 
ble det, Sølvpilen forsvant ut av mine 
hender. Det var på tide med noe 
nytt, så jeg kjøpte meg en W126 ‘82 
280SE, en ordentlig fet bil, senket 
med 16” lorinser, heftig!

Etter ca et halvt år med denne fikk 
jeg plutselig telefon fra en kompis 
som sa “du, jeg tror den gamle bilen 
din står utenfor blokken min.” Hvor 

far hadde vært hos selger av 230en 
med en pen slump av mine penger. 
Må jo skjønne at jeg ikke kunne la 
bilen stå hjemme helt alene! Jeg 
var stolt da min far hentet meg 
på togstasjonen med den fineste 
W123en jeg hadde sett.

Dette ble begynnelsen på et forhold 
som ennå er hett. Bilen hadde jeg i 
flere år uten at det ble gjort stort mer 
enn å vedlikeholde og skifte diverse 
slitedeler. 230en var (og er) meg 
svært trofast og vi har nå grodd sam-
men, som min søster en gang sa, 
“denne bilen er deg.” De fleste gode 
forhold har nok vært igjennom en 
pause, og det har vi også. En mørk 

KJÆRLIGHET PÅ BILSPRÅKET

Stedfortrederen mens 230en var borte.



kjapp tror dere jeg var på pletten? 
Der stod 230en i fordums glans, 
nydelig var ordet! Fikk hengt en lapp 
på ruten der jeg formelig ba på mine 
kne om å få kjøpe bilen tilbake, de 
siste ordene på lappen var noe slik 
som ”gammel kjærlighet ruster ikke.” 
Eieren var lite interessert i å selge, 
men etter litt overtaling kom han på 
gli og jeg kjøpte bilen en gang til! Og 
nå slipper jeg ikke taket i den igjen.

Samtidig som bilen kom tilbake gikk 
jeg på skole, så midlene til å gjøre 
noe særlig med den var jo naturlig 
begrenset, men i lange, kjedelige 
timer (sikkert i norsk-timene, hehe) 
ble planen om mer pulver i den gam-
le 230en sådd. Vurderte lenge M110, 
men dette ble kansellert etter en titt 

sommer ble det oppstart med et stort 
glis som premie! Dette er et rullende 
prosjekt med en hel haug visjoner 
for fremtiden, hvor ikke jeg engang 
ser hvor det skal ende, hvis det i det 
hele tatt noen gang ender?

oppi stallen til en W124 som jevnt 
frekventerer Lokallag Stavanger 
sine treff.  Turbo var tingen, og jeg 
handlet et brukt ”sett” med manifold, 
turbo og datasprut, nå skulle gam-
melbenzen flytte på seg! I fjor vinter 
begynte arbeidet med å konvertere, 
og en M102 fra en W124 ble brukt 
til dette. Samtidig byttet jeg fra 
manuelt gir til automat. Dette er jo å 
gå baklengs i forhold til prestajoner, 
men jeg mener at Mercedes-Benz og 
automat hører sammen! Alt dette var 
arbeid jeg aldri hadde gjennomført 
tidligere, og jeg hadde i grunnen ikke 
peiling på motorer da jeg begynte. 
En veldig lyst til å få det til, samt god 
hjelp og faglige råd er nok det som 
har drevet meg fram! Fikk til slutt 
firt hele stasen ned i 230en og i fjor 

Den originale motoren er tatt ut og blir lagret i original stand. Turbokonvertert M102 fra W124 fires ned!

Et uvanlig syn i motorrommet på en 123; turbokonvertert M102 med intercooler.

Ordentlig motor krever skikkelig bremser, så 
et sett fra Serie 2 W126 ble innkjøpt.



fikk vi som erstatning? Jo, BMW 523. 
Skuffelsen la seg vel ganske fort da 
vi passerte 200 km/h 6 minutter etter 
vi kjørte ut av parkeringshuset. Den 
gode følelsen av å kjøre autobahn 
kom smygende på.

Hotell Graf Zeppelin i Stuttgart ble 
inntatt et par timer senere. Etter en 
bedre middag med tilhørende vin og 

Tekst og foto: Ronnie Westpold

Da var endelig avreisedagen kom-
met. Ny E-klasse skulle hentes på 
fabrikken etter 8 lange måneder med 
venting. Inge Høyer og meg selv satt 
spente på Gardermoen og ventet på 
SK4755 som skulle ta oss til Frank-
furt. I Tyskland hadde vi bestilt en 

C-klasse som skulle ta oss videre 
til Stuttgart. 210 km/h på autobahn 
ville jo være en god oppvarming til 
hjemturen. Tankene gikk stort sett på 
at det skulle bli godt å kjøre stjernebil 
igjen. Jeg har som mange vet kjørt 
en BMW 5 serie som jeg hadde byt-
tet til meg i påvente av den nye. Må 
derfor si at skuffelsen ble stor da de 
ikke hadde bilen vi skulle ha! Hva 

Nybilhenting i Sindelfingen
            - januar 2010



Bacardiene fra dagen før så det ble 
med sprudelwasser.

Vi hadde takket nei til omvisning på 
fabrikken denne gangen siden begge 
hadde vært med på det før, men en 
tur på museum skulle vi ta etter at 
bilen var levert. Vi satt og så ut i ut-
leveringshallen, og til stor glede var 
det en ung mann som fikk overlevert 

dessert, og kanskje et par Bacardi 
og cola til, traff vi puta for å prøve 
å sove litt før den store dagen. Vi 
var jo så heldige at vi hadde fått en 
himmelseng på deling, og da Inge 
startet sagbruket, sammen med alle 
forventningene som surret i hodet 
på meg, ble det ikke mange timene 
søvn den natten. Var vel kanskje 
som forventet!

Dagen etter var jeg ferdig dusjet og 
klar til frokost kl 0645. Ikke dagligd-
ags for min del, men da var jeg bare 
helt KLAR. Etter en god frokost satt 
vi oss i drosjen og dro til kundesen-
teret i Sindelfingen. De registrerte 
oss og vi fikk beskjed om at bilen 
ville være klar kl 1030. Vi ble bedt 
på lunsj og div mens vi ventet, men 
merkelig nok kjente vi de to siste 

Interiøret er en perfekt blanding av brunt og sort.

Mercedes-Benz Kundensenter, målet er nådd!Inge poserer med leiebilen.

Panoramatak må man ha.

UTSTYRSLISTE

Solbeskyttelsespakke
Keyless-go pakke
Distronic plus
Lyspakke med Bi-Xenon og ILS
Dashbord i Artico skinn
Ryggekamera
Driving assistance pakke
Garasjeportåpner
Speil aut.blendfritt
Memory pakke
Ratt og gearspak i skinn
Sotede bakvinduer
Koppholder foran
Panorama glasstak
5 Trinns Automat
Dynamiske multikontur seter
Media interface
Command APS navigasjon
Adaptive headlamp assist
Chassis agility controll
Sotede ruter på sideruter og bakrute
Skipose
Sportspakke AMG
Harman-Kardon Logik7 surround 
system
Avantgarde Line
STV-Pakke.



en C63 AMG. Han hadde med seg 3 
kompiser og alle smilte fra øre til øre 
når bilen ble startet opp for første 
gang. Smilet ble ikke mindre på Inge 
og meg da de la igjen to feite lakriser 
i det de føk ut av porten.

De kjørte inn bil etter bil. Mye W212 
og noen S212 til levering denne 
dagen, men ingen tegn til min bil. Så 
kjørte de inn en FET S212 som den 
eneste med Sportpakke AMG på. 
Den var vi enige om begge to at var 
skikkelig fin. Var jo egentlig sånn jeg 
skulle ha, men jeg hadde jo byttet 
farge til grå. Vi lo ganske godt av 
tanken på å komme til fabrikken for å 
hente sin nye bil og oppleve å få feil 
farge.

Målingen ble 108 km/h  i snitt med 2 
spisepauser og en tanking. Forbruk 
på 1 liter pr mil. Kan ikke si annet 
enn at bilen sto til terningkast 10. 
Daget etter kjørte vi om bord i Color 
Magic som tok oss til Oslo på en 
meget tilfredsstillende måte.

For alle som kjøper ny Mercedes-
Benz så tilbyr BOS denne mu-
ligheten. Tror ikke så mange er 
klar over dette, men for dere som 
kjøper en ny bil: Ta for all del denne 
turen og opplev Mercedes-Benz sin 
verden i Sindelfingen. Kan love dere 
at det blir en tur dere ikke glemmer 
med det første. Kan jo for ordens 
skyld nevne at bilen jeg hentet er en 
E 220T CDI.

Etter mye venting var det endelig 
min tur, men vi lurte jo samtidig 
på hvor min bil var. Da spurte jeg 
damen bak skranken om det var 
den hvite som var min, siden det var 
eneste bil med tollskilter. Damen sm-
ilte og kunne bekrefte dette. Inge og 
jeg tittet på hverandre og så kom lat-
teren. Det kunne jo ikke være mulig, 
vi hadde jo akkurat pratet om dette. 
Etter en samtale med BOS på Ensjø 
så var valget for min del ikke veldig 
vanskelig. Jeg ville ha den bilen som 
sto i hallen foran meg. Som sagt så 
gjort, og alt gikk plutselig så fort at vi 
som sist glemte museum og alt an-
net og bare ville ut og kjøre.  
Det ble 760 meget behagelige kilom-
eter fra Stuttgart til Kiel den dagen.  

En 300SL Roadster stod like ved inngangen.

Rallyrigget Fintail hadde de også her.

W123 på Kundesenteret i Stuttgart.

Utleveringshallen med den fete hvite S212en som ventet på ny eier.

Bilen er overlevert og kjørt ut for det obligatoriske bildet foran kundesenteret.



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

Hvorfor du alltid får de 
    beste kjøpene hos Dekk1

www.dekk1.com

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.
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Tekst og foto: Thomas Nygård

Herrens veger er uransakelige – 
eller har man fått en idé i hodet, 
så er det vanskelig å gjøre noe 
med det vil kanskje noen si. På 
begynnelsen av -90 – tallet når jeg 
var student, så hadde interessen 
for MB våknet for en tid tilbake, og 
på Landbrukshøgskolen var det 
fullt ut akseptert å kjøre diesel – bil. 
Dermed var jeg innom et par godt 
brukte drosjer av 123 – typen. Etter 
denne perioden går livet videre, men 
interessen for merket – og ikke minst 
biltypen var godt bevart bak i minnet. 

Som medlem av Noredalen 
andelslag i MBE avd. Stavanger 
hadde  det en sen høstkveld dukket 
opp et restaureringsobjekt. Dette var 
en relativt ”sliten” variant av en -77 
MB 230 C med motor som hadde 
tatt kvelden og ”litt smårust”. En 
av andelseierne, la oss kalle han 
Morten, hadde kommet over denne 
meget billig, og skulle få i en annen 
motor og gjøre gode penger. Av 
erfaring blir man sjelden rik – heller 

kanaler skjermer, inne i skjermer, 
torpedovegg og bagasjerom. Her var 
det mye moro. 

Lappingen gikk med små skritt 
framover, og samtidig som søken 
etter en annen motor var stadig 
i bakhodet. Plutselig kom det en 
relativt billig donorbil opp for salg, 
som i tillegg var en 230 E. Kan 
vel umulig være så vanskelig å 
oppgradere fra en forgasserbil til en 
innsprøytningsbil. Kunne jo og tilføye 
en bokstav i modellbetegnelsen. En 
del ulikheter ut over motoren var 
det selvsagt, men ikke værre enn at 
motorbyttet gikk ganske så greit. 

Fikk tatt en kjapp sjekk av det andre 
tekniske og et par dager før Gol, 
så var skiltene på. Dette kunne bli 
spennende, men den gikk fram og 
tilbake Stavanger – Gol det året 
uten noe særlig feilslag. Heldig der. 
Parkerte bilen hjemme søndag kveld 
og mandag morgen ville den ikke 
mer. Gåen coil. 

Uansett – coupéen var en god 
følgesvenn denne sommeren, selv 

klok, er det noen som sier. Etter å 
hatt relativt lav progresjon gjennom 
vinteren, gikk det ikke bedre enn 
at jeg la inn et skambud på dette 
relativt håpløse prosjektet en sen 
lørdagskveld – byttet i noe som 
var gangbar vare – 1 hel conac og 
lovnad om betaling av vrakpant. Go 
deal det synes begge der vi satt 
utenfor ei campingvogn i det det 
lysnet av dag. 

Morgenen etter ble ganske så brå 
for den nyslåtte eieren av en coupé!. 
Dette var jo noe ganske annet enn 
de noe godt brukte sedan – bilene 
fra studietiden. Selv om jeg hadde 
gått forbi prosjektet flere ganger 
gjennom vinteren, hadde jeg aldri 
tatt det i så nøye ettersyn. Det viste 
seg å være ganske godt befengt 
med rust og andre mangler. Var for 
så vidt klar over at det måtte skiftes 
motor, noe jeg aldri hadde gjort før, 
men det skulle sikkert ordne seg. Det 
nyervervede sveiseapparatet skulle 
dog få kjørt seg ganske kraftig skulle 
det vise seg. Alle de kjente stedene 
på en 123 – bil hvor det kunne 
være rust – så var det rust. Gulv, 

Coupé or not coupéCoupé or not coupé

Statens godkjenning er innhentet, nå er det tut og kjør!



om den var litt upraktisk å reise på 
familietur med. Når høsten kom så 
var det tid for å gå i tenkeboksen. 
Selv om karosseriet var sveiset for 
rust på de mest strategiske plasser 
– så var den ingen pryd for øyet 
når en tok en litt nærmere titt på 
lakken. Den hadde helt klart behov 
for hellakkering. I tillegg gikk den 
med en forgasserkardang – noe som 
gjorde at turtallet lå rimelig høyt for 
å holde tritt med resten av trafikken i 
motorveghastighet. 

For ikke å lage kø på 
lokallagsutfartene vi hadde den 
høsten ble det bestemt – vi må ha 
mer motor! Når resten av bilen ikke 
ville bli noe samleobjekt var vegen 
kort til han Finn. Etter kort tid kom 
det opp en avskiltet – og det viste 
seg – påbegynt restaureringsprosjekt 
i Trondheim. Men den hadde 
selveste grommotoren en 280 
rekkesekser med innsprøytning – og 
det var også en coupé. Sandnes – 
Trondheim var en god bit, men ved 
hjelp av MBE – nettverket var det 
en villig sjel fra Trondheim som tok 
turen bortom bilen. Basert på hans 
uttalelser og noen halvmørke bilder 
fra annonsen, ble det kjøp. Sett an 
på toget til Stavanger var beskjeden 
jeg ga. 

Noen dager senere var bilen kommet 
til godsterminalen i Stavanger – og 
bilen kunne endelig kjøres av den 
stolte eier. Dog var det noen relativt 
”merkbare” dunkelyder fra motoren 
og vagt synbare rustbobler rundt 
om på diverse steder på bilen. 

så store innhugg på tidskontoen. 
En opprydding i porteføljen ble 
vedtatt, og inn med noe nyere av 
primærtransport (S 211 og W 245) 
og ut med noe halvgammalt (W 126 
og S 124). 

Etter at coupéen hadde fått ny motor, 
og oppgradert bremser og diverse 
tekniske spisfindigheter som EU – 
kontrollen krever, bar det av sted for 
godkjenning. Sett bort i fra detaljer 
som at ene kamakselen løsnet og litt 
andre utfordringer – stod bilen med 
skilt en sen høstdag for et drøyt år 
siden. Riktignok er det ganske langt 
fram før den er noe syn for øyet, 
men det er heldigvis ikke et krav på 
EU-kontroll, så om ikke alt går mot 
en stakkars 123–entusiast, så kan 
det kanskje være mulighet for at den 
kommer til Gol denne sesongen. 
Det har hele Stavanger–avdelingen 
ventet på i flere år, så kanskje i år?

Har man så lært noe om det å 
handle på impuls og med hjertet i 
stedet for hodet? Egentlig ikke vil 
vel mange si, da gode prosjekter 
ikke vokser på trær, og det jo ikke 
noe gøy å bare ha mulighet til å fylle 
bensin og polere bilen? Gleden av å 
ha fått til noe selv, samt vite hvordan 
bilen er skrudd i sammen må og 
være en interesse som kanskje er litt 
sær, men det gir i hverfall ro i sjelen 
når man kommer seg ut i garasjen 
en kveld å få tatt en runde med 
prosjektet sitt – enten stort eller lite. 

Ser man rust på en 123–bil, ja så 
er det garantert noe mer artig på 
usynlige steder. Pytt sann – detaljer, 
tenkte jeg, da fokuset var på den 
gromme rekkesekseren som satt 
framme i der. Etter en stund med 
undersøkelse viste det seg at 
motorens tilstand var noe dårligere 
enn antatt. Det var solide slitasjer 
på kamakslinger og generelt deler 
i øvre deler av motoren. Ok, vi må 
finne en ny motor. Nok en gang var 
MBE – nettverket et godt sted å få 
bistand. Etter kort tid dukket det opp 
en M110–motor til salgs, og etter en 
kjapp tur til Østfold så var motoren i 
vel plassert i Noredalen. 

Det var i forbindelse med 
motorbyttet at det begynte å vise 
seg at tilstanden under bilen var 
i skrøpeligere forfatning enn først 
antatt (for en overraskelse egentlig). 
Muligheten for å få bilen klar til Gol 
så ut til å svinne hen i det fjerne, og 
sveiseapparatet ble benyttet flittig 
også denne vinteren. Å få bilen klar 
til Gol så dårlig ut, så vi handlet 
nok en gang på impuls en bil som 
kunne benyttes til Gol og andre 
søndagsutflukter. Etter en kikk på 
prosjektene i Noredalen, ble det 
gjort fremstøt mot en S-klasse med 
V8 motor (W 126). Vi måtte jo ha en 
sommerbil!. Dermed rykket coupéen 
litt lenger ned på prioriteringslista, 
men det ble gjort skippertak på 
prosjektet med ujevne mellomrom. 
Stallen av MB’er talte nå 4, og 
med overvekt av biler med noen 
år og kilometer på baken, begynte 
vedlikeholdskravet å få ganske 

Her var det ikke overraskende litt å gjøre. Den første coupeen i all sin glans.



Tekst: Tore Robert Klerud

Vi som lider av langt fremskreden 
bilkjøper-syke vet at det er alltid en 
grunn til at biler annonseres uten 
bilder, og med en så knapp beskriv-
else: Det er ytterst sjelden fordi bilen 
er BEDRE enn man skulle tro. Men 
det er likevel dumt å ta sjansen…

Jeg ringte Rolf, som viste seg å 
være Viking-mann på Skotterud ved 
Kongsvinger, og kun mellommann 
for advokatfirmaet som likviderte 
dødsboet.

– ´Æn er rustin. Skikkelig rustin. En 
gammel bonde som har hatt den 
og bare kjørt, ikke brydd seg om å 
reparere rust på garantien, og brukt 
den som arbeidsbil, sa Rolf. 

– Hvordan er den mekanisk da, 
starter den og gearer og bremser 
som den skal, spurte jeg.

– Ja, den startet opp da jeg hen-
tet den med bergningsbilen. Det 
er skinnseter i den. Men ´æn er 
skikkelig rustin, gjentok Rolf.

Han lød overrasket over at jeg ringte 
så snart etter at han hadde lagt ut 
annonsen, og ba meg komme og 
kikke hvis jeg var interessert.

– Advokatfirmaet krever at den skal 

og på den tiden hadde han i hvertfall 
15 telefonhenvendelser om denne 
bilen.

– Dom er alldeles gæerne, sa han 
innimellom slagene, og fortalte at 
et par dager tidligere hadde han 
hatt 91 telefoner i løpet av ett døgn. 
Hvor mange som hadde ringt totalt 
gjennom uken hadde han mistet helt 
oversikten over.

Mange hadde vært og sett på den 
også, forsto jeg. Det de fikk se var 
en bil som ganske riktig var ”rustin” 
stort sett overalt, bortsett fra selve 
takplaten, men også inne i konstruk-
sjonen ved gangjernene til bakdøren. 
Panseret kunne nok reddes, men 
trolig måtte alle fem dørene byttes 
ut. 

Motoren startet og gikk på første 
slaget, men bilen begynte straks å 
be om mer kjølevæske. Rolf fortalte 
at det virket som at forrige eier, en 
skogeier på Finnskogen, kun hadde 
byttet olje og ellers kjørt relativt 
bekymringsløst så lenge det gikk. 

Nå var det altså sluttkjørt for sko-
geierens del. Og det så ikke så bra 
ut for bilen heller.

Mercedesen hadde gått rundt 
320.000 km, og de to forrige service-
stemplene var fra MB på Jessheim 
ved ca. 150.000 og 195.000. 

være annonsert i en uke før jeg kan 
selge den, så dette blir avgjort ved 
12-tiden mandag i neste uke. Jeg 
kan ikke selge den før da, sa han 
nærmest unnskyldende, og hørtes ut 
som at han forventet en stille og rolig 
uke i mellomtiden.

Jeg sjekket annonsen en gang til 
nærmere helgen, og da hadde han 
lagt ut tre bilder av den. Der så den 
ganske riktig skikkelig skitten og 
temmelig rusten ut, og det gjorde 
heller ikke saken bedre at høyre 
hjørne av frontfangeren med park-
tronic-sensorer og tåkelys var revet 
av. Jaja, tenkte jeg, han snakket jo 
ikke akkurat opp verdien på bilen, og 
hvis det drøyde litt før han la ut disse 
bildene KAN det jo hende at ikke 
så fryktelig mange har fått med seg 
dette her og vist interesse.

Jeg tok feil.

Påfølgende mandag morgen for-
skjøv jeg arbeidsoppgavene mine litt 
utover dagen, og kostet på meg en 
“på-lykke-og-fromme-tur” til Skot-
terud. Hadde sjekket kartreferansen 
på Finn, tok sjansen på at Skotterud 
ikke var stort større enn et litt avan-
sert veikryss, og kjørte rett til der 
Rolf holdt til uten problemer. Hilste 
på ham, konstaterte at han ganske 
riktig var en usedvanlig hyggelig kar, 
og fikk snakket noen ord innimellom 
telefonene. Jeg var der i 25 minutter, 

En mandag i begynnelsen av fellesferien 2008 satt jeg og kikket på Finn da en 97 E290 TDT El-
egance varebil ble lagt ut. Det var en av bare to MB-annonser som kom uten bilde den dagen, og 
omtalen var heller snau den også: "Selges for dødsbo, høystbydende over 20.000 kroner". 

Rust til begjær

BEKJENN
ELSER
FRA EN
BILSHOP
OHOLIKER



Skinnsetene foran var slitt, og 
baksetene manglet totalt. Inni bilen 
bak var det et tykt lag av hunderagg, 
møkk og oljesøl. Foran var det mer 
av det samme, pluss fuglemøkk 
på høytalergitrene og spindelvev i 
frontruta.

Bilen måtte ikke bare vaskes. Den 
måtte saneres…

– Hva er budet på nå da, spurte jeg. 

– 34.000 kroner, og det blir sikkert 
høyere. Je hadde itte gitt det for´n, 
men folk får gjøre hva de vil, sa Rolf 
og humret mens han ristet oppgitt på 
hodet.

Jeg så for meg å få stoppet rusten 
i kanaler og karosseri for øvrig, 
og eventuelt - hvis alt annet var 
umulig - å kjøpe nye dører. Gi den 
en skikkelig service, håpe på at 
nivåregulering, femtrinnsautomat, air 
condition og andre kostbare greier 
var sånn noenlunde, og ha den 
ferdig på veien i bruksstand for rundt 
60.000 kroner. Dermed bød jeg like 
godt først som sist 37.000 kroner, 
takket Rolf for hyggelig mottagelse 

øse ut over 40.000 kroner for dette 
objektet, som hadde åtte fine dekk, 
men ellers svært lite å skryte av, an-
net enn eventuelt ekskrementer fra 
flere truede dyrearter i alle kriker og 
kroker av interiøret. Og som heller 
ikke kunne bli gratis stasjonsvogn – 
selv hvis man fikk kjøpt nytt baksete 
- før tre år senere.

Var denne bilen faktisk verdt så 
inderlig mye penger selv med så 
mange usikre momenter og såpass 
høy km? Dreit jeg meg loddrett ut 
ved å være for kjip? 

Disse spørsmålene plaget meg litt 
et par dager etterpå, og det irriterer 
meg den dag i dag at jeg glemte å 
ta vare på regnummeret slik at jeg 
kunne sjekket om det ble bil av den 
igjen. 

Men det jeg lurer mest på, er hvor-
for disse menneskene tydeligvis er 
bortreist hver gang jeg skal selge en 
bil…

og bilprat, og bega meg hjem. Reg-
net som ham med at jeg trolig ikke 
ville få den for 37, men mente at den 
strengt tatt ikke var verdt mer heller.

– Ring meg sånn litt før 12, så får vi 
se, sa Rolf.

Vel hjemme igjen halvannen time 
senere ringte jeg klokken 1140, 20 
minutter før budfristen.

– Har det skjedd noe mer, spurte jeg.

– Ja, etter at du dro har det vøri 
enda mer trafikk her. Nå er den i 
40.000, og den blir nok dyrere også 
før klokken 12, sa Rolf, og lo oppgitt.

– Makan til dette har je aldri opplevd!

Dermed ble det aldri noen Azurblå 
metallic E290 TDT Elegance på 
meg. Ei heller 20.000 i karosserifiks 
og lakkering, og 3.000 i rens. Hadde 
vært en grei bil til 60.000, men jeg 
tviler ærlig talt på at jeg hadde hatt 
den ferdig for den summen også. 

Og det var da jeg begynte å lure på 
de som tydeligvis konkurrerte om å 



Tekst og foto: Morten Stuestøl
Foto: Geir Antonisen

Etter og ha hatt en liten kjærlighet for 
190er, for det er vel det man kan si 
når man har vært eier av over 50 for-
skjellige - alt fra 190 med forgasser 
og 190D til forskjellige spreke 2.3-16 
og 2.5-16 - fikk jeg endelig drømmen 
oppfylt. Min egen og bare min 2.5-16 
EVO II! Bilen ble importert av en 
mercedes mekaniker fra Tønsberg 
i 2004 fra Stuttgart i Tyskland. Der 
hadde den hatt én eier de 14 først 
leveåra, og etter 3 år i Tønsberg 
fikk den nytt hjem av tredje eier på 
sørlandet.

Det hele startet med at broderen 
hadde fått litt info fra Tor Anton 
om at det var en kar fra Tønsberg 
som vurderte og selge EVOen sin. 
Eneste jeg viste var at han jobbet 
på mercedes i Tønsberg, så da var 
det bare og finne telefon nummer 
og ringe og spørre seg fram. Etter 
og ha pratet litt med sentralbordet 
ble jeg satt over til en teknikker med 
navn Roger. Han hadde en orginal 
EVO II og vurderte og selge den 
hvis han fikk det han forlanget. Så 
avtalte med han at jeg var interessert 
i bilen og ville komme og se på den 
på førstkommende lørdag. Så etter 
arbeid fredag 11.04.08 fikk med meg 
broder`n og satte kursen østover i 

hans 190E 2.3-16. Vi sov over hos 
noen kjente i Skien før vi lørdag mor-
gen kjørte de siste mila til Tønsberg. 

Klokka 15.00 sto vi side by side med 
EVOen. Har kun sett de på bilder før, 
så det var en stor dag og se den i 
“live”. Litt prating måtte til da Roger 
såg vi kom i en 2.3-16. Husker ikke 
hvor mange ganger jeg hadde rundt 
bilen og inni den, men mange ble det 
før jeg fikk satt meg bak rattet. Lus-
ket meg forsiktig over fartsdemperne 
før jeg kom ut på hovedveien og gav 
den litt gass. Merket med ei gang at 
den gikk litt bedre enn en vanlig 16V. 
Ble litt skeptisk da den drog litt til 
den ene siden ved pådrag, men fant 

Spektakulære forskjermer rammer inn originale 17” felger og store bremser. Dobbel eksos med perforert innramming.

Gamle helter ruster ikke!



Slik så interiøret ut når jeg kjøpte bilen, med BBS treratt og nummerert tregirkule. Rosinen i pølsa; Kraftwerket!

ut hvorfor den gjorde det når vi kom 
tilbake til verkstedet og hadde den 
oppe på løftebukk. Høyre spissing-
stag bak hadde litt slakk, og så var 
det et dekk med lite mønster og et 
reservehjul på bak. Så da ble det 
litt forskjellig rulleomkrets på de.... 
Var også en liten oljelekk fra høyre 
nivådemper foran.

Diskuterte litt pris med eier og ble 

enig om en pris han kunne la den gå 
for. Greit sa jeg, men jeg vil ha den 
nå og tok fram pengene fra inner-
lomma (hadde jo selvfølgelig vært i 
banken og tatt de med, for hvis jeg 
først skulle se på en norskregistrert 
EVO II skulle jeg handle!). Man 
kunne se han ble overrasket og vir-
ket litt lei seg for at bilen skulle reise 
vekk fra han i dag. Virket som han 
hadde mange gode minner fra denne 

bilen. Bortsett fra den ene turen had 
hadde lånt den bort til fruen sin, hun 
hadde selvfølgelig klart og kjøre i 
en kant med frontspoileren. Før vi 
kunne dra heim måtte vi innom huset 
han for og hente litt småting og del 2 
av vognkort. Var litt stolt på vei heim 
over og ha fått tak i en så sjelden 
bil. På toppen av girstanga står det 
innrisset 38/500. Det eneste jeg ikke 
likte var at det var montert treratt og 



nummerert tregirkule i bilen. Det 
hadde blitt montert i Stuttgart da den 
hadde stått utstilt på et museum der.

Etter noen uker i midt eie begynte 
jakten på å få tak i en orginal ny 
kule. Tenkte prøve på å bare bestille 
en ny hos den lokale mercedes 
forhandleren i bygda, Lyngdal 
Karosseri & Auto AS. Det ble først 

sendt 
mail til 

hovedkontoret til B.O.S. i Oslo, hvor 
vi fikk til svar at vi måtte bestgille 
den på mail med chassi nummer 
og serie nummer. Ukene gikk og 
plutselig dukket det opp en pakke 
på forhandleren. Jeg åpnet den og 
ble littt overrasket da den kul var ei 
kule til “vanlig” 16V med manuelt 
gir.... Ukene og månedene gikk, 2 

nye pakker kom medn asmme 
som den første. I mellom tiden 

hadde jeg fått tak i et strøkent 
brukt ratt. Så etter 3 måen-

dre kom det en ny pakke merket 
med 38/500. Smilte fra øre ti løre da 
jeg åpnet den og så at det endelig 
var den riktige kula med riktig num-
mer! Det sier bare en ting: UTRO-
LIG at man kan få tak i en sånn ny 
del som er nummerert til kun 500 
biler på nytt etter 18år! Ikke rart man 
har valgt Mercedes fremfor et annet 
bilmerke.

Da jeg overtok bilen hadde den 
akkurat rundet 100.000km. Nå den 
dag i dag er den passert 111.000km. 

Først sommeren kjørte jeg den ca 
8.000km

Splitter ny, original nummerert girkule!

Banetreff på Våler 2008

Banetreff på Våler 2009Lakkert grill og “Reima Racing”-banner hadde den når jeg kjøpte den.



 Hovedstyret

Styreformann    Frode Strand     957 53 008    styreformann@mbentusiastklubb.com
Medlemsansvarlig  Thomas Madsen    971 45 415    medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com
Økonomiansvarlig  Tore Vold     915 40 884    okonomi@mbentusiastklubb.com
Treff- og avtaleansvarlig  Frode Larsen Sæterstøl    928 14 590     avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com
Sekretær og effektansvarlig Morten Engstrøm    916 12 986    effekter@mbentusiastklubb.com 
Redaktør for MB Tidende Sven Håkon Voldum    916 11 629    mbtidende@mbentusiastklubb.com 
Webredaktør   Kenneth Lokøy     930 87 769    web@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 like sør for Sandnes, nærmere bestemt 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 
Rudshøgda. Det jobbes med å finne et egnet sted hvor vi kan være innendørs. Følg med i MB Tidende og på forumet.

 Lokallag Bergen
Leder    Håvard Bendiksen  934 67 048 bergen@mbentusiastklubb.com
Treffansvarlig   Cathrine Rasmussen  991 08 005 catclaw@girlsgofast.com
Økonomisjef   Therese Bendiksen  986 44 036 therese7@broadpark.no

Lokallag Bergen treffes annenhver onsdag, og for 2009 er det oddetallsuker som gjelder. I tillegg arrangeres det treff 
enkelte søndager. Terminliste vil bli lagt ut både på forumet og trykket i MB Tidende, så følg med og møt opp til treff!

 Lokallag Trondheim
Leder    Torbjørn Flenstad  901 64 909 torbjorn@flenstad.com
Sekretær   Stig Brudeli   928 40 656 sbrudeli@hotmail.com 

Møtes på Autohuset der vi kan sitte inne i stedet for å stå ute i kulda. Adressen er: Hornebergveien 10, Fossegrenda.

 Lokallag Oslo
Leder    Trond Hagebakken  928 00 025 hageba@online.no
Kasserer   Wiggo Berggren  920 28 323 wiggo@dataguiden.no
Sekretær   Jon Arne Tjøstheim  480 41 136 jonarnetj@live.no
Styremedlem   Bjørn Mohn   419 04 790 kslettum@getmail.no
 
Lokallag Oslo har treff hver mandag, i utgangspunktet hos Inge Høyers billakkering i Brobekkveien 102, men ofte med 
utflukter til samarbeidspartnere eller andre steder i området. Følg med i MB Tidende og på forumet for mer informas-
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

 Lokallag Salten
Kontaktperson   Tore Vold   915 40 884 okonomi@mbentusiastklubb.com 
Kontaktperson   Christoffer Hunstad Ersvik 911 35 522 christoffer@hunstad.org

Møtes fast hver mandag på Bryggerikaia, følg ellers med på forumdelen til lokallaget.



Nasjonale
Bladet Bil   - 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.
Speed Autoteile   - Inntil -20%, 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.
Hellanor   - -20% på gjeldende utsalgspriser i alle avdelinger i Norge
Gørløse Autoimport (DK) - Rabattavtale, huske 200kr i porto.
DTE Systems AS  - -15% rabatt ved kjøp av tuning
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 og omegn
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.
Jessheim Antirust  - -10% på komplett behandling.
Biochem Norge AS  - -25% på nettopriser
Oslo Felgretting   - - Rabatterte priser på retting av 15” til 20” felger
Star Autoco AS   - -6% på nybil, -15% på verksted, opptil -20% på deler (ekskl. aggregater).

Stavanger og omegn
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 s p a r t n e r e

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



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

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

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

Kontakt oss idag på telefon 22 76 98 10

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



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

Ta kontakt med ditt lokallag 
hvis du ønsker lokallagslogo på 

genseren.

Skiltplater m/ny design: 50,-
Passer “EU-tilpassede”

skilt i plast og metall

Jakker: 600,-

Refleksvest: 50,-

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,- 
Nøkkelbånd   50,- 
Tidligere MB Tidende 20,- 

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

samme pris.

-EFFEKTERMB
Entusiastklubb


