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MBEMBE
10 år!

48 sidersjubileums-nummer!



Gratulerer! 
Bladet du nå sitter med i hånden er intet ringere enn vårt 10 års 
jubileumsnummer! Det var i år 2000 at brukere på forumet til merce-
freaken begynte å etterlyse noe mer enn ”bare et forum”, en slags 
klubb med faste treff og muligheter for å møtes ansikt til ansikt, ikke 
bare via PC. Resten er historie, som det sies. Den historien er ført i 
tastaturet av tidligere styreformann og mangeårig medlem Alexan-
der Nygård, og kan leses lenger bak i dette bladet.

Jeg vil med dette få takke ALLE som har bidratt til at MB Entusiastk-
lubb har overlevd sine første ti år, og gleder meg til å være med i 
mange, mange år fremover. 

Vinteren er over oss, avisene melder om sprengkulde, NVE melder 
om lite vann og stor fare for rekordhøye strømpriser. Alt er altså ved 
det normale for tiden vi er inne i. Det foregår allikevel mye i lokalla-
gene, så sjekk terminlistene og møt opp på treff! 

Siste helga i oktober stilte vi på Oslo Motor Show. Vi ønsket i år 
å vise mangfoldet av mercedesinteresse i Norge, og dro med oss 
S-klasse-klubben og MBKN på en 230 kvm stand dedikert til biler 
med stjerne på. Vi hadde med oss relativt nye biler, som vi mener 
representerer klubbens mangfold på en god måte. Bilene som var 
med i år var Eivind Soltvedts småfrekke, knallblå S203 C220 CDI 
Avantgarde, Sven Håkon Voldums vesentlig oppgraderte W211 
E200 CDI Avantgarde, og årets ”best in show” fra landstreffet, Sis-
sel Røberg-Larsens W220 S320. En stor takk til alle som var med 
og jobbet for å vise oss fram. En artikkel fra messa er også å finne 
lenger ute i bladet. Arrangørene melder om et godt oppmøte med 
flere enn 23.000 tilskuere. I tillegg kommer alle utstillerne. Neste års 
motor show er allerede under planlegging, og vi håper det kommer 
en invitasjon.

Det sies at det snart er jul, med familieselskaper, gaver og sånt. Det 
er vel og bra, men hvis alt går som vi håper, så er det bare å beg-
ynne å glede seg til slutten av januar. Vi håper å kunne arrangere 
isbanekjøring på Golsfjellet sammen med Norsk Sportsvognklubb 
siste helga i januar. Det er to baner, og Porsche-
klubben har den andre. Med andre ord, mye 
gromt å se, og en god mulighet til å kjøre så mye 
man orker på isen. Isbanekjøring sliter lite på 
bilen, og man kan ha det moro nærmest uansett 
bil og ferdigheter. Vi ser for oss et opplegg med 
samling på Pers hotell fredag, kjøring hele lørd-
ag og middag på Pers utpå kvelden. Treffavgift 
ca. 600,- som inkluderer baneleie, lunch på 
banen lørdag og middag lørdag. Overnatting 
fra ca. 100-200,- pr. natt pr. pers  i leiligheter. 
Mer informasjon vil komme på hjemmesiden 
og via e-post.

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

medlemsblad.

Kjære lesere,

som dere sikkert har fått med dere feirer MBE i 
disse dager 10 år. Her i MB-Tidende (MBT) feires 
dette med et stort 48-siders jubileumsnummer. 
Vi lurte lenge på om vi skulle gjengi artikler fra 
tidligere utgaver av MBT, men bestemte oss for at 
tilgangen til disse via klubbens arkiv på nett var 
tilstrekkelig. Etter å ha kikket gjennom en del av 
disse under planleggingen av bladet dere nå leser, 
fant jeg utrolig mange perler - jeg kan ikke annet 
enn å oppfordre alle andre til å ta en titt selv også!

I tillegg til Alexanders oppsummering av hans ti 
år som medlem, styrerepresentant, styreformann 
og ildsjel i MBE, kan vi i dette nummeret lese litt 
om bakgrunnen for stjernen vi følger, få et innblikk 
i to forskjellige måter å foredle 124-seriens stas-
jonsvogner på, smake litt på MBEs stand på Oslo 
Motor Show og mye, mye mer!

Julen nærmer seg med stormskritt og vil 
forhåpentligvis gi rikelig tid til å lade batteriene 
og begynne planleggingen av neste sesong - el-
ler kanskje tid til å komme nærmere fullføring av 
vinterprosjektet som venter i garasjen?

I alle tilfeller vil jeg ønske dere en riktig god jul og 
et godt nyttår!

God lesning!

Sven Håkon Voldum
Redaktør

MB Entusiastklubb



KlubbnyttMB
Entusiastklubb

10-ÅRS JUBILEUM
MB Entusiastklubb går i disse dager over i sitt andre tiår, og vi vil 
takke for støtten fra medlemmene gjennom klubbens første ti år. 
Jubileet feires blant annet med ekstra stort MB-Tidende og spons-
ing av julebord i lokallagene. Vi håper at dere fortsatt vil være 
med og støtte opp om klubbdriften, og at dere får benyttet samar-
beidsavtaler, arkiv, forum og forslagskasse så mye som mulig. 
Husk at det ikke er mange rabattavtaler man skal benytte seg av 
før hele medlemsskapet er inntjent. 

MBE ARKIV
Ildjseler i klubben er i ferd med å bygge opp et omfangsrikt arkiv 
av såvel tidlige utgaver av MB-Tidende som interessante brosjyrer 
og artikler fra andre medier. Dette vil suppleres fortløpende og har 
adressen arkiv.mbentusiastklubb.com. Har du noe å bidra med? 
Ta kontakt med styret.

VERVEKAMPANJE
Visste du at du kan få ett års gratis medlemsskap ved å verve fem 
nye medlemmer til MB Entusiastklubb? Få med deg dine stjerne-
venner 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 forslagskasse under “Med-
lemmenes forum” hvor du kan legge frem dine forslag. Foretrekker 
du heller å komme med et anonymt forslag, kan disse sendes på 
epost til styreformann@mbentusiastklubb.com.

BIDRA?
Sitter du med et ønske om å kunne bidra til klubbdriften i større 
grad enn i dag? Har du gode ideer om hvordan ting bør gjøres? Til 
neste år skal flere av styrevervene velges på ny, og muligheten er 
derfor til stede for å kunne bli med. Følg med på klubbsidene på 
nett og her i MB-Tidende for mer informasjon fra valgkomiteen.

PREMIERING I MB-TIDENDE
Vi har dessverre ikke fått noen artikkel-
premie for utdeling til denne utgaven av 
MB-Tidende, men gjentar suksessen fra 
forrige nummer og gir en heldig vinner en 
MBE-genser som takk for innsatsen. Denne 
utgavens vinner er Tommy Andersen - vi 
gratulerer og sender en genser i posten!

MIDTSIDEBILEN
Årets siste Midtsidebil er en skikkelig god-
sak; en bil det har gått rykter om i lang tid, 
og som nå er klar til å brukes til det den ble 
bygget for - vi snakker selvsagt om bane-
bilen til Inge Høyer og Ronnie Westpold. 
Vi gratulerer så mye og sender en t-skjorte 
på deling!

MEDLEMSFORDELER
Klubben får stadig nye samarbeidsavtaler 
som kommer medlemmene til gode. Vi min-
ner om at dere finner en komplett og opp-
datert liste over samarbeidspartnerne og hva 
avtalen gjelder på klubbens nettsider. Se 
også klubbens hjemmesider under “Med-
lemmenes forum for passord på medlem-
savtalene.

DEMENTI
I forrige nummer av MB-Tidende hadde vi 
med en liste over premierte biler på Gol. 
Her kom vi i skade for å skrive at 2.plass S-
klasse ble vunnet av Petter Ekstrøms 1991 
300SE. Denne bilen har det blitt foretatt 
chassisbytte på, og er i dag en godkjent 
1993 S600L. Det presiseres at bilen ikke er 
ombygd,

God jul
&

Godt nyttår
Toms /8 i vinterdrakt!



MB-Tidende
Ti års evolusjon - en kort oppsummering. 

HISTORIE
Det første MB-Tidende (MBT) ble gitt ut kort 
tid etter klubbens oppstart i oktober 2000. 
Klubben hadde ikke noen likviditet å snakke 
om så kort tid etter oppstart, så det måtte 
tenkes økonomisk. Simen Malerbakken, 
styreformann den gang, hadde tilgang på 
en kurant printer og heftemaskin, så det 
ble besluttet å trykke bladet i sort/hvitt på 
A4-ark som ble brettet og stiftet på midten. 
Formatet ble dermed A5, og med et innhold 
som hovedsaklig var tekstbasert minnet 
medlemsbladet om en miniatyravis.

Lysten på et mer forseggjort blad meldte seg 
etterhvert som likviditeten kom på plass, så 
fra og med MBT Nr. 3 2001 ble formatet økt 
til A4 og omslaget trykket i farger på glanset 
papir. Dette var standarden frem til MBT Nr. 
2 2006, som fikk fargetrykk tvers gjennom!

Foruten de rent tekniske standardene har 
MBT skiftet uttrykk, stil og oppbygning 
enormt mange ganger i løpet av disse ti 
årene. Bladet har hatt mange redaktører 
siden starten, og de fleste har løftet bladet 
opp i forhold til da de overtok. Slik har MBT 
hatt en kontinuerlig utvikling og vekst, og et-
terhvert har man funnet ut hva som fungerer 
bra og hva som bør unngås.

Da jeg overtok roret på sensommeren 2008 
var bladet allerede kommet enormt langt 
siden forrige gang jeg satt i redaktørstolen 
åtte år tidligere, så jeg kunne fokusere på å 
lage en mal for kommende nummer fremfor 
å begynne helt fra null. For å bedre kunne 
planlegge arbeidsmengde og økonomi 
ble det bestemt et fast sideantall (36 inkl. 
omslag), oppsett for faste poster ble laget og 
en enkel grafisk profil ble satt sammen.

Allerede fra starten av ble det bestemt at 
MBT skulle komme ut fire ganger i året, og 
den første tiden ble bladet sendt ut manuelt 
av klubbens styrerepresentanter. Etterhvert 
ble det inngått en distribusjonsavtale med 
bladet Bil, som da også ble en medlems-
fordel. Etter en stund var det ønskelig å 
bytte til et annet blad, som da ble den 
norske utgaven av Auto, Motor og Sport. Av 
forskjellige årsaker fungerte ikke dette sa-
marbeidet særlig bra, så avtale med bladet 
Bil ble igjen inngått. Dette har fungert veldig 
bra siden den gang, og har etterhvert også 
blitt et interessant og bra blad.

MBT Nr. 2 2001:

A5-format i sort/hvitt.

MBT Nr. 3 2001:
A4-format i sort/hvitt, omslag i 
glanset papir med fargetrykk.

MBT Nr. 2 2003:
A4-format i sort/hvitt, omslag i 
glanset papir med fargetrykk.

MBT Nr. 1 2004:

A4-format i sort/hvitt, omslag i 

glanset papir med fargetrykk.

MBT Nr. 2 2005:
A4-format i sort/hvitt, omslag i 
glanset papir med fargetrykk.

MBT Nr. 2 2006:
A4-format i farger.

MBT Nr. 1 2007:
A4-format i farger.

MBT Nr. 1 2008:
A4-format i farger.

MBT Nr. 3 2008:A4-format i farger.



Nyheter
En rask oppdatering på Mercedesfronten!

CLS63 AMG
Ikke før har nye CLS blitt lansert 
før verstingen CLS63 AMG avs-
løres. Denne blir utstyrt med den 
nye 5.5l Biturbo V8eren (M157) 
fra AMG, som i CLS-tapning yter 
525hk/700Nm. Dersom dette 
høres litt stusslig ut så kan den 
også utstyres med en Performance 
Package (PP) som løfter ytelsene 
til 557hk/800Nm. 0-100km/h gjøres 
unna på respektable 4.4s i stand-
ardutførelse og 4.3s med PP, og 
toppfarten er begrenset til 250km/h 
(300km/h med PP). Effektøkningen 
oppnås ved et økte ladetrykk fra 
1.0 til 1.3 bar.

C-klasse facelift
C-klassen er moden for en ansik-
stløftning, og som seg hør og bør har 
bilder av endringene lekket ut. Disse 
viser at interiøret endres i tråd med 
øvrige modeller med fast skjerm i 
dashbordet samt nye materialer. En-
dringene i eksteriøret er mest synlige i 
fronten, hvor lyktene nå trekkes opp i 
de ytre hjørnene, grillen blir større og 
mer markant og frontfangeren opp-
dateres i uttrykk. Bakparten er stort 
sett uendret, med en mer sportsling 
diffusor-utskjæring i bakfangeren og litt 
endring i designet av baklyktene. Det 
ryktes også at C-klassen skal oppda-
teres på motorsiden, blant annet med 
en dieselmotor på 265hk!

God jul!
Sliter du med å finne julegaver - 
eller vet du ikke hva du skal ønske 
deg til jul? Mercedes har lansert 
en ny julekolleksjon av accessories 
som kanskje kan gi noen tips. Hva 
med julekuler med kjente motiver?



CLS Shooting Break
Daimler har nylig annonsert at konseptbilen CLS Shooting 
Break skal settes i produksjon. Modellen får internbeteg-
nelse X218, og skal produsere i Sindelfingen fra 2012. 
Bilen er basert på nylig lanserte CLS, noe som gjør den 
betraktelig mer sportslig enn tilsvarende E-klasse stasjon-
svogn.

Mercedes-Benz SLS AMG tar gull
SLS AMG går fra seier til seier; Sist ut er gull i en pres-
tisjetung designkonkurranse. For å nomineres til denne 
må man tidligere ha mottatt en designpris, og i år var hele 
1500 produkter nominert. SLS AMG mottok prisen som 
eneste bil, og som ett av 25 produkter.

G350 BLUETEC
Den standhaftige 
G-klassen oppdateres 
stadig; Sist ut er mod-
ellen G350 BLUETEC, 
som skal gjøre den 
gamle kjempen enda 
mer miljøvennlig!

R172 - NYE SLK
Neste generasjons SLK er like rundt hjørnet, og i disse 
dager kjøres de siste tester før lansering. På samme 
måte som dagens SLK gjorde et kvantesprang i forhold 
til den første utgaven vil den kommende modellen yt-
terligere sementere sin posisjon i roadstermarkedet. 
Mest påfallende er det omfattende sikkerhetsutstyret 
tilgjengelig (se grafikk under), men listen over øvrig 
ekstrautstyr er også forbløffende. Hva med elektrostatisk 
glasstak som med et tastetrykk kan veksles mellom gjen-
nomsiktig og tett? Eller hva med 
solreflekterende skinninteriør? 
Navigasjonsenheten blir også opp-
gradert, og vil kunne bestilles med 
COMAND Online som gir tilgang 
til Mercedes’ internettjenester (og 
øvrige internettjenester), og 3D-
kartvisning. 



OKT.

 Tekst: Alexander Nygård  Foto: MBEs medlemmer

Husker fortsatt reaksjonen når jeg leste på Mercefreaken for over 10 år 
siden at Simen Malerbakken, Sven Håkon Voldum, Michael Nielsen og 
Trude Svanes hadde startet opp en Mercedesklubb for nyere Mercedes. 
En Mercedesklubb var midt i blinken for meg og jeg sendte inn innmeld-
ingsskjemaet øyeblikkelig og ble medlem nummer 18.
 
Siden den gang har jeg fått en utrolig mengde med nye venner, jeg har 
laget en haug med MB-Tidende, jeg har hatt forskjellige verv både i 
hovedstyret og i lokallag Oslo og jeg har ikke minst skrevet en uhorvelig 
mengde mer eller mindre interessante innlegg på forumet vårt.
 
Så når Sven Håkon spurte om jeg ville skrive en artikkel om MBE sine 10 
første år til dette jubileumsnummeret så tenkte jeg at dette ville bli gøy. 
Jeg har jo allerede skrevet ned en del av MBE sin historie med tanke på 
10-årsjubileumet.
 
Det er en utrolig mengde treff og arrangementer vi har deltatt på og ar-
rangert de siste ti årene. Skulle jeg beskrevet alle hadde jeg ikke blitt fer-
dig før w212 er veteranbil. Derfor har jeg tatt et lite utdrag av de tingene 
jeg har husket. Selvsagt fra min synsvinkel, så dere som savner noe får 
ta pennen fatt og skrive om det selv.

MBMB Entusiastklubb10 år!10 år med

2000

Forumet på Mercefreaken.com 
ble brukt både under planleg-
ging og markedsføring av
MB Entusiastklubb.

MB Entusiastklubb
stiftes i oktober 

2000!

Gatebil har utstilling i Østfoldhallen 
første halvdel av 2001, og den split-

ter nye MB Entusiastklubb er med. På 
klubbstanden står en 500GE, en E500 
og en 300SL, alle lånt for anledningen.

2001



MBMB Entusiastklubb10 år!

2000 - 2001
MBE ble stiftet via et telefonmøte 18. oktober. Og i 2001 ble det første treffet arrangert i Østfoldhallen. Jeg aner ikke 
hvilken dato dette var, men det var strålende solskinn, og jeg hadde kjørt i stykker bunnpanna på min 1994 E300TDT 
Sportline et par dager før. Så jeg parkerte en Volvo et stykke unna for å ikke bli mobbet... Det er relativt trist å troppe 
opp på sitt livs første Mercedes-treff med en Volvo 940, men tro meg, det var virkelig ikke førstevalget.
 
Like etter Østfoldtreffet ble det utlyst at man trengte noen nye ildsjeler til styret. Jeg og Olav Barhaugen meldte oss 
frivillige, dermed ble styret bestående av meg, Olav og Simen. Vi avholdt det første styremøtet på Bilsports En Dag 
På Stripa på Gardermoen 2001 hvor MBE deltok på utstillingen.
 
På treffet i Østfoldhallen ble jeg kjent med Thor-Egil Andersen, og han foreslo at vi skulle prøve på faste mand-
agsmøter i Oslo. Vi tok derfor initiativ til dette og en liten gjeng begynte å samles utenfor Autostern på Ullevål klokka 
19.00 på mandager. Vi fant ganske kjapt ut at det å stå ute når temperaturen kryper nedover mot arktiske nivåer er 
omtrent like gøy som å kjøre Lada, så vi ordnet rabattavtale på Burger King på Ullevål slik at vi kunne sitte varmt og 
trygt med gratis kaffe og “go large”. Samt legge på oss noen kilo. Selv om ingen av oss trengte det siste.
 
De to første nummerene av MB-Tidende dette året var i svart hvitt og lite format. Til julenummeret, nr 3 2001, gikk vi 
over til omslag i glanset papir og med fargetrykk. Formatet ble også endret til A4.

I løpet av vinteren dukket Inge Høyer også opp på mandagstreff i lokallag Oslo. Han 
syntes heller ikke det var noe særlig å stå ute og fryse, så han tilbød oss å komme til 
lokalene han hadde den gang på Sinsen på mandager i steden. Siden har lokallag Oslo 
holdt til hos Inge. Først på Sinsen og nå i Brobekkveien.

I forbindelse med utstillingen i Østfold-
hallen holder MBE sitt første medlem-
streff; I strålende solskinn møter mellom 
10 og 20 medlemmer opp - ikke dårlig 
med tanke på at det totale medlemstallet 
på denne tiden såvidt bikket 50!

I begynnelsen ble MB-Tidende trykket 
på vanlige ark i A5-format, og kun i sort 

og hvitt. Nr 3 2001 gikk over til fargetrykk 
på glanset papir i A4-format.

Faste mandagsmøter i 
Oslo startet opp allerede i 

2001. Møtestedet var først 
utenfor BoS Autostern, før 
vinterkulden lokket oss inn 

på Burger King like ved.

Vinteren 2001 tilbød Inge 
Høyer Lokallag Oslo å møtes 
til mandagstreff i hans lokaler 

på Sinsen, noe lokallaget 
fortsatt gjør!



2002

2002
I 2002 arrangerte vi det første landstreffet. Vi val-
gte siste helga i mai som tidspunkt, 31/5 til 2/6, og 
Hunderfossen Familiepark ble valgt som åsted. Vi 
i styret dro oppover på torsdagen, og hadde ingen 
forventninger til noen ting som helst. Hvem kommer, 
hvor mange kommer, kommer det noen som helst? 
Vi ante lite annet enn at det var forhåndspåmeldt i 
underkant av 40 biler.
 
Det var derfor en utrolig deilig følelse å se de første 
bilene begynte å skli inn på midt på fredagen. God 
spredning av folk var det også, fra Bergen til Neder-
land. Totalt var vi rett under 40 biler på dette treffet. 
Det var strålende solskinn hele treffet igjennom og 
stemingen var på topp. Det var utstilling med demon-
strasjon av airbagsprengning på lørdag etterfulgt av 
cruising igjennom Hunderfossen familiepark og til 
slutt festmiddag på kvelden. Det var nok noen som 
var en liten tur på puben etter festmiddagen også.
 
Kan vel trygt si at dette treffet la grunnlaget for lysten 
til å arrangere flere treff.

MBEs første

Landstreff!

MBEs første landstreff ble avholdt 
på Hunderfossen  Familiepark 
den siste helgen i mai. 2002.

På lørdagen fikk vi demonstrert 
hvor rask en airbag faktisk er!

 Thomas Nygårds
 første W140,
 en S350 Turbodiesel.

Cruisingturen 
på MBEs første 
landstreff gikk til 
OL-anlegget fra 
1994.

Thor-Egils S124, som fortsatt 
er å se på MBEs klubbtreff!

Inge Høyers E500 (senere 
Brabus 6.5) er et fast 
innslag på landstreffene. 

Steve Krabbenborg fra 
Nederlandstilte med sin 
C250D.

Cabriolet-vær på Hunderfos-
sen denne helgen.



Thor-Egils S124, som fortsatt 
er å se på MBEs klubbtreff!

2003

2003
29. mai var det Vårmønstring ved lagunen i Bergen. Eivind Soltvedt som bodde i Bergen den gangen var som vanlig 
en ildsjel og inviterte alle i klubben til å delta på denne mønstringen. Vi dro oppover en gjeng fra Oslo og vi overnattet 
på en campinghytte utenfor Bergen. Vi hadde en utrolig fin tur over fjellet, men selve treffet ble noe vått. Vi fra Oslo er 
ikke vant til at det regner vannrett og til tider oppover, men heldigvis fikk vi muligheten til å oppleve det denne dagen.
 
I 2003 ville vi prøve et annet sted å arrangere treffet. Hunderfossen manglet en ting som mange etterlyste, og det var 
tilskuere utenfra. Dessuten hadde vi også lyst til å prøve noe nytt.
 
Pers Hotell på Gol ble kontaktet etter forslag fra medlemmene og planene ble raskt lagt. Landstreffet ble denne gan-
gen lagt til helga 13-15. juni. 40 biler og 67 personer var forhåndspåmeldt, men totalt var vi oppe i ca. 50 biler på det 
meste.
 
Siden dette var første gang på Gol hadde vi ikke de samme relasjonene som vi har i dag. Vi måtte derfor selv lete 
etter et sted å ha utstillingen, og en idressplass rett utenfor sentrum ble valgt. Denne plassen viste seg å ikke være så 
genial som vi først trodde. For det første lå den et stykke unna sentrum. For det andre var det grus der. Medlemmer 
i MBE er åpenbart like stor fan av grus som de er av Hyundai. Heldigvis tok de fleste det med et smil, og 50 godbiler 
skinte om kapp med sola på Gol denne helgen.
 
På årsmøtet ble Bjørn Mohn valgt til ny styreformann, og Frode Olsen og Geir Normann gikk inn som styremedlemmer 
i tillegg til meg og Olav Barhaugen.
 
Den 22/11 tok jeg meg turen til Stavanger med min 300TE-24 AMG 3.4 for å delta på vintertreff i regi av lokallag Sta-
vanger. De arrangerte treffet på Trallfa-gården sammen med BMW klubben. Dette ble et koselig treff som dessverre 
aldri har blitt gjentatt. Ta det som et hint lokallag Stavanger!

MB-Tidende Nr2 2003 dekket 
Vårmønstringen ved Lagunen i 
Bergen, hvor flere medlemmer fra 
Lokallag Oslo deltok. Dessverre 
ble dette en våt opplevelse, og 
som det står i bladet; “Det ble bare 
tatt bilder før vi kjørte inn på tref-
fplassen pga. at det sprutregnet..”



I 2003 ønsket vi å legge land-
streffet til et annet sted enn 
Hunderfossen, og etter forslag fra 
medlemmene ble Pers Resort på 
Gol kontaktet.

Utstillingsområdet var en grusplass utenfor sentrum (nær 
Mercedes-forhandleren på Gol) - ikke optimalt med tanke på 

å holder bilene blanke, men med fint vær og hyggelige folk 
så var stemningen likevel god.

Den nye og spennende E-klassen var 
representert på årets landstreff.

Arne Snapas E220T med E500-optikk.

Lokallag Stavanger arrangerte 
Vintertreff på tampen av 2003, 
nærmere bestemt 22.nov. 
Medlemmer fra MBE og BMW-
klubben ble invitert, og totalt 
var ca 40 biler registert som ut-
stilte biler - antallet besøkende 
var dog veldig mye høyere, 
da mange valgte å la bilen stå 
utenfor fremfor å stille ut.

300TE-24 3.4 AMG; Kjørt på 
vinterdekk fra Oslo med medbrakte 
sommerdekk (på bildet).

Etter endt utstilling ble det en liten 
cruisingrunde i nærområdet.

2004



2004

2004
Eivind Soltvedt hadde flyttet tilbake til Kongsvinger og ville dra i gang et lokallag der. 22/3 og 19/4 arrangerte Eivind 
treff i Kongsvinger. Flere medlemmer møtte opp, men interessen for å dra i gang et lokallag var ikke stor nok til å 
holde det gående.
 
I 2004 arrangerte vi for andre gang landstreff på Pers Hotell. Dette var helgen den 28-30/5 og 75 biler var forhånd-
spåmeldt. Fra forrige år hadde vi blitt lovet utstillingsområde foran hotellet, og vi var svært spente på hvordan dette 
ville bli. Heldigvis var dette svært vellykket, og det har blitt en tradisjon som vi har hatt hvert eneste år etterpå.
 
På årsmøtet så gikk jeg og Olav ut av styret. Styret besto da av styreformann Bjørn Mohn og styremedlemmer: Arne 
Kjøhl (kasserer og medlemsansvarlig), Trond-Erik Holme (sekretær), Geir Normann (treffansvarlig) og Ronnie West-
pold (effektansvarlig)
I tillegg var Tjærand Matre IT-ansvarlig uten styreverv og Bjørn Mohn tok på seg redaktørvervet i mangel på redaktør.
 
På et mandagstreff i lokallag Oslo dette året hadde Ronnie Westpold lånt en helt ny CLK cab. På finurlig vis klarte vi å 
låse nøkkelen inn i bagasjerommet på bilen. Selgeren som hadde lånt ut bilen syntes nok vi var en gjeng med tullinger 
som hadde puttet nøkkelen i bagasjerommet på en låst bil og smelt igjen lokket. Trikset er at på biler med Keyless-go 
ville lokket ha åpnet seg igjen automatisk, noe vi fant ut at det IKKE gjør på biler uten Keyless-go.
 
Den 19/6 deltok vi på treff i Harsewinckel i Tyskland. Jeg kombinerte dette med en skikkelig bilferie hvor jeg og kona 
besøkte København, Schwerin, Berlin, Stuttgart, Affalterbach, Rüdesheim og mange andre små steder. Det ble over 
400 mil før vi møtte gjengen som kom fra Norge i Greffen som er et lite tettsted rett i nærheten av treffstedet. Etter 
treffet var vi invitert på grillfest i Nederland av Steve Krabbenborg og hans foreldre. Vi hadde en flott kveld i Nederland 
med grillmat og Grolsch.

For andre gang arrangeres landstreffet på 
Gol, men denne gang i tett samarbeid med 
Pers Resort. Klubben får gaten foran hotel-
let til rådighet som utstillingsområde, en stor 
forbedring fra fjorårets plass.

Man forsøker å starte et 
lokallag på Kongsvinger, 
men interessen er dess-
verre ikke stor nok til å 
holde det gående.

Ronnie Westpolds Brabus-modifiserte E220 
CDI ble kjørt inn i middagssalen på lørdags 
kveld for å kaste glans over premieutdelingen 
(hvor den selvsagt ble tildelt noen).

Styret har en større 
utskiftning som blant 
annet innebærer at 
Alexander og Olav 
trer av.

Lokallag Oslo 
lærer om 
elektronikken 
i nyere Mer-
cedeser.

En gruppe MBE-medlemmer besøker 
Mercedestreffen i Harsewinckel i Tyskland, 
som er et kjempestort internasjonalt treff (på 
tross av at alt foregår på tysk). Den norske 
delegasjonen gjorde seg godt bemerket, og 
stakk av med flere premier.

Flere norske biler ble premiert i Tyskland; Her 
er Inge Høyer i sin Brabus 6.5 med norske 
biler på begge sider samt bak! Etter treffet dro 
den norske delegasjonen til Nederland.



2005
Vi hadde mange fine turer med lokallag Oslo denne våren:
30/1 deltok vi på vintertreff med MBKN og fikk bank på glatta av veteranbilene
11/4 cruiset vi til Frognerseteren hvor vi stilte ut bilene og tok en matbit
25/4 var vi hos Meguiars i Drammen og fikk en demonstrasjon av proff og forbrukerproduktene til Meguiars
2/5 var vi hos Ferrita i Spydeberg og så på bygging av custom eksosanlegg i rustfritt
9/5 cruiset vi til Kløfta, stilte ut bilene utenfor Byggmakker og tok en matbit på Toms Matbar.
 
27-29/5 arrangerte vi dette året landstreffet på Gol. Hvor mange biler vi var på dette treffet har jeg ikke klart å finne ut, 
men jeg vil anslå rundt 80. Det var 120 personer på festmiddagen.
 
Ronnie Westpold trakk seg ved årsmøtet. Derfor ble Frode Strand tatt inn som effektansvarlig, men han hadde ingen 
styreverv. Olav Barhaugen hadde også fra MB Tidende nr 2 2005 overtatt som redaktør, også han uten styreverv. 
Turid Sunde var varamedlem og gikk inn i styret ved årsmøtet og Igor Arne Dusan ble varamedlem.
 
Lokallag Oslo dro også dette året nedover for å delta på Mercedestreffen i Harsewinckel i Tyskland. Selv deltok jeg 
ikke på denne turen. Lokallaget tok med seg mange premier fra treffet samt at det resulterte i en artikkel i det engelske 
bladet Mercedes Enthusiast.

2005

Vintertreff med Mercedes-Benz 
Klubben Norge avslørte at veteran-

biler slett ikke er så ille på glatta!

Meguiars i Drammen inviterte til 
demonstrasjon av proff- og for-

brukerproduktene sine.

Hos Ferrita i Spydeberg fikk vi 
se hvordan man bygger custom 
eksosanlegg i rustfritt stål.

Også i 2005 ble landstreffet 
holdt på Pers Resort på Gol. 
Vel 80 biler og 120 personer 

deltok, og vi hadde besøk fra 
både Tyskland og Nederland. 

Mot normalt (som tiden senere 
har vist) så var vi ikke bare hel-
dige med været denne helgen, 

og det regnet store deler av 
lørdagen.

Mercedestreffen i Harsewinckel ble 
besøkt av en gruppe fra Lokallag Oslo i 
2005 - og igjen ble mange av premiene 
med tilbake til Norge! Deltakelsen førte 
til hederlig omtale i Mercedes Entusiast 
i augustnummeret, og senere (se 2008) 
også en dedikert artikkel om klubben.

2006



Landstreffet 2006 ble tradisjonen tro arrangert 
på Pers Resort på Gol, med rundt 90 deltak-
ende biler. Som vanlig var spennet stort, med 
en Heckflosse (fra Nederland) som eldste bil. 

MBE var også representert på Grombil 2006, 
med bilder S123 til R230.2006

2006
Den 13/5 arrangerte Roger Tvedten Mercedestreff i Kristiansand.  Dessverre var det bare jeg som tok turen fra Oslo, 
men det var mange deltagere fra sør og vest samt Cecilie og George fra Skien. Utstillingen foregikk på torget i Kris-
tiansand sentrum i strålende solskinn. Vi spiste is, pratet om Mercedes med både hverandre og tilfeldig forbipasser-
ende. Klokka tre kjørte vi videre til MAX POWER sitt treff på Hamresanden, men de fleste av oss var slitne og dro 
derfra ganske tidlig. Totalt dukket det opp 12 biler på dette arrangementet og vi hadde det utrolig hyggelig.
 
26-28/5 ble landstreffet arrangert dette året. Tradisjonen tro på Pers hotell. Hvor mange vi var dette året har jeg ikke 
klart å finne ut, men vi kan nok trygt anta at antallet biler var over 90. For meg ble dette landstreffet spesielt, da det er 
det eneste landstreffet hvor jeg ikke har kommet på torsdag. På grunn av en konsert jeg måtte spille i Oslo kom jeg 
ikke til Gol før natt til lørdag 03.00 og jeg gikk derfor glipp av grillinga.
 
På årsmøtet gikk Bjørn Mohn av som styreformann og jeg tok over. Arne Kjøhl og Geir Normann gikk ut av styret, 
Roger Tvedten tok over ansvaret som medlemsansvarlig, Igor Arne Dusan som økonomiansvarlig og Turid Sunde som 
treffansvarlig. Frode Strand fortsatte som effektansvarlig, men fikk nå også styreverv. Tjærand Matre fortsatte som 
IT-ansvarlig uten styreverv. I tillegg kom Frode Larsen inn som webredaktør og Geir Morten Hetle inn som avtaleans-
varlig.
 
Dette var første gang styret i MBE var spredd såpass utover landet at vi ikke kunne møtes alle sammen i samme rom 
til styremøter. I steden tok vi i bruk Skype slik at alle kunne delta enten ved å møte opp personlig, eller ved å koble 
seg opp med Skype hjemmefra.

13.mai ble det arrangert Mercedestreff på torget 
i Kristiansand. Som seg hør og bør på Sørlandet 
var været strålende og stemningen god! 



2007
På landstreffet dette året (1-3/6) ville vi prøve noe ekstra for 
å dra så mange deltagere som mulig. Etter forslag fra Simen 
Malerbakken ble det bestemt at vi skulle ta et verdensreko-
rdforsøk i lengste parade av Mercedes-Benz. Det var ingen 
rekord i denne kategorien når ideen ble framsatt, så vi følte 
oss rimelig sikre på at dette var bankers.
 
Av en eller annen grunn var det en Mercedes-forhandler i 
Dubai som hadde samme glimrende ideen, og da han stilte 
opp med 153 biler i paraden skjønte vi at vi nok ikke klarte re-
korden allikevel. Det er ingen vits i å la seg stoppe av at man 
ikke når målet, så vi gjennomførte verdensrekordforsøket 
uansett. Vi hadde fått hjelp fra lensmannen til å telle biler slik 
at det skulle være offisielt, men han kom til 130 biler hvor det 
etter gjennomgang av filmen av paraden viste seg at det bare 
var 99 biler. La oss håpe de er noe mer korrekte på tallene på 
fartskontroller.
 
For min egen del husker jeg dette landstreffet som treffet da 
alt gikk galt. Jeg kom ikke to mil engang på veien til land-
streffet før bilen sluttet å lade. Heldigvis fikk vi kjøpt en ny 
laderegulator etter stengetid på Hellanor så min 
gamle S123 230TE kom seg helt fram til Gol. 
Vel framme knakk framfjæra på venstre side. 
Vet ikke om bilen forsøkte å fortelle meg noe?

2007

På årets landstreff var fokuset 
verdensrekordforsøket i lengst 
rekke Mercedeser - en forhandler 
i Dubai kom oss i forkjøpet som et 
publiseringsstunt før lanseringen 
av nye C-klasse (204, på bildet til 
høyre). Vi hadde likevel 99 biler i 
paraden, noe som også må sies å 
være veldig bra!

2008 - 2010
Jeg legger ikke noe vekt på disse årene nå siden dette er nyere historie. 
Dette er år preget av stabilitet i MBE og medlemsmassen har vokst. 

Noen nøkkeldatoer:
- 30/5 til 1/6 2008 ble det igjen arrangert landstreff på Gol. Jeg gikk ut av 
styret og Frode Strand tok over som styreformann. Roger Tvedten gikk 
også av som medlemsansvarlig og Thomas Madsen tok over det vervet.

- I julinummeret av Mercedes Enthusiast ble klubben omtalt over tre 
sider i en egen klubbartikkel.
 
- Landstreffet 2009 gikk av stabelen 29-31/5
- Landstreffet 2010 28-30/5.

 
Er du interessert i å lese gamle MB-Tidende har vi et

ufullstendig arkiv på denne nettadressen:
http://arkiv.mbentusiastklubb.com/mbtidende/

2008-- - 
  2010

Landstreffet 2008 var preget av trengsel - vi hadde 
rett og slett vokst ut av området foran hotellet som 
frem til nå hadde blitt brukt til utstillingen!



2008-- - 
  2010

MB190Klubben har in-
vitert MBE på banetreff 
på Vålerbanen hvert år 
siden 2008 - antall del-
takere øker hvert år, 
og er forhåpentligvis 
stort nok til at det også 
blir banetreff neste år. 
Anbefales!

På et tidligere treff i Tyskland kom noen MBE-medlemmer i kontakt med Mercedes Enthusiast som ikke bare 
skrev litt om dem (og klubben) den gang, men også laget en tresiders artikkel om miljøet i klubben senere. 
Artikkelen ble trykket i juli-utgaven av bladet og gav et veldig godt (og fortjent) inntrykk av MBE!

Til Landstreffet 2009 hadde Per ordnet det slik at vi kunne 
bruke parkeringsplassen på andre siden av gaten i tillegg 
til plassen utenfor hotellet. Dette løste plassproblemene og 
gjorde det igjen mulig å dele inn bilene etter klasser.

Landstreffet 2010 føyde seg inn i en lang rekke 
av vellykkede landstreff; fantastisk vær, fantas-
tiske mennesker og utrolig mange fantastiske 
Mercedeser!



Tekst og Foto: Øyvind Brøter

Så var det min tur til å skrive litt om 
bilen min. Interessen har jeg hatt 
hele livet, men den tok ordentlig av 
da jeg først fikk lappen selv.
Min far har alltid kjørt MB, og har 
hatt tre 124-biler opp gjennom min 
barndom. Valget falt derfor lett på 

etterhvert som ting ble reparert var 
det mer og mer som gikk i stykker. 
Det gadd jeg ikke mer. Jakten på ny 
bil startet.

Brodern og jeg reiste østlandet rundt 
i fjor sommer og så på bil etter bil. 
Alle s124er, med varierende mo-
torstørrelser, og stand. Jeg skjønte 
etterhvert at om jeg skulle ha noe 

w124 da jeg skulle kjøpe bil selv. 
Vinteren 09 kjøpte jeg en 230TE og 
et skrallesett. Bilen var ikke akkurat 
noe smykke, men en helt ok bruks-
bil... de første månedene. Jeg sa 
selv den gangen at jeg bare skulle 
ha en bil som jeg skulle kjøre. Skulle 
liksom ikke drive å koste på og bruke 
penger på det kosmetiske. Det ble 
det ene problemet med det andre, og 

Jakten på

drømmevogna!



ordentlig måtte budsjettet justeres 
noe opp. Endelig, en oktober kveld 
for ca. et år siden fant vi en sølvgrå, 
92mod, 300TE i Sandefjord, med 
299tusen på telleren. Bilen virket 
veldig lovende. Greit utsyrt, skinn, 
sportline, lite rust, og ok pris. Selv 
fikk jeg ikke kjørt bilen da vi var og 
så på den, da jeg var operert samme 
dag og hadde en diger bandasje på 

selger om at jeg skulle ha bilen.
Dagen etter satte jeg meg på toget til 
Sandefjord. Cash’a ut bilen og freste 
hjemmover. Selger innrømte at han 
syntes det var litt trist å plutselig 
skulle selge MB-en sin. Han var 
tilsynlatende entusiast og hadde 
hatt opp til flere 123 og 124-biler. 
Kjøpekontrakten er faktisk datert 
28.okt, noe som i skrivende stund er 

hånda samt en bedøvelse og diverse 
medikamenter med rød trekant på 
susende rundt i årene. Det ble derfor 
brodern som tok seg av prøvekjørin-
ga.

Alt i alt virket det som en meget lov-
ende bil, jeg sa jeg skulle tenke på 
det, og vi vendte snuten hjemover. 
Samme kveld sendte jeg melding til 



AKKURAT et år siden. Første turen 
med ny bil er ubeskrivelig. En bland-
ing av glede og galskap på en måte. 
Eneste CD-en jeg tilfeldigvis hadde i 
sekken den dagen var soundtracket 
fra Rocky-filmene, noe som ikke 
akkurat dempet godstemninga der 
jeg suste innover mot Oslo i ny bil 
med musikken på fult. 

Jeg var heldig og ble kvitt 230-en 

som egentlig var tenkt på 230 før jeg 
bestemte meg for å bytte den ut.
Uansett ble ikke første modifikas-
jon sørre enn kun bytte av blinklys. 
Synes biler med originalt ornajse 
blink kler det meget godt. 
Etterhvert fikk jeg kuppa til meg et 
par originale røde og sota baklykter 
også. 

Etter som jeg har skjønt er ikke disse 
veldig enkle å få tak i lenger, så da 
de dukka opp måtte jeg slå til.
Bilen både startet og gikk som en 
klokke hele vinteren. Eneste prob-
lemet var litt tull med automatkassa, 
men det visste jeg om da jeg kjøpte 
den, så det kom ikke som noe sjokk. 
Problemet var kjent for Bergs Auto-
matservice som tok inn bilen på kort 
varsel, og viste imponerende god 
service!

I februar en gang dukket det opp et 
par ubrukte AMG-kanalskjørt til W/
S124 i passende avstand fra Oslo og 
til OK pris. Tenkte at det hadde vært 
veldig kult HVIS jeg skulle ha front-
fangeren jeg drømte om. Dermed 
hadde jeg plutselig begynt å samle 
deler til en liten ombygging. Men 
når jeg først hadde kanalskjørter, så 
MÅTTE jeg jo ha frontfanger også... 
Ikke var det noen å finne brukt på 

forholdsvis fort etter at 300-en kom 
hjem. Jeg visste hele tiden hvordan 
drømme-124-en skulle se ut, men 
hadde ikke noe hast med å realisere 
drømmene...trodde jeg. Eneste 
bestemte var faceliftpanser, også 
hadde jegveldig lyst på AMGfront-
fanger. Liker som de fleste andre, 
lys i fangeren, og da er AMG nesten 
den eneste måten å få til det på en 
124. Et 94panser hadde jeg stående 

Da nivåreg-staget rusta fikk bilen et litt spesielt stuk.

Første helgen med bilen. Photoshoot ved operaen sammen med brodern i sin 190E 2,5-16.



nettet, så jeg drøftet lenge replica vs. 
original.

Tiden gikk og plutselig satt jeg der 
med en ny original AMG-frontfanger 
også. Billig ble det ikke, så jeg sa 
til meg selv at jeg ikke skulle falle 
for fristelsesn å kjøpe 18”AMG-hjul 
også, samme hvilken unnsyldning 
jeg hadde. Jeg hadde jo trossalt 
OK Lorinser 17” som fulgte med 
bilen(som HVERTFALL skulle selges 
først, HVIS jeg skulle kjøpe mono-
block), og mye penger kom til å gå 
med til lakkering osv. Planen var å 
ha bilen klar til Goltreffet, så like etter 
påske bestilte jeg lakkering. Deler 
ble levert; panser, to kanalskjørt, åtte 
saccobiter, en baklukelist, to fangere 
og to fangerpølser. Jeg klarte aldri å 
bli enig med meg selv om jeg skulle 
gå for original kontrastfarge, eller 
744 med klarlakk hele veien. Ganske 
usikker falt valget til slutt på ensfar-
get, og det har jeg ikke angret på et 
eneste sekund. 

En lørdag i starten av mai ble alt 
montert. Jeg var storfornøyd med 
resultatet, men det var noe som 
ikke harmonerte helt... Lorinserhjul 
på nesten komplett AMG-stylet bil? 
...nei, det gikk ikke. Bare et par 
dager sener var jeg ute og møtte 

store feil, og lange verkstedopphold 
har jeg klart meg uten. Forrige eier 
sa han solgte den fordi det begynte 
å bli så mye utgifter på den, som 
han ikke gadd mer. Men det har jeg 
ikke merket noe til. At jeg har brukt 
mye penger på den stemmer jo, 
men det er for det meste kosmetisk 
og ikke minst frivillig. Den har vært 
veldig stabil og trofast i mitt eie. 
Fraktet meg trygt både på korte 
turer og langturer, kjørt flyttelass, 
fraktet bandustyr, hentet teppefliser 
for klubben, og til og med vært med 
på bilutstilling! Det kommer til å bli 
vanskelig å selge denne bilen hvis 
jeg noen gang skal det. Det skal jo 
innrømmes at det alltid frister med 
flere hestekrefter...

Til slutt vil jeg rette en takk til klub-
ben. Med denne fatastiske klubben 
ordner alt seg med en gang! Gode 
samarbeidsavtaler, hyggelige folk og 
et høyt samlet kunnskapsnivå rundt 
w124 og mange andre modeller. Jeg 
har lært utrolig mye de snart to årene 
som MB-eier. For to år siden hadde 
jeg null peiling på å skru bil, nå har 
jeg gjort både det ene og det andre 
av ting på min egen bilen som jeg 
selv aldri hadde sett for meg selv en 
gang. 

en kar jeg visste om som hadde et 
sett 18”AMG-hjul orignale fra 210 
til salgs. Fristelsen og lysten hadde 
blitt for stor.. Jeg trodde først det 
ikke skulle bli så veldig dyrt, men 
dessverre var bakhjulene ganske 
skeivt slitt, og forhjulene subbet, så 
fire nye dekk måtte skaffes. I tillegg 
monterte jeg AMG-skjermbreddekit, 
for å gå klar av all mulig subbing, 
og sammen med betydelig mindre 
gummi ble resultatet bra. Helgen 
før landstreffet mistet jeg plutselig 
en av sacco-bitene som satt litt 
dårlig. Katastrofe!! Må jeg stille meg 
uferdig bil til helgen?? Men en sms 
til FrodeS og litt biltemalakk løste 
det hele. Alleredet dagen etter at 
jeg mistet det ene dekslet, var nytt, 
hjemmelakkert deksel på plass! Bilen 
ble ferdig i tide, og landstreffet var en 
positiv opplevelse.

Etter at bilen stod ferdig har den gått 
knirkefritt hele sommeren og høsten, 
kun med vanlig entusiaststell. Nå 
skal det legges til at bilen er langt 
i fra strøken, men er en godt holdt 
prosjekt-bruks-bil vil jeg si. Små 
reparasjoner har det jo vært, som for 
noen uker siden da det justerbare 
staget til ventilen på nivåreguler-
ingsytemet rusta av i festet og bilen 
kjørte full høyde på rumpa. Men 

Et tidløst design, jeg aldri går lei av!



Tekst og foto: Tommy Andersen

Oppfinnelsen av motoren og en form 
for bil, gjorde det mulig for Gottlieb 
Daimler og Carl Benz, uavhengig 
av hverandre, la de grunnlaget for 
mekanisering av passasjer og god-
stransort.

Med finansiell støtte i ryggen av 
blant annet av framtidsvisionæren 
Emil Jellinek, startet de to hver sin 
bedrift. Carl Benz startet i oktober 
1883 “Benz & Cie” og Gottlieb Daim-
ler startet “Daimler-Motoren-Gesells-
chaft” (DMG) i november 1880.  

Navnet “Mercedes” ble patentert i 
September 1902 av Gottlieb Daim-
ler, eier og grunnlegger av bedriften 
Daimler Motoren Gesellschaft, DMG. 
Stjernen som logo ble i juni 1909 in-
nført, og ble brukt som et designele-
ment på radiatoren fra 1910. 

Mercedes er et spansk jentenavn og 
betyr “Nåde”. Det var også navnet 
på datteren (f.1889) til Emil Jellinek, 
en suksessrik forretningsmann med 
investeringer i DMG og Benz & Cie.

Jellinek, som hadde mange gode 
kontakter i overklassen og blant de 
adelige, promoterte den nye bilen 
godt. Jellinek solgte flere og flere 
biler, og i 1900 inngikk han en kon-
trakt med DMG og Benz & Cie om at 
han skulle stå for salg og markeds-
føring av bilene, da ble også navnet 
Mercedes lagt til. 

Jellinek deltok på mange billøp og 
kom hele tiden med nye krav til has-
tighet og vekt. Når han kjørte løp var 
det under pseudonymet “Mercedes”, 
etter sin datter. Det var egentlig et 
navn på hele teamet, og ikke bare 
bilen.
Da Jellinek inngikk kontrakt ned 
DMG ble det også avgjort at det 

Hist  rien   m den
trearmede stjernen

Stjernen og navnet Mercedes-Benz er som varemerke og symbol, et av ver-
dens mest kjente. Opphavet til navnet og stjernen er kanskje mindre kjent.

Karl Benz Gottlieb Daimler

Emil Jellinek Willem Maybach



skulle utvikles en ny motor. Den ble 
satt i den første Mercedesen som 
Willem Maybach utviklet.

Designet og mange av de innova-
tive løsningene som Maybach hadde 
valgt skapte mye oppstyr med sitt 
lave tyngdepunkt, stålramme og 
motor i lettmetall. Historisk sett er 
faktisk Maybachs kreasjon den bilen 
som regnes som den første moderne 
bil.

Forslaget til logoen kom fra sønnene 
Paulus og Adolf Daimler som hadde 
husket at faren Gottlieb hadde skre-
vet til deres mor om en stjerne. På 
et postkort Gottlieb skrev til sin kone 
like etter at han (1872-1881) beg-
ynte i jobben som teknisk direktør 
i Deutz motorfabrikk var det bilde 
av Köln. Over motivet av Köln og 
Deutz hadde han satt en sirkel rundt 
en stjerne med påskriften: “Denne 
stjernen vil en dag skinne over min 
egen fabrikk for å symbolisere vel-
stand!”

I 1909 ble både en tre- og firearmet 

dermed være konkurransedyktige.

I løpet av denne perioden hadde 
de to bedriftene markedsført sine 
produkter i fellesskap, men fort-
satt under eget varemerke. To år 
senere, i juni 1926 ble de to eldste 
motorprodusentene slått sammen til 
Daimler-Benz AG. På dette punktet 
ble et nytt varemerke designet, som 
samlet de viktigste egenskapene fra 
begge firmaer. Eksisterende symbol-
er som den verdenskjente trearmede 
stjernen tilhørende Daimler-Motoren-
Gesellschaft ble dermed omgitt av 
sitt firmanavn “Mercedes” såvel som 
det like berømte navnet “Benz”. En 
laurbærkrans flettet de to navnene 
sammen.

Dette varemerket som har endret 
seg lite siden den gang, pryder 
fortsatt Mercedes-Benz biler, og har 
kommet til å representere kvalitet og 
sikkerhet på veiene overalt. Og i hele 
verden er navnet Mercedes-Benz 
synonymt med tradisjon, innovasjon 
og kvalitet.

stjerne varemerkebeskyttet, men det 
har bare blitt brukt trearmede stjerne. 
De tre spissene på stjernen skulle 
symbolisere Daimlers ambisjon om 
universiell motorisering til vanns, til 
lands og i luften. I november 1921 
søkte DMG for rettslig beskyttelse 
av eventuelle nye varianter på 
varemerke og leverte til Patentstyret 
en tredimensjonal tre-eket stjerne 
omsluttet av en sirkel - som inklud-
erte design beregnet for bruk på gril-
len. Det ble et registrert varemerke i 
august 1923.

Perioden med inflasjon etter første 
verdenskrig førte til en vanskelig tid 
for salg, særlig av luksusvarer som 
personbiler, noe som hadde alvorlige 
følger for bilbransjen. Bare finansielt 
sterke selskaper med godt etablerte 
modeller var i stand til å overleve 
- men selv disse ble tvunget inn i 
fusjoner og co-operative virksom-
het. Det var på denne måten at de 
tidligere rivalene, DMG og Benz & 
Cie, dannet et syndikat i 1924 for å 
standardisere design og produksjon, 
samt innkjøp, salg og reklame, og 

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: Tore Robert Klerud

I min familie hadde man kjørt Audi 
helt siden bobla ble uaktuell rundt 
1970. Min første bil i 1986 var 
følgelig en 1978-modell Audi 100 
LS med 115 hesters firer og cross-
flow-topp, samme motor som satt 
i Porsche 924. I min sorenskriver-
kjørte og automatgearede Audi var 
det intet som minnet om sportslige 
ambisjoner, og dermed trodde jeg 
at jeg hadde funnet verdens beste 
bil da jeg i 1989 byttet til en kun fire 
år gammel Audi 100 CC med den 
oppgraderte 2,2-litersfemmeren med 
138 hester og femtrinns manuell. 
Faktisk den dag i dag den nyeste 
bilen jeg noen gang har eid.

Audi-femmeren gikk godt og billig, 
og hadde en herlig eksoslyd. Men 
et par kompiser kjørte Opel Sena-
tor, og sekserlyden fristet. Dessuten 
begynte Audien etter tre-fire år å bli 
slitt, og det virket vanskelig å bytte ut 
bare det som var gått i stykker. Hos 
Audi solgte man stort sett kun kom-
plette moduler av det aller meste, og 
billig var det ikke.

Noen kompiser på den andre siden 
av svenskegrensen sverget til halv-
gamle Mercedes-taxier med enorm 
kjørelengde, og de kunne dokumen-
tere at redskapen holdt. Dermed 
begynte jeg å vurdere bil med stjerne 
på da Audien sto for fall, selv om 

Hjemme igjen rakk jeg bare såvidt å 
sette meg ned før en kompis ringte. 
Billig 300 E i Aftenposten i dag, 
lød meldingen. Uten forhåpninger 
sjekket jeg, og torte ikke å tro på det 
jeg fikk se.

Bilen var en blauschwarz metal-
lic 86-modell med automat, luke, 
nakkestøtter bak og til og med 
skinninteriør. Alt akkurat som jeg 
ville ha det. Kun 130.000 km, og 
prisforlangende på 229.000 kroner, 
som på den tiden var 30-40 lapper 
under normalen for en slik bil med 
det utstyret.

Jeg ringte selgeren, som viste seg 
å være Ivar på Bryn Bilforretning. 
Fikk vite når han åpnet dagen etter, 
og reiste inn til Oslo før hanen i det 
hele tatt hadde tenkt på å gale. Sto 
og rev i gjerdet da Ivar kom på jobb, 
og posisjonerte meg i førersetet på 
bilen mens jeg fikk min far til å løpe 
rundt og hente prøveskilter. Alle som 
sirkulerte rundt bilen bekreftet mis-
tanken om at dette var billig.

Prøveturen avdekket intet alvorlig. 
Intet annet heller. Og jeg lurte veldig 
på hvorfor den var priset slik. Stop-
pet til og med på Juul Gulbrandsen 
og fikk verkstedet til å sjekke verkst-
edhistorikken på bilnummeret, uten 
at de heller fant noe som lugget. 
Tilbake hos forhandleren var det 
fullt i den lille gården, så jeg park-
erte bilen på fortauet rett utenfor 

det på den tiden var uhorvelig mye 
dyrere å kjøpe en Mercedes enn alt 
annet jevngammelt.

Jeg sjekket ut noen 190er, men 
syntes de ble små. Og så var det 
dette med lyden, da. Å gå ned i 
antall sylindre virket i hvertfall ikke 
fristende. Den helt uoppnåelige 
drømmen var en sekser med det 
fascinerende treliters-volumet. Det 
ble mange turer til Oslo for å se 
på bil sommeren 1993. Litt slitte 
230-biler var det jeg kunne håpe på, 
men rare farger, rart utstyr og rare 
selgere gjorde at det drøyet. En dag 
dukket drømmebilen opp hos en 
Nissan-forhandler på Ensjø, en 1987 
300 E til bare noen få kroner over 
200.000, og etter å ha ringt og fått 
forsikringer om blauschwarz metal-
lic, ærlig kilometerstand på 150.000 
og diverse annet sluttet jeg tidlig på 
jobben, hentet en bankremisse og 
reiste innover.

Jeg satte ny verdensrekord i ”skuffet 
bilkjøper” da jeg et par timer senere 
sto med sjekken i hånda og så på 
en slitt, antrasittgrå 300 E, og hørte 
selgeren fortelle at ”vi har nettopp 
funnet ut at bilen har gått som taxi, 
og at kilometerstanden nok er altfor 
lav. Men prisen er riktig.” Det toppet 
seg da jeg kikket inn i bilen, og fikk 
se at det annonserte automatgearet 
manglet, og det var pedaler så langt 
øyet kunne se.

Ved et jubileum er det naturlig å tenke tilbake på bilen som fikk meg ”hekta” på Mercedes:
Prisen var for god til å være sann. Og bilen var enda bedre. Derfor er jeg fremdeles i tvil om det 
var et godt kjøp, 12 år etter at jeg solgte den.

BEKJENN
ELSER
FRA EN
BILSHOP
OHOLIKERFor god til å være sann?For god til å være sann?



dørstopper hver 10.000 kilometer, 
automatolje hver 60.000 kilometer, 
og uten andre feil enn en lekkasje i 
bensintanken som jeg brukte mange 
forsøk på å fikse før jeg ga opp og 
byttet tanken.

Et års tid etter kjøpet hadde jeg dår-
lig tid en tidlig morgen jeg skulle på 
jobb og skrive en helsides reportasje 
før deadline klokken åtte, og snur-
ret på en isflekk da jeg holdt på å 
kjøre forbi en semitrailer fra Statoil. I 
valget mellom ”under semitraileren” 
og ”krattet på venstre side av veien” 
valgte jeg det siste, og fikk dermed 
ny front og hellakkering. Dermed 
passet jeg også på å få vekk de 
fryktelige hjulbuelistene som hadde 
irritert meg helt siden jeg kjøpte 
den, jeg fikk hvite blinklys, og da 
Gjensidige straffet meg med å kutte 
bonusen min med 40 prosent flyttet 
jeg til If, og fikk der billigere forsikring 
etter skaden enn jeg hadde hatt hos 
Gjensidige før utforkjøringen.

Bilen bare gikk og gikk, og den gikk 
på 0,9 liter per mil. Ingen har noen 
gang trodd på det, men jeg målte 
den mange ganger, og tallet ble 
omtrent det samme hver gang. Cou-
peen jeg kjøpte etterpå var selvsagt 
mye lekrere å se på, men innerst 
inne savnet jeg 300 Een fra første 
dag.

Hvorfor var den så billig? Ikke oppd-
aget verkstedet at det hadde vært 
skade på den før da de rettet den 
opp etter min utforkjøring. Ikke var 
det utpreget ”lik-lukt” i den. Og det 
oppsto som sagt ingen problemer av 
betydning med den på de fem årene 
jeg hadde den. Jeg har alltid regnet 
med at den hadde blitt skrudd tilbake 
og muligens gått som taxi i Tyskland 
før den kom hit, men i 2008 sjekket 
jeg kodene på den etter å ha oppd-
aget ”russersiden” på nettet, og da 
viste det seg at den hadde dealer 
code 555 Norway også. Husker noen 
tidlige stempler i serviceheftet fra 
noe som het Ibsen Bil, så den kan 
ha vært en såkalt sideimport.

Altså aner jeg fremdeles ikke om det 
var et godt kjøp, men det er kanskje 
på tide å la skepsisen dø hen, og slå 
fast at jeg gjorde et kupp. Det føltes 
jo uansett slik, og jeg husker bilen 
med stor glede fremdeles. For to-tre 
år siden dukket den opp til salgs. Jeg 
ringte for å høre litt om den, og hum-
ret blant annet litt da selger kunne 
fortelle at det var dokumentert og 
garantert kilometerstand på 250.000 
på bilen, altså ca. 40.000 mindre 
enn da jeg solgte den ti år tidligere. 
Heldigvis motsto jeg fristelsen til å 
kjøpe den tilbake. Hadde vært dumt 
å bli lurt på den nå, hvis jeg ikke ble 
det i 1993...

speilglassblokka til Kredittilsynet, på 
den andre siden av veien. Varsel-
blinken på, låst bil og nøkkelen i lom-
ma helt til noen eventuelt ba om den. 
I øyekroken så jeg gribbene sirkle 
rundt bilen mens Ivar og jeg entret 
kontoret for harde forhandlinger, og 
”juniorselgeren”, etter hvert så kjente 
Tord Dønnum, tok min skranglete 
Audi på en liten prøvetur.

Audien var uken før taksert til 30.000 
i bytte mot en flunkende ny Audi hos 
en merkeforhandler. På spørsmål 
om hva jeg forventet å få for den 
smalt jeg til med ”håper på mellom 
60 og 70, men har så lyst på denne 
Mercedesen at jeg får heller strekke 
meg litt”. Dermed tynet jeg frem en 
krokodilletår og godtok budet på 45, 
nøyaktig et minutt før en av de ven-
tende gribbene mistet tålmodigheten 
og stakk inn hodet med spørsmål om 
han kunne få kjøpt ”den feilparkerte 
Mercedesen tvers over gata” kontant 
uten innbytte. Det var ettermiddagen 
den 14. august 1993, solen skinte, 
og jeg glemmer aldri komforten og 
skyvet i den herlige bilen på turen 
hjem.

BN28370 og jeg delte gleder og 
sorger i fem år, helt til jeg ble fris-
tet over evne av en 300 CE. På de 
årene kjørte jeg den fra 130.000 
til rundt 290.000 kilometer. Serv-
ice med oljeskift og en og annen 

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



Finne med fart!
    n
Sted:   Rudskogen Motorsenter
Arrangement:  GatebilDato:   12 September 2010

Bakvogn fra Toyota Aristo transplantert inn i stasjonsvognen. OM606 med Scania-turbo får fart på sakene!



Tekst og foto: Syver
Hovedfoto: jalopnik.com

Jeg fikk gleden av å møte finnen 
Teemu Peltola, “Den glade finnen” 
(uten nerver) den 12 September på 
Rudskogen Motorsenter i regi av 
Gatebil. Jeg ankom litt sent på da-
gen, men tidsnok til å hilse på. Han 
var da på vei hjem, en tur på fantas-
tisk mange mil. Han hadde rundt 55 
mil å kjøre til Stockholm, deretter 13 
timer over østersjøen og en god del 
mil til før han var hjemme. 

Black Smoke racing er et drifting-
team som ble startet opp i 2009, 
og har på den korte tiden blitt kjent 
verden over for sin harde kjøring 
med sin gamle s123. Bilen er en 
1981 model, dog noe modifisert med 
en Mercedes-Benz OM606 fra 1998 
med ombygd eksosmanifoil. Denne 
har da fått påmontert en Scania 
Garret GT 40 Turbo som til de grader 
har fått bilen til å snurre hjul. Bilen 
er også utstyrt med understell fra 
Toyota Aristo. Den har hydrauliske 
bremser og aluminiumstank. 

Det var ikke en finne uten få ord, han 
var ivrig etter å fortelle om bilen og 

alt som skulle til for å få dette til å gli, 
ikke minst forbi den plastikken som 
de senere år har funnet veien frem til 
asfalten på bane rundt om i verden. 
Fikk også forespørsel om å sitte på 
med til neste sesong, noe jeg ikke 
takket nei til!

Finne med fart!

Veltebur er det ikke ofte man finner i en S123!OM606 med Scania-turbo får fart på sakene!

Selv fikk jeg hyggelig omtale i Gatebil
Magazine etter arrangementet.

To vidt forskjellige løsninger, men den samme 
lidenskapen for 123-serien!



Tekst: Thomas Nygård
Foto: Bernt Skadberg

Det er rart hvor fort tiden flyr, og 
plutselig har det gått 10 år siden 
oppstarten, og nesten like lenge har 
avdeling Stavanger også bestått. 
Gjorde vi noe rett i starten av loka-
llagets levetid som har gjort det til 
et godt miljø som har vart såpass 
lenge? Ja, jeg tror det. Ikke minst når 
man ser ressurspersoner komme og 
gå, men laget er minst like livskraftig 
uavhengig av personene som står 
bak. 

Sentralstyret har hele tiden foku-
sert på at MBE ikke er et nettforum, 

Ønsket om noe eget lå lenge latent 
i bakhodet, men fremdeles var vi 
såpass få at man ikke kunne basere 
seg på kun dette. Imidlertid så økte 
stadig antallet med folk som jevnt 
møtte opp på klubbkveldene våre, 
så derfor kunne vi legge inn jevnligt 
med bedriftsbesøk. Dette var alltid 
populært, og mange kom på disse 
besøkene. Det hjalp godt på at vi fikk 
med oss flere entusiastiske medlem-
mer som bistod med å arrangere 
bedriftsbesøk av ulik art. 

Forholdet til den lokale MBKN 
avdelingen har også alltid vært godt. 
I starten var det vel helst MBE som 
kom på deres arrangementer, men 
etter hvert tok vi og ansvar for å 
gjennomføre aktiviteter og da kom 
nok aksepten opp på et høyere 

men en bilklubb med et nettforum 
som hjelpemiddel i dagens elekt-
roniske samfunn. Det var derfor vi 
i Stavanger fokuserte på jevnlige 
møtekvelder, og etter hvert også 
besøk og andre aktiviteter for de 
frammøtte. I starten var vi preget av 
å finne en god og sentral møteplass. 
Først var vi utenfor den lokale 
Mercedes – forhandleren på Forus 
utenfor Stavanger sentrum. Det var 
jo greit, da det var mange parkerte 
biler der, men her kunne vi kun være 
ute, så møtene ut over høsten ble litt 
korte kan man si. En lokal McDon-
ald’s restaurant ble også benytten en 
periode, men ønske om kaffe framfor 
hamburger var overhengende. 
Derfor flyttet vi til lokal kafeteria som 
hadde billig påfyll av kaffekoppen. 

Den gamle lokallagsformannen

            ser tilbake..



nivå. Pr. i dag er det en høy andel 
av dobbeltmedlemskap i disse to 
Stavangeravdelingene. Om det skal 
være kun 1 avdeling i Stavanger er 
en tanke som tidligere har blitt luftet, 
men slik tilstanden er i dag, er det 2 
oppegående avdelinger som lever i 
en god symbiose. 

De første årene publiserte 
Stavanger-avdelingen også 
månedsskriv på e-post distribusjon-
sliste. Dette var et 1 siders flygeblad 
som kunngjorde kommende aktiv-
iteter. De første årgangene av disse 
informasjonsbladene bar preg av hva 
vi holdt på med, og der kom NAF 
sin autoslalom høyt opp på lista. 
Dette var et domene for BMWCCN, 

Imidlertid; ønsket om noe EGET 
lokale var det som fikk avdelingen 
skikkelig til å svinge seg godt opp. 
Fullt fokus på denne oppgaven 
gjorde at vi endelig fikk tak i et lokale 
som passet avdelingens behov godt. 
På en god måte gjorde dette av 
ringen ble sluttet. Avdeling Sta-
vanger lever godt uten å måtte ha 
stadig aktiviteter, da det alltid er fast 
møtekveld på mandagene i lokalene 
våre. Takk til alle som har bidratt til å 
få et godt MB miljø på Sør-vestland-
et i alle disse årene!

og vi tenkte å smette inn en kile på 
resultatlista deres ved gjennomførin-
gen av dette. Ganske mange av våre 
medlemmer synes dette var et godt 
tiltak, og når målet om å slå en BMW 
– fantast, var konkurranseinstinktet 
nådd. En rekke forskjellige doninger 
prøvde seg i autoslalom – cupen de 
årene som den var på det mest pop-
ulære. Bilder av eldre MB – dieseler 
på full fart gjennom kjeglene er jo 
gode bilder som har blitt publisert 
tidligere. 

Den gamle lokallagsformannen

            ser tilbake..



40 år og 
“kjæreste” på 20!

Tekst og foto: Tommy Andersen

 
Jeg har hatt mange biler, men ingen 
Mercedeser. Det er bare “Over-
prisete gubbebiler” har jeg desverre 
uttalt en gang eller to for mye. 

Historien til at jeg kjøpte denne 
CE’en begynte egentlig i 2007 da jeg 
fikk låne en 2001 modell S-320, en 
hel helg, som var ytterst behagelig å 
kjøre. 
 
Da jobbet jeg som klargjører for 

Dagen etter, på vei inn på kontoret, 
traff jeg sjefen gående utenfor kon-
toret hvor CE’en sto parkert. Han 
smilte da han så meg, nikket mot 
bilen og sa: “Der har du automat og 
cruise-control, Vil du han den så skal 
du få den billig”. Jeg kastet et blikk 
på bilen og svarte, “greit det”. Det 
som begynte som en vanlig kjedelig 
mandag ble til en morsom dag med 
“ny” bil og alt. 

Jeg skal være enig i at det er et 
stykke frem til S-klassen. Å sam-
menligne en 89-modell E-klasse 
mot en 2001 S-klasse blir ganske 

en mindre bilforretning i Bergen. I 
lunsjen mandag formiddag etter å ha 
cruiset rundt i nevnte S-klasse hele 
helgen, proklamerte jeg til sjefen at, 
“den neste bilen jeg skal ha må ha 
cruise-control og automatgir”. 
Nesten ett år senere var Aksel 
Sandøy innom på jakt etter en bil 
som han kunne trekke heste-til-
henger med. Han hadde vurdert å få 
montert hengerfeste på CE’en, men 
lastekapasiteten ble likevel for liten. 
Heldigvis kunne vi hjelpe ham med 
en Range Rover og vi fikk CE’en i 
innbytte. 



ujevnt. Foruten klasseforskjell er det 
er mange års teknologiske utvikling 
mellom de to. Likevel påstår jeg nå 
at selv en 1989 Mercedes kjenner 
man fremdeles at det er en Mer-
cedes. 

Bilen er en 230 ce 1989 modell. Den 
har hatt to eiere før meg, som begge 
har kjørt den lite, og holdt den greit 
vedlike. Den har fullt service-hefte 
med kvitteringer på alt som er blitt 
gjort med den i Norge. 

Den første eieren av bilen heter 

Ferdinand Heinrich, 
og han kjøpte den 
hos “Herbert Möhle” 
i Hamburg, 13 sep-
tember 1989. Herr 
Heinrich må være 
en herremann 
med god smak og 
opptatt av komfort, 
skal man dømme etter interiør, og 
listen over tilbehør. 
Interiøret er i sort skinn og et rødlig 
nøttetre. Alt interiøret er trukket i 
sort skinn. Skinnet i setene i tillegg 
sydd i folder slik at skinnet ikke 
får “strekkmerker” og dermed gjør 

Navn:Tommy Andersen Type: Mann født: 30.05 1970Bosted: Bergen 
Navn: Cecilie Bil: Mercedes Benz Type: 230CE født: 15.09 1989 

at skinnet 
sprekker. 
 
Foruten 4x 
el. vinduer,el. 
teleskopratt, el. 
just. speil på 
H/S og opplyste 
speil i begge 
solskyggene 

valgte Ferdinand Heinrich også el. 
klimaanlegg istedetfor det vanlige 
air-conditionet. 6-veis el. seter med 
el. just. nakkestøtter, skinnarmlene, 
elektrisk soltak, el. oppvarmet ratt, 
el-Rollo i bakruten, og lys under 

FAKTA:



førerdøren som kommer på når man 
åpner døren. 

Serviceheftet viser at alle servicene 
har blitt fulgt nøye også etter at den 
kom til Norge. 
Etter 82348 km i Tyskland kom den 
til Norge i 1998. Den ble importert av 
MB-Senteret i Bergen og solgt videre 
til Aksel sandøy, bosatt i Os utenfor 
Bergen. 
Ifølge serviceheftet er alle servicer 
fulgt opp ved ved verkstedet Matre & 
Skaatun i Os. 
Sandøy eide bilen frem til 2008 hvor 
den ble ved en byttet inn hos en 
bilforhandler i bergen. 

Jeg overtok bilen i oktober 2008 som 
da var den gått 168000km og var i 
ok forfatning. 
Jeg fikk også overlevert en imponer-

en grundig inspeksjon fikk bilen ok 
skussmål. Foruten bagatellmessige 
feil var og er bilen en god bil. 
Typisk nok 124-serien var begge 
fjærene foran brukket, antennen 
virket ikke, eksosen var hull i, pluss 
noen annet småknask her og der. 
Bilen var tross alt nesten 20 år 
gammel så det skulle egentlig bare 
mangle. Manglene ble utbedret, bilen 
ble  vasket, polert og tectylbehandlet 
på ny. 
Bilen hadde også en startsperre 
hvor man, for hver gang man skulle 
starte bilen, var nødt til å “putte en 
pinn” i et hull i midtkonsollen. Jeg 
oppdaget fort at det var en fantastisk 
irriterende duppedings og med det 
tok det ikke mange dagene før jeg 
leverte bilen til “Bilradiospesialisten” 
som koblet ut hele startsperren, og 
monterte en Defa-Alarmpakke med 

ende bunke med kvitteringer og do-
kumentasjon på alt som er blitt gjort 
med den, etter den kom til Norge i 
1998, samt et komplett fulgt og utfylt 
servicehefte.I tilegg til at bilen var 
blitt tectylbehandlet jevnlig etter at 
den kom til Norge. 
 
Det første jeg gjorde etter kjøpet 
var å kjøre bilen til Trond Nielsen, 
daglig leder ved Vi-To Bilservice pÂ 
Nesttun, utenfor Bergen. Trond har 
mange års erfaring som mekaniker 
for Aalgard, (nå Bertel O. Steen), 
før han jobbet mange år for MB-
Senteret, videre til AB-Bil, et uavhen-
gig Mercedesverksted i Bergen, før 
han startet sitt eget verksted, Vi-To 
Bilservice. Er det noe som KAN Mer-
cedes så er det HAN. 

Etter at Trond hadde gjennomført 

Helautomatisk klimaanlegg og nøttetre! Elektriske forseter og fire el.vinduer. Innbydende bakseter i coupeen.

Prosjektorlys og 19” felger oppdaterer 124-serien betydelig.



fjernstyring på sentrallåsen, og TRE 
startsperrer, samt jekkesensor.. 

Med bilen kom også interessen, og 
jeg meldte meg inn i MBE-Bergen, 
høsten 2008, og jeg var med på 
mitt første landstreff på Gol i 2009. 
Tilfeldigvis har jeg fødselsdag 30.mai 
så 39-års feiringen ble naturligvis 
lagt dit. Jeg synes bilen var fin og 
i god stand, men det var FØR jeg 
reiste opp på landstreff. Etter stevnet 
var den bare i god stand. 
Foruten at jeg synes bilen er blitt 
meget pen utvendig, er det interiøret 
jeg er mest fornøyd med på bilen.  
Innvendig fremstår det meste som 
nytt, og alt fungerer. Sommeren -08 
måtte jeg etterfylle klimaanlegget 
med gass og det er tett og fint og 
fungerer fremdeles helt greit. 

de var ferdige. Baklyktene og blin-
klysene foran hadde tegn til sprekker 
og krakeleringer og var ikke spesielt 
fine lenger. Den ene hovedlykten var 
litt forskjellig fra den andre. Dekselet 
på støtfangeren foran hadde noen 
skraper og ellers litt annet plukk. 
Lakken var også jevnt slitt etter 20 år 
så den var klar til å byttes ut. 

Heldigvis er min bror en meget flink 
bilakkerer som gav meg en lakkering 
av bilen som 40-gave! 
Bilens orginale farge 199-sort er en 
fin farge, men kan bli litt kjedelig. 
Jeg har tenkt mye på hvilken farge 
jeg ville “Cecilie” skulle ha. Jeg 
hadde uansett bestemt meg for ikke 
å være dramatisk, og ha en farge 
mye lik den orginale, bare med litt 
mer liv. 

Jeg visste at dersom forfallet ikke ble 
stoppet nå, ville det ikke være lenge 
før kostnadene med å reparere den 
ville begynne å øke dramatisk. 
Som for så mange andre, dette året 
kom snøen som “julekvelden på kjer-
ringa”, og “Cecilie” ble stående ute 
et par uker. Da jeg kom for å hente 
bilen hadde det rast snø og is fra 
et hustak som hadde delvis dekket 
halve bilen. Etter at jeg fikk spadd 
den ut viste det seg at både fron-
trute og bakrute var ødelagt. Det var 
nådestøtet som krevde øyeblikkelig 
handling, og det var på tide med en 
skikkelig plan. 

Foruten noen bulker etter snøraset 
og resten av vinteren var “Cecilie” 
fremdeles i nokså god forfatning. Et-
tersom framskjermene hadde begynt 
å vise bobler i lakken visste jeg at 

EKSTRAUTSTYR

221 - Elektrisk sete venstre side 
222 - Elektrisk sete høyre side 
240 - Utetemperatur sensor 
260 - Uten emblemer 
280 - Skinnratt og girkule 
286 - Nett på førersete 
412 - Soltak 
420 - 4-trinns automatgear 
430 - Nakkestøtter bak 
443 - Oppvarmet ratt 
452 . To-tonet horn 
532 - Power-sound høyttalere 
544 - Elektrisk rullegardin i bakrute 
570 - Armlene førersete. 
588 - Elektrisk klimaanlegg 
611 - Eksterne lys under førerdør 
640 - 15” lettmetallfelger 
673 - Høy-kapasitetsbatteri 
812 - Høyttalere bak 
821 - Elektriske Nakkestøtter. 

C124 i solnedgang.

Linselys i kombinasjon med kromgrill.



Valget falt på en egenkomponert 
farge med basis i en blågrå Volvo-
farge 492. Jeg synes 492 ble litt for 
grå, og derfor ble det lagt til noe 
mere blå i fargen. Dette for 
at brytningene på kanter 
og hjørner blir litt 
mer fremtredende, 
samtidig med at 
“hun” får litt mer 
farge ellers. Alt i 
alt er jeg meget 
fornøyd med 
resultatet. Hele 
oppskriften er 
nøye notert i serv-
iceheftet så det går 
an å få tak i rett lakk 

kjøpte også nye “Sacco-planker” på 
fangerene foran og bak. 
Personlig føler jeg at lyktene gir 
fronten et mer detaljert og litt frekt ut-
seende, men smaken er som baken. 

Jeg hadde kikket etter nye hjul lenge 
og jeg hadde egentlig bestemt meg 
for 18”. Mye grunnet at hadde hørt 
flere klage over at de hadde for store 
felger og at det ble for hardt å kjøre 
med noe større enn 17-18”. Vel og 
merke fra folk som kjører noe annet 
enn Mercedes.

Bare dager før jeg skulle kjøpe nye 
18” felger fikk jeg tips fra en i MBE 
om noen 19” felger. Selgeren skjønte 

om det skulle være nødvendig. 

Med ny lakk, nye framskjermer, 
frontrute og bakrute visste jeg at 

forskjellen ville bli stor mel-
lom gammel og nytt. Jeg 

bestemte meg derfor Â 
samtidig gi “Cecilie” 

en liten facelift. 

Fra Auto-Royal 
bestilte jeg nye 
klarglass hoved-
lykter med linse-

optikk, klarglass 
blinklys, baklykter 

med hvite blinklys og 
Avantgarde-grill. Jeg 



hvor skeptisk jeg var, og ettersom 
jeg var en kompis av en kompis var 
selger så snill å låne meg felgene et 
par dager, slik at jeg fikk prøvd dem 
på, og se hvordan det var å kjøre 
med 19 tommere. 

Overraskelsen var stor over hvor 
liten forskjell det faktisk var. “Hun” så 
litt rar ut fordi “hun” ble litt høyere. 
Reduksjonen av Merce-komforten 
var ytterst liten, etter min mening 
iallefall. Med et senkesett ble den 30 
millimeter lavere og det var det som 
skulle til for at proposjonene skulle 
bli litt mer riktige. 

Rød og hvite LED-baklys frisker opp bak bilen.



Tekst og foto: Roy Inge Helland

Jeg husker det kjempegodt enda. 
Etter at jeg skrev under på kjøpskon-
trakten for min 1992 modell 300 tdt, 
i Vinstra og var på vei hjem da jeg 
tenkte: «hva har du gjort nå, Roy? 
Hva har du kasta bort 40 000 kroner 
på nå?? Også med 430 000 km på 
telleverket!» 

 Etter å ha hatt bilen ett 
halvt års tid var jeg innom et lokalt 
verksted opptil 2 ganger imåneden 
for å få bilen på G. Blandt ting som 
ble gjort var bytte av dempere bak, 
både på bakluke og selve støtdem-
perne. Blandt annet bytte av masse 
slitedeler og alt av oljer. Fikse en 
takluke som ikke virket, en frontrute 
som ikke var limt fast, rust i kanaler, 

Jeg var hadde tydeligvis ikke plan-
lagt dette kjøpet så grundig og 
fornuftig som jeg først hadde trodd. 
For først etter jeg hadde kjøpt bilen 
meldte jeg meg inn i MBEntrusiastk-
lubbder hvor det er mange som har 
mye periling, og ikke minst erfaring 
med denne modellen. Så etter å ha 
lest tråden for kjøpetips av 124 på 
forumet vårt ble jeg overbevist om at 
dette kunne bli dyrt!

Lorinsers
ungdomskilde



masse eksoslekkasje før og etter 
turbo. Nye lykter ble også påmontert, 
hvite blinklys m.m.
Girkassen ble overhalt sensom-
meren 2009. 

 Jeg bestemte tidlig at dette 
skulle være en bil jeg ville skulle 
være litt småfrekk og samtidig fin 
å se til. Da er den gylne middelvei 
å finne på en form for kosmetikk 

var Lorinser som appelerte mest til 
meg. Jeg sendte ut mail til alle tre 
med forespørsel om hva de kunne 
stille med til min gamle stasjons-
vogn. Det som var skuffende var at 
det bare var Lorinser som svarte på 
forespørselen min.

 Jeg fikk tilsendt ett tilbud 
med frontfangeren(det var den jeg 
egentlig skulle ha), tilhørende grøfte-
lys, samt bakfanger og spoiler med 
tilhørende bremselys. Jeg tenkte at 
dette var jo helt genialt. Men det var 
jo ikke akkurat gratis. 1500 euro for 
hele pakka, pluss lakkering. Dette 

som ikke er for dominerende, men 
alikevel som er noe utenom det van-
lige. Jeg snoket derfor litt rundt og 
fant ut at Wald, Lorinser og Zender 
hadde en type “styling” som pas-
set til min modell. Sistnevnte hadde 
en litt interessant frontfanger, men 
bakfangeren “viste” formye av eksos-
potta og diverse andre ting jeg veldig 
gjerne ikke ville vise. Wald fant jeg 
vel strengt tatt ikke noen særlig gode 
bilder av, men i ettertid har jeg sett 
at det faktisk er ganske bra kit de 
leverer. Det skulle jo vise seg at det 



blir dyrt tenker jeg, men hobby er 
hobby. -Og hvem har sagt at hobby 
er gratis?

 Jeg fikk lakkert sakko og 
fangere i løpet av vinteren 2009-
2010 av Herigstad Plast på Bryne, 
og da ble selve forandringen et fak-
tum. Nå var ikke dette bare en drøm 
som lå i garasjen til mor og far og tok 
opp plass, nå var det  virkelig. -og 
montert på bilen! Han som hadde 
haka litt høyere hevet i gata den uka, 
det var nok undertegnede det ja.
Det skulle ikke gå mer enn 250 me-
ters kjøring før jeg fant ut at fangeren 
var litt lavere enn den orginale!

 - Det at fangeren subba nedi 
ble forøvrig fikset på en litt sær måte. 
Jeg kjørte rundt på hjul som egentlig 

opp med ett sett av de også. 

 Jeg er i skrivende stund 
i gang med prosjektet mitt med 
bakseter og generell oppgradering 
i interiør. Så etter at jeg fant en an-
nonse på Finn med skinninteriør var 
det full fyring til Drammen i pinsen i 
år. Der ble det kjøpt dørtrekk i skinn, 
bakseter og en liten Rollo. Da var 
jobben gjort tenkte jeg. Men det ble 
ingen inner-tier, nei! Under skillev-
eggen i bilen var det absolutt ingent-
ing som skulle tilsi at det bare var å 
klemme setene rett inn i bilen. Alt fra 
feste braketter til sikkerhetsbelter og 
den minste skrue var ikke å finne. 
Jeg fikk råd og hjelp til å finne ut hva 
jeg trengte for å sette inn setene 
mine. Så etter litt om og men fikk 
jeg en pakke med masse deler jeg 

var for små i rulleomkrets, et par cm 
feil i diameter. Og i den saken fikk 
jeg en kraftig dytt i riktig retning da 
jeg var inne hos biltilsynet og skulle 
godkjenne senkingen på bilen. Jeg 
fikk beskjed om å bytte dekka mine 
pga for lav load index! Makan, jeg 
har jo mange km igjen på de dekka 
der. Jeg øynet umiddelbart en sjanse 
til å gå opp et hakk i profil, eller bla 
opp et par kroner til og få meg helt 
nye felger med dekk?

 Det passet seg som kjent 
slik at Dekk 1 hadde tilbud på kom-
plette hjul til meg. Perfekt timing, 
ikke sant Charlie? De passer jo som 
bare det! Jeg så at det hang noen 
fine Lorinsere på veggen i butikken 
på Forus, men fant det tryggest å 
ikke si at jeg så dem, kunne jo endt 

Slik så bilen ut før Lorinser-stylingen ble montert. Grundig forarbeid er nødvendig.

Rustfiks før lakkering må til.

Skinninteriøret i kominasjon med det originale Zebrano-treverket.



trengte fra “230 TE Turbo” og Frode 
S, begge klubbmedlemmer.
Siden jeg ikke får satt inn setene 
gebyrfritt før uti januar 2011 og jeg 
sier at jeg er midt i prosjektet med 
dette, så er det pga min interesse, 
dvs manglende interesse, for å skru 
bil om vinteren. Og da er det greit at 
alt ligger klart til å bare sette setene 
rett inn, slik at jeg slipper å gjøre for 
mye av dette midt på vinteren.

 Orginalt har jeg Zebrano tre 
i dasjbordet og dører, mens skinn 
interiøret jeg kjøpte var med nøttetre 
og el. justering av førersete, så jeg 
valgte å bytte treet over. Da slipper 
jeg å ha et hull, etter en eletrisk sete-
justering. Samt at jeg ikke var særlig 
lysten på å ha zebrano i dasjbordet 
og nøttetre i midtkonsoll og i dører. 
Jeg tror ikke at Mercedes-Benz 
leverte skinninteriør orginalt med 
zebrano, slik at da kan man si dette 
ikke er helt orginalt, men da står det 
jo i stil med resten “litt-utenom-det-
vanlige” faktoren.

 Jeg har også fått på litt mer 
crome detaljer inni bilen, og bare 
dette i seg selv er en stor oppgra-
dering. Vi snakker om ringer rundt 
vifteregulatorene, rundt luftedyser, 
girramme og innstegslister. Jeg er 
veldig interessert i å få på plass 
ringer rundt klokkene i speedometer-
huset også. Med min siste erfaring 

planlegging kan man si, men “kom 
arbeidslyst å treng deg på, her skal 
du ei motstand finne”. -Bare komp-
etansen vedrørende sveising det står 
på...

 Så som dere forstår så er 
det ikke ett ferdig prosjekt. Det blir 
det sikkert aldri, men tanken fre-
mover er å bygge ut skjermene med 
et skjermbredderkit, valse litt, og få 
sveiset noen ekle rust hull i hjulbuen 
min... Rust er ikke til å kimse av, 
desverre.

Jeg angrer overhode ikke på at jeg 
ble Mercedes-Benz eier, til tross 
for min tanke de første fem minut-
tene... -Og særlig ikke etter at jeg ble 
medlem av denne klubben. Det er ett 
så bra miljø rundt klubbens kjerne, 
altså stjerna, at noe annet ville vært 
kjedelig. Noe lignende har jeg ikke 
funnet i noen annen bilklubb(Volvo – 
Offroad – Lastebilklubber etc). 
Og gutta oppe i “Dalen” har gitt meg 
en kunnskaper som jeg ikke hadde 
visst jeg noen gang kunne trengt å 
vite. Jeg kan jo nevne camber-juster-
inger og valsing av skjermer, til mer 
dyptgående ting som datasprut(noe 
jeg enda ikke forstår). 

Jeg vil også ønske MB Entusiast 
klubb til lykke med 10 års jubileum!

med å plukke ut og sette inn dette 
instrumentet, har jeg bare skyvet det 
forran meg hele tiden. Den speed-
ometervaieren og jeg var definnitivt 
ikke venner sist gang eg gjorde det. 
Jeg er neppe den eneste som har 
krangla med den tenker jeg.

 Taket så jeg på som så 
skittent at det nesten ikke var til å 
tro da jeg fant en ren “orginal” flekk 
som var hvit. Resten av taket var 
mildt sagt mørkegrått. Da var det 
bare en ting å gjøre, og det var å 
begynne å gnikke. Lite skulle skje av 
fremgang når jeg stod med interiør 
sjampo, vaskevann og fille og andre 
klassiske vaskemåter, inntil en dag 
jeg fikk en beskjed på øret: Bruk 
nylon vask. -Det at jeg ikke har brukt 
nylonvask sier jo bare litt om mine 
“husmor-kunnskaper”. Jeg tror det 
fungerte tålig bra, men etter å ha 
brukt en bøtte som tidligere om da-
gen hadde vært brukt med en dæsj 
chemical guys green clean tok hele 
vaskeprosessen helt av. Det virket 
helt supert. Det er jeg forøvrig ikke 
helt ferdig med da skilleveggen var i 
veien for svampen.. 

 Jeg hadde hele tiden en 
forhåpning om at jeg skulle slippe 
litt billig unna rust og den slags drit. 
Og lenge så det tålig greit ut, in-
ntil nå nylig. Typisk etter at jeg var 
ferdig med å lakkere osv. Dårlig 



Profilerings-

materiell 
fra tidligere 

utstillinger 

kommer 
godt med til 

slike anled-

ninger.

C123 og 
R107 på 
MBKNs del 

av standen.

Eivinds tøffe familiebil!

Sissels modifiserte S-klasse.



Tekst og foto: Kim Ingebretsen

Oslo motorshow er et nytt konsept 

som har som mål å bli en årlig 

møteplass for motorinteresserte. Alt 

tenkelig på hjul skulle stilles ut og 

en vesentlig del var samleobjekter, 

custom biler og de råeste nybilene. 

Fikk faktisk kallenavnet “lille SEMA” 

men kan diskuteres hvor vidt de 

kan konkurrere med SEMA. Det var 

flere bilklubber som skulle stille så 

det var en selvfølge at MBE også 

stilte. Det ble satt sammen en veldig 

fin stand på 230 kvm sammen med 

MBKN og S-klasse klubben.

På MBEs stand sto Sven Håkons 

godt utstyrte ex-taxi (W211), Eivind 

sin lekre stasjonsvogn (S203) 

og Sissel sin S-klasse (W220) 

som nesten var 

bil og man kan forestille seg hva en 

sånn kostet ny. Det var den gangen 

det kun var overklassen som kjørte 

MB.

Standen i sin helhet fungerte utro-

lig bra. Tror ikke det var mange 

besøkende som tenkte over at det 

var tre klubber som sto der. Derfor 

passet det godt at MBE sto med 

nyere Mercedeser, MBKN med 

de eldre og S-klasse klubben et 

sted midt i mellom. Var virkelig 

et flott spekter av Mercedeser 

samlet på 250 kvm! Det var en 

bra helg med mange folk innom 

stand. Ble også delt ut et par 

verveskjemaer, så alt i alt så 

må vi kunne anse Oslo Motor-

show som vellykket! Resten av 

hallen vi sto i var sterkt preget 

av Amcar. Det var store biler 

med krom fra ende til annen. 

Støvfrie motorrom og bling-

bling felger.

selvskreven etter at den vant “Best 

in show” på Gol. Utvalget repre-

senterte klubben på en god måte og 

viste hvor godt spenn det er i klub-

ben, fra Eivind sin gromme fami-

lievogn til Sissel sin showbil.

S-klasse klubben stilte opp med 

116-, 126- og 140-modeller som var 

tatt godt vare på. Det er virkelig biler 

med klasse!

MBKN hadde med seg tre utrolig 

pene eldre MBer som den ene var 

blankere enn den andre. Skyldes 

vel kanskje at de sto med filla i 

hånden hele dagen. De stilte med 

en 230CE, en SL og en 230 Cabrio-

let B. Det ble sagt at 230CE`n var 

den i verden som man kjente til som 

hadde gått kortest, for den hadde 

kun rulla rundt 90000 km! 230 

Cabrioleten er en bil man bare blir 

stående å se på, en utrolig nydelig 

Et overblikk over MBEs del av standen.



En av S-klasseklubbens biler, en W126 500SE.

MBKNs eldste utstilte bil, en 230 Cabriolet fra 30-tallet.

MBE-banneret foran Sven Håkons E200CDI.

   Takk til;

- Serviceavdelingen (Sony-spesialist med gode priser til medlemmene) for utlån av skjerm og stativ som vi kunne vise bilder og video på. 

- Star Autoco (MB-forhandler med rabatter på både deler og biler) for utlån av informasjonsholdere til å ha foran bilene.

- Alle som stilte opp for klubben på standen!
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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 har faste treff første torsdag hver måned på Gilleberg i Br.Dal. 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   Kenneth Slettum  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 første mandag i måneden på Bryggerikaia, følg ellers med på forumdelen til lokallaget.



Nasjonale/Internett
Bladet Bil   - Abonnement på bladet er inkludert i medlemsskapet (normalpris 475,- 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.
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.
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
mbspecialist.no   - Rabattavtale, logg inn på forumet for bestillingsprosedyre.
DTE Systems AS  - -15% rabatt ved kjøp av tuning
Oljelageret.no   - -10% på oljer og smøremidler, leverer Fuchs oljer.
Autoroyal.no   - -10% rabatt på originale deler, styling og øvrig sortiment
ScandicShine.no  - -15% rabatt via netthandel
s100.no /kepro.no  - -15% rabatt på utstyr for bil- og MC-pleie
Mercedesbutikken.no  - Rabatt på produktene i nettbutikken
Flenstad tekniske  - -18% på lagerførte varer, -10% på timeprisen, alt innen trimming av MB!

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).
Jims lagerutsalg  - -15% på alt bilrelatert (lakk, bilpleie, osv)
Rommen Bil AS   - -10% på gjeldende priser.
Råholt Maskinservice  - -10% på gjeldende priser.

Stavanger og omegn
Lakk & Verktøy i Lurabakken - -20% rabatt.
Caropractor1   - Retter bulker uten å lakkere, -30% på gjeldende priser
Bilmesteren AS   - Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer

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

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



S a m a r b e i d s p a r t n e r e
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 (BoS Lilleh.) - -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

Bodø og omegn
Nordic Bil AS   - -10% rabatt på verksted, -15% rabatt på deler

Kontakt oss idag på telefon 22 76 98 10



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.

MB Entusiastklubb
-Effekter


