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Prosjekt coupé!

Lokallag Bergen
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Vårsol
Endelig begynner sola å bite. Det er faktisk mulig å oppholde seg utendørs uten å 
se ut som en polfarer. Nå kommer omsider tiden vi har gledet oss til; Sommerhju-
lene skal på, vårshinen skal gjøres, og det begynner å bli tid for å trekke utendørs. 
Når gradestokken viser godt under -20C, så hender det jeg lurer på hvorfor vi 
orker å bli boende her i fryseboksen. Når våren kommer derimot, da er det ikke 
noe annet sted jeg heller vil være. 

”Siste helga i mai” begynner å bli et velkjent begrep i MB Entusiastklubb. I år, 
som tidligere år, er dette helga da vi valfarter til Gol for årets landstreff. Vi prøver 
å videreføre alt som var bra i fjor, og forbedrer det som kunne vært bedre. Jeg 
håper å få se mange både kjente og nye fjes på årets treff. Dessverre får jeg av 
og til høre folk si at bilen ikke er bra nok. Jeg kan ikke annet enn å gjenta enda en 
gang at vi er på landstreffet for å ha en magisk hyggelig helg sammen med an-
dre Mercedes-interesserte. Selvsagt er det hyggelig å vise frem en pen bil, men 
helgen blir like hyggelig uansett hvordan bilen ser ut. I MBE finnes det bare én 
type bil, og det er Mercedes-Benz. Styret kommer til å legge ut en del informas-
jon på forumet og på http://landstreff.mbentusiastklubb.com . Skulle du ha noen 
spørsmål, så er det bare å spørre i forumet, eller ta kontakt med noen i styret. Vi 
hører også gjerne fra deg som har forslag til ting som kan gjøre treffet enda bedre. 

Helga etter landstreffet er vi invitert på treff i Sverige, nærmere bestemt Vårgårda, 
en liten time nord-øst for Gøteborg til MB Scandinavia sitt Big Action Meet. Dette 
ble arrangert første gang i 2010, og byr på 201-meter med tidtaking, live musikk, 
utstilling og helstekt gris. Jeg var der i fjor, og er allerede i gang med å overtale 
kona til å la meg dra i år også. 

Lokallag Oslo har tatt initiativ til et høsttreff. Dette er foreløpig tidlig i planleggin-
gen, men det snakkes om å ha treffet i Molde, med cruising på atlanterhavsveien. 
Håpet er at dette kan fenge de som bor litt lenger nord i landet, og vanligvis syns 
det er for langt å reise på landstreffet. Fra Oslo er det bare 6 timer, ingenting når 
man kjører ordentlig bil.

Det er også planer om nytt vintertreff neste vinter. Mer om det ko
mmer så snart vi vet noe, og lenger bak i bladet kan du lese en liten rapport fra 
årets.

Under landstreffet på Gol avholdes også klubbens årsmøte. Her bestemmes 
hvem som skal sitte i styret og hvordan klubben skal styres. Styret leker stolle-
ken i år, og omfordeler litt. Medlemsansvarlig Thomas 
Madsen har dessverre ikke mulighet til å fortsette som 
medlemsansvarlig. Vi finner noe annet han kan gjøre, 
og Morten Engstrøm har stilt seg villig til å overta, så 
fremt han blir gjenvalgt til styret. Det gjør at vi er en ef-
fektansvarlig i manko. Effektansvarlig har ikke ansvaret 
for verken tuning eller trimming, men klubbens t-trøyer, 
gensere osv. Har du plass til et lite lager i kjelleren, og 
mulighet til å ta en tur på posten i ny og ne, så er det 
kanskje deg vi leter etter. Effektansvarlig trenger ikke 
nødvendigvis være en del av styret dersom det ikke 
er ønskelig. 

God vår, folkens! Nå skal jeg ut og grave fram som-
merhjulene fra snøen, så jeg kan få dem polert og 
klare til snøen og minusgradene snart forsvinner for 
denne gangen. Frode StrandStyreformann
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MB Tidende utgis fire ganger 
årlig, og er MB Entusiastklubbs 

medlemsblad.

Kjære lesere,

Omsider stiger solen høyt nok til å kaste lys på 
stjernene som tålmodig venter i garasjer rundt 
omkring, dvalen er snart over og forberedelsene 
kan starte! Påsken markerer ofte vendepunktet for 
mange, men i og med at den lar vente på seg i år 
kommer nok mange til å “tjuvstarte” sesongen.

 På forumet leser vi stadig oftere om innkjøpte 
bilpleie-remedier som skal prøves ut så snart 
temperaturen kryper over i rød sone og om opp-
dateringer på vinterprosjekter. Det har en tendens 
til å bli travelt mot innspurten uansett hvordan 
man planlegger, og med bare to måneder igjen til 
landstreffet den 27.-29. mai gjelder det å prioritere 
riktig.

I årets første utgave av MB-Tidende får vi en opp-
datering fra Lokallag Bergen som har ordnet seg 
et knakende flott klubbhus, men som nå må se seg 
om etter noe annet, vi kan lese om Gards prosjekt-
bil, Thomas’ valg av gardsbil og om MBEs første 
vintertreff. 

Her i Oslo kommer mer og mer asfalt til syne etter 
å ha vært dekket av snø og is i noen måneder, noe 
som betyr roligere tider for ESP, ABS og dess like. 
Frykten for kaldstarter, dårlig batteri og isskraping 
kan legges til side og fokuset kan igjen rettes mot 
stell og kos!

God lesning!

Sven Håkon Voldum
Redaktør

MB Entusiastklubb
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PREMIERING I MB-TIDENDE
Artikkelpremieringen i MB-Tidende tar en 
liten pause, da vi dessverre ikke har klart 
å samle inn noen gode premier. Vi håper 
at lysten til å bidra med stoff til bladet ikke 
hemmes av dette, og oppfrodrer som vanlig 
til å skrive inn til bladet. Som nevnt tidligere 
er alt av interesse!

MIDTSIDEBILEN
2011 er godt i gang, og med årets første 
MBT kommer også årets første Midtsidebil. 
Denne utgavens utvalgte er faktisk en over-
ligger fra i fjor, da vi ikke har mottatt noen 
bidrag så langt i år. Den heldige utvalgte er 
Lars Erik Løvbugt, som får en t-skjorte i 
posten! Vi vil samtidig oppfordre alle med-
lemmene om å sende inn flere bidrag til 
Midtsidebilen.

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 sup-
pleres fortløpende og har adressen
arkiv.mbentusiastklubb.com.

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 kostnadsfritt!

Valg av styremedlemmer hovedstyret 
MB Entusiastklubb 2011-2012

Som vanlig skal det være valg av en del styremedlemmer i forbin-
delse med årsmøtet som finner sted på landstreffet på Gol 27-29 
mai.

Det sittende styret har gjort jobben til valgkomiteen svært lett i 
år da alle bortsett fra medlemsansvarlig har sagt seg villige til å 
fortsette i vervet. Formelt sett skulle den nåværende medlemsans-
varlige (Thomas Madsen) ha sittet ett år til, men ønsker å fratre det 
vervet. Morten Engstrøm overtar jobben som medlemsansvarlig, 
det gjør at vi må jobbe med å finne en ny effektansvarlig.

Følgende verv er formelt på valg;
 - Frode Strand (Styreformann)
 - Tore Vold (Økonomiansvarlig)
 - Kenneth Lokøy (webredaktør)
 - Øyvind Repvik (IT-ansvarlig).
 - Morten Engstrøm (effektansvarlig)
Sistnevnte står også på valg, men går da over i annet verv i styret.             

Den som tar jobben som effektansvarlig trenger nødvendigvis ikke 
å sitte i styret. Vedkommende bør ha tilgang til litt lagerplass for 
effektene, og har ansvaret for å effektivisere bestillinger og sende 
disse til medlemmene. Er det slik at du brenner for å gjøre en jobb i 
styret og ønsker å stille som motkandidat til noen av vervene er det 
bare å melde sin interesse.

Mvh Trond Hagebakken,
Lokallag Oslo,
Leder av valgkomiteen.

Promotering av Landstreff 2011

Den siste helgen i mai braker det løs igjen, MBE Landstreff 2011 
følger tidligere års tradisjoner og avholdes på Gol 27.-29. mai. For-
beredelsene er i full gang, og det arbeides 
hardt for å sørge for at vi får nok et fantas-
tisk landstreff! På side 8 og 9 finner du litt 
mer informasjon om treffet, deriblant en 
plakat som er laget for å promotere det 
hele. Dersom du har lyst til å hjelpe klub-
ben med å spre det glade budskap, finner 
du plakaten som PDF-fil i A3-format  klar 
for nedlasting i klubbens arkiv.

Adressen er
http://arkiv.mbentusiastklubb.com/
klubbtreff/nasjonale/gol2010/

MB Entusiastklubb inviterer tilLANDSTREFF 20112 7. - 2 9 .  M A I  P Å  P E R S  H O T E L L  P Å  G O L

ÅRETS BEGIVENHET FOR ALLE MERCEDESENTUSIASTER!Grilling og sosialt samvær, stor utstilling, reparasjon av småbulker, 
cruising, flotte premier i mange klasser, gallamiddag og mye, mye mer!PRISER

Kun utstilling:
kr 200,-

Barn (4-15år):
kr 250,- inkl. gallamiddag

Treff:
kr 600,- inkl.  gallamiddag
Ledsagere:
kr 500,- inkl. gallamiddag

KONTAKT
Informasjon
styreformann@mbentusiastklubb.com
Påmelding
via hjemmesiden på landstreff.mbentusiastklubb.com

PROGRAM
Fredag
15.00-21.00 Innsjekking18.00-  Grilling

Lørdag
07.00-09.00 Vask og oppstilling09.00-13.00 Utstilling13.00-15.00 Årsmøte15.00-17.00 Cruising20.00-22.00 Gallamiddag

Søndag
10.00-11.30 Brunsj før avreise

MB Entusiastklubb

h t t p : // l a n d s t r e f f . m b e n t u s i a s t k l u b b . c o m

LOKALT MERCEDES-BENZ
TREFF I OSLO

Lokallag Oslo av MB Entusiastklubb vil i 
løpet av en av lørdagene i juni  prøve å ar-
rangere et treff i Brobekkveien 102b.
Vi vil prøve å samle så mange MB’er som 
mulig og kanskje få til innslag fra noen 
av samarbeidspartnerne våre. Dette er 
tenkt å bli en dag for hele familien, så vi vil 
prøve å skape aktiviteter for alle . Foruten 
å markedsføre dette i våre egne fora, vil vi 
også forsøke å engasjere lokalpresse. Dess-
verre er det slik at det neste nummer av MB 
Tidende kommer for sent til noe storslått der, 
men mail og innlegg på forumet vil informere 
medlemmer og andre interesserte om frem-
driften på dette. Så vi håper at nettopp DU 
følger med og får med deg utviklingen her.



Innkalling til årsmøte i MB Entusiastklubb
Som medlem i MB Entusiastklubb er du med på å styre klubben gjennom valg av styre og dets 
representanter. Viktige saker skal drøftes på årsmøtet, og du vil her ha mulighet til å påvirke 
klubbens fremtid, samt få informasjon om hva som har blitt gjort i året som har gått. Vi ønsker 

deg derfor velkommen til årsmøte på Pers Hotell på Gol lørdag den 28. mai klokka 13:00.

Program : 

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

2. Økonomi, årsberetning og diverse godkjenninger
2.1.  Gjennomgang og godkjenning av årsberetning for 2010/2011 v/styrefor- 
 mann og lokallagsledere
2.2.  Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2010
2.3.  Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og gjeld pr. 31.04.2011
2.4.  Gjennomgang og godkjenning av budsjett, samt fremdriftsplan for 2011
2.5.  Anvendelse av disponible midler.

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

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

5.  Medlemsoversikt. 

6.  Diverse Saker
6.1.  Diverse forhåndsmeldte saker
6.2.  Diverse aktuelle saker

Årsmøte



C-klasse coupé
Mercedes fortsetter jakten på nye kundegrupper, og lanserte nylig C-
klasse coupé. For første gang tilbyr nå Mercedes en kompakt coupé, 
og gjør det dermed mulig for flere å oppnå drømmen om en todørs 
Mercedes. Den nye modellen er 41mm lavere enn sedanutgaven, 
og har en kraftig kileform. Taket har klassisk coupéform, og er dratt 
så langt bakover som mulig for å understreke sportsligheten. Front 
og bakende er umiskjennelig C-klasse, og lanseres i utgangspunktet 
med to diesel- og tre bensinalternativer. Den vil etterhvert også lev-
eres i AMG-utgave under samme navn som stasjonsvogn og sedan; 
C63. Det ryktes at den muligens også vil komme som AMG 
Black Series-utgave.

Nyheter
En rask oppdatering på Mercedesfronten!

C63
C63 ble oppgradert på linje med 
de øvrige C-klassene og kan nå 
leveres i ny form. AMG-utgaven 
følger omsider etter øvrige model-
ler og leveres nå med LED-kjøre-
lys. Redesignede støtfangere 
foran og bak kompletterer oppda-
teringen, og modellen er klar for 
noen år til i salgshallene.

Schumacher fortsetter for Mercedes?
Mercedes’ F1-satsing i 2010 bar ikke de fruktene man håpet 
på, men Schumacher har fortsatt en sesong igjen før kontrak-
ten utløper. Fortsatt utvikling av den seneste bilen (W02) har 
gjort at fremtiden ser lovende ut, og Norbert Haug, sports-
direktør hos Mercedes, utelukker ikke forlengelse av Schu-
machers kontrakt inn i 2013.



Nye miniatyrutgaver
Den nye SLK-modellen og oppgraderte C-klassen 
fås nå som modellbiler. De nye miniatyrutgavene 
er selvsagt utført som eksakte kopier og har eksep-
sjonelt høy grad av detaljering. Alle modellene er 
produsert spesielt for Mercedes-Benz Accessories 
og er klare for levering umiddelbart. Leveres i stør-
relsene 1:87, 1:43 og 1:18.

Ny SLK
Nyeste generasjons SLK er lansert, og følger seriens 
tradisjon med å ligge i tet hva gjelder innovasjoner og 
design. Med en stolt, rak grill i front kan vi snakke om 
en bil som har blitt voksen og kanskje begynner å stjele 
kunder fra SL-segmentet. Større i alle dimensjoner 
og med en utstyrsliste som er nærmest endeløs skal 
det mye til å ikke trives i nye SLK. Avtagbart ståltak er 
selvsagt også tilstede på denne utgaven, og kan blant 
annet utstyres med Magic-Sky Control som kan skifte 
mellom klart og matt glass med et tastetrykk.

Viano Avantgarde Editiion 125
I anledning Mercedes’ 125års-jubileum lanseres Viano Avant-

garde Edition 125. Spesialmodellen kommer med 16-ekers felger 
i dimensjonen 8x19”, sideskjørt, forkrommede speilhus og 

kromdetaljer på frontfanger og bakluke, og er kun tilgjengelig i 
obsidiansort og brilliantsølv. Skinninteriør, sportspedaler og 

trepaneler i sort eller brunt forsterker eksklusiviteten innv-
endig, og bak forsetene finner man fire individuelle seter. 

Modellen kan bestilles med en 224-hesters diesel-V6 
eller en bensin-V6 på 258hk.



MB Entusiastklubb inviterer til

LANDSTREFF 2011
2 7. - 2 9 .  M A I  P Å  P E R S  H O T E L L  P Å  G O L

ÅRETS BEGIVENHET FOR ALLE MERCEDESENTUSIASTER!
Grilling og sosialt samvær, stor utstilling, reparasjon av småbulker, 
cruising, flotte premier i mange klasser, gallamiddag og mye, mye mer!

PRISER
Kun utstilling:
kr 200,-

Barn (4-15år):
kr 250,- inkl. gallamiddag

Treff:
kr 600,- inkl.  gallamiddag

Ledsagere:
kr 500,- inkl. gallamiddag

KONTAKT
Informasjon
styreformann@mbentusiastklubb.com

Påmelding
via hjemmesiden på landstreff.mbentusiastklubb.com

PROGRAM
Fredag
15.00-21.00 Innsjekking
18.00-  Grilling

Lørdag
07.00-09.00 Vask og oppstilling
09.00-13.00 Utstilling
13.00-15.00 Årsmøte
15.00-17.00 Cruising
20.00-22.00 Gallamiddag

Søndag
10.00-11.30 Brunsj før avreise

MB Entusiastklubb

h t t p : // l a n d s t r e f f . m b e n t u s i a s t k l u b b . c o m



Team Stadler Motorsport har stor kompetanse innen dette feltet og kan tilby diagsnostisering av 
innsprøytningssystemer av typen KE-Jetronic. De ønsker å delta på landstreffet på Gol 27.-29. mai 
for å bistå medlemmer med dette, og kan gi en diagnose av systemet for €37,40 (kr300). Diagnosen 
vil avdekke eventuelle feilkilder, og videre kostnader vil beregnes hvis bilen har feil/mangler såfremt 

eier ønsker å utbedre disse. Dette kan være dyser, tenningsdeler, luftmengdemåler, osv.

For å kunne tilby korrekte deler er det viktig å vite hvilke biler som skal undersøkes,
forhåndspåmelding er derfor ønskelig. Forøvrig gjelder prinsippet om førstemann til mølla.

Ta kontakt med Arnt Stuestøl på arnt@mb190klubb.com / 91793242 for påmelding eller spørsmål. 

Påmelding kan også gjøres i tråden på forumet med følgende adresse:
http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=47007

Har du problemer med innsprøytningssystemet på din Mercedes?

KE-CHECK
PA LANDSTREFFET 27.-29. MAI

Benzineinspritzsystem
KE-Jetronic BOSCH

Caropractor1
SMÅBULK-SPESIALISTEN

Parkeringsbulker eller andre 
skjemmende småbulker?

I år som i fjor stiller Cato Åsheim fra Caropractor1 til 
landstreffet vårt for å trylle bort irriterende småbulker i 

ellers pene biler.

Ta kontakt med Frode Strand på 95753008 eller
styreformann@mbentusiastklubb.com ved spørsmål. 

REPARASJON AV SMÅBULKER
På landstreffet 27.-29, mai

Påmelding gjøres i tråden på forumet med følgende adresse:
http://www.mbentusiastklubb.com/smf/index.php?topic=46946



Tekst: Håvard Bendiksen

Nå har det gått en god stund siden 
sist det stod noe om lokallag Bergen 
på trykk i MB Tidende, så jeg tenkte 
at det kunne være på sin plass å 
skrive litt nå som vi er igang med et 
nytt og spennende år. Det er ikke til 
stikke under en stol at 2010 ble et 
ganske stille år for lokallaget. Med 
unntak av vår tilstedeværelse under 

cafêer og bensinstasjoner rundt om-
kring i området. Vi var fornøyd med 
det og hadde det hyggelig sammen, 
men det tok ikke lange tiden før 
man begynte å diskutere muligheten 
for skaffe seg eget tak over hodet, 
gjerne med mulighet for å kunne 
jobbe litt med generelt vedlikehold, 
reparasjoner, oppgraderinger eller 
kanskje bare stell og puss av god-
vogna. Vi bestemte oss for å jobbe 
aktivt med å finne et eget sted, men 
det viste seg å ikke være en enkel 
oppgave. Vi møtte opp til visning av 
mer enn et lokale for å si det sånn, 
men det var ingen av stedene som 
var veldig tiltalende. Et sted rant 
det vann på innsiden av veggene 
og et annet var det så liten plass at 
det ikke ville bli noen god løsning 
uansett pris. Og appropos pris; vel 
kjører vi standsmessige biler, men 
det er nok ingen av oss som verken 
har funnet gullbuksene med den 
magiske 1000-lappbaklommen eller 
plantet pengetre i hagen. Mange 
lokasjoner som kunne vært aktuell 
falt utenfor hele vurderingsprosessen 
fordi de rett og slett ble for kostbare. 
Vurderingsprosessen er forresten et 
kapittel for seg selv, for uansett hvor 
vi måtte finne på å leie ble det lang 
vei å kjøre for enkelte. Det skal noe 

vårmønstringen på Lagunen og land-
streffet på Gol var fjoråret ganske så 
lite spenstig sånn rent aktivitetsmes-
sig. På den annen side hadde vi treff 
nesten hver eneste onsdag hele året 
gjennom i vårt eget lokale noe som i 
seg selv egentlig er ganske spenstig 
med tanke på at det ikke er noen 
selvfølge å ha eget lokale.

Etter at lokallag Bergen gjenopp-
stod med brask og bram for noen 
år tilbake samlet vi oss på diverse 

Oppdatering fra 
Lokallag Bergen

Etter store mengder dugnadsarbeid og montering av løftebukk begynner lokalet å ta form! 



ville komme til å bli tatt i bruk. Det 
passet bra at  huseieren er laste-
bileier og han stilte med tippbil som 
vi lastet opp for hånd med assortert 
utvalg av mer eller mindre ubruke-
lige ting. Da vi omsider var ferdige 
hadde vi håndlastet nærmere 14 
tonn med avfall. 

Da tømmingen var ferdig var neste 
post på programmet rengjøring. 
Etter å ha blitt brukt som verksted 
i flere ti-år uten nevneverdig vask 
og stell sier det seg selv at dette 
også var litt av en oppgave. Etter 3 
kvelder med intens behandling av 
vegger og tak med høytrykksspyler 
og kost ble det til slutt rimelig greit 
inneklima. Veggene var veldig falmet 
og stjal mye lys så vi bestemte oss 
raskt for å male veggene hvite. Med 
en høyde under taket på bortimot 4 
meter ble det fort klart at å male så 
langt man rekker uten stige måtte 
rekke. 3 strøk måtte til før vi fikk den 
ønskede kritthvite finishen. Resulta-
tet ble bra; det var som om noen 
hadde montert helt nye lamper i hele 
lokalet. Innerst i vinkelen ble noen 
lettvegger revet, andre satt opp og 
nytt isolert bjelkelag lagt slik at vi 
kunne lage skikkelig gulv. Her inne 

ble det pyntet med tepper på gulvet 
og Mercedesplakater på veggene. 
Noen kom med et par gamle sofaer 
og et kjøkkenbord som vi amputerte 
beina på slik at det kunne brukes til 
sofabord og vi fikk til og med fatt i et 
kjøleskap. 

Ute i verkstedshallen skjedde det 
også ting. Alle kom med sine små 
og store bidrag og til slutt hadde vi 
en kjempelang og god arbeidsbenk, 
egen skuffesksjon til hver for oppbe-
varing av verktøy og kronen på ver-
ket, en stor, god og skinnende blank 
og ny løftebukk. Det gamle verkst-
edet er utstyrt med en kjempemessig 
dieselbrenner så vi har holdt god 
temperatur på verkstedet selv på de 
kaldeste dagene. 

til å bli enig når man har så mange 
variabler i ligningen. 

Det begynte etter hvert å synes så 
vanskelig å bli enig og finne en god 
kandidat at hele prosjektet mer eller 
mindre ble lagt på is. Plutselig en 
dag kom et av de lyseste hodene i 
hele lokallaget på at han visste om et 
gammelt fraflyttet verkstedslokale på 
Brattholmen på Sotra et lite kvarter 
vest for Bergen sentrum. Jeg og ved-
kommende innehaver av en veldig 
fin ML430 ringte rett og slett på hos 
eieren av lokalet en ettermiddag og 
etter et par runder med samtaler 
og forhandlinger ble vi enige om et 
opplegg vi kunne tørre å begi oss 
inn på. En vesentlig del av opplegget 
innebar at vi måtte legge inn en ikke 
ubetydelig dugnadsinnsats for å 
kunne ta lokalet i bruk. 

Lokalet er vinkelformet og hoved-
delen er nesten like lang som et 
vogntog og 4 meter bredt. I vinkelen 
er det omtrent samme areal. Da vi 
åpnet porten for første gang var det 
nesten ikke ledig plass på gulvet i 
det hele tatt. Lokalet var helt fullt av 
diverse ting som ingen hadde hatt 
hjerte til å kaste, men som neppe 

Med løftebukk blir det meste litt enklere. Vi har skikkelige fjærklemmer til utlån.

En C123 som måtte bøte med livet. Drømmebiler på utstilling.. Skikkelig veggpryd må man ha!



tilsvarende størrelse ikke langt fra 
der vi har leid fram til nå. Det er 
mange fordeler med det nye lokalet 
som for eksempel enda større 
dieselvarmer (70 kW), stor kompres-
sor til fri disposisjon og strømutgifter 
som deles på 3, men den aller viktig-
ste forskjellen er at dette lokalet har 
vært vært brukt til klubblokale en 
stund og helt ferdig og klart til bruk. 
Vi trenger med andre ord ikke bruke 
mange timer på dugnad før vi flytter 
inn. I tillegg er det verdt å nevne 
at det nye lokalet er mye bedre 
egnet til rene sosiale aktiviteter og 
ikke bare til verksted. Det finnes 
eget kjøkken, toalett og til og med 
dusjrom der inne. Vi ser for oss en 
kjempefest der inne som første post 
på programmet om vi skulle være så 
heldige å få flytte inn. 

Vi jobber i skrivende stund med å bli 
enig med huseier om leie av dette 
lokalet og det ser faktisk lyst ut. Jeg 
kommer til å sende ut info til med-
lemmene i lokallaget etter hvert som 

saken utvikler seg, og det vil også 
komme info på forumet. En ting jeg 
vil nevne når jeg nå først har ordet 
er at det nye lokalet koster litt mer 
enn det gamle. Om du kjenner at du 
har lyst til å ha kontinuerlig tilgang til 
lokalet kan du ved å kontakte meg 
være med å spleise på husleien og 
få egen nøkkel. 

Til slutt vil jeg nevne at vi har hatt fått 
flere nye navn på medlemslisten og 
det er selvfølgelig veldig hyggelig. 
Jeg ønsker alle nye medlemmer 
hjertelig velkommen til klubben og til 
lokallag Bergen. Følg med på mail 
og forum for info om vårens aktiv-
iteter, og om du vil kontakte meg 
sender du en mail til bergen@mben-
tusiastklubb.com. Håper å se så 
mange som mulig av eksisterende 
og nye medlemmer i løpet av året. 

Etter at alt dette var på plass kunne 
vi nyte fruktene av vårt arbeid. Vi 
arrangerte klubbkveld hver onsdag 
som nevnt, men det har vært folk 
til stede de fleste kveldene i uken i 
tillegg. Det har vært hugget et par 
biler der inne og skiftet et uttall olje-
filtre, plugger, multireimer og til og 
med noen stikkakslinger. 

Vi har helt fra avtalen med huseier 
ble inngått vært inneforstått med at 
vårt opphold i lokalet ville bli tidsbeg-
renset. Huset skulle enten selges el-
ler rives på et inntil nylig ikke definert 
tidspunkt, men nå har det blitt kjent 
at vår tid i lokalet desverre er over. 
Huseier har solgt hele bygget og den 
nye eieren trenger all plassen selv. 
Det er selvsagt litt vemodig, men 
samtidig visste vi jo at det kom til å 
ta slutt en dag. 

Heldigvis finnes det nye muligheter 
rett rundt svingen, nesten bok-
stavelig talt. Vi har fått tilbud om 
å leie et lokale som er av omtrent 

C123 får nytt hjerte. Mange i Bergen har slik t-skjorte altså.. 300E-24 Sportline.

Storfint besøk!





Tekst og foto: Rolf Åge Sørdal

Etter oppfordring fra redaktøren av 
MB-tidene, har jeg skrevet noen ord 
om min historie med mercedes.
Min far kjøpte sin første mer-
cedes  i 1981. En splitter ny kvit  
S123 300TD. Etter ei ulykke so-
maren 1992 vart en 1988 modell 
S124 300TD kjøpt. Den var då en 4 
år gammal drosje frå Grodås.  

Den tok jeg over somaren 2003. jeg  
synest  ikkje at det var serli kult med 
stv som 18 åring,  men då jeg  flytta 
på hybel var det greit å ha god plass 
til flyttelass.

Vinteren 2004 vart jeg påkjørt bakfrå 
det betydde slutten for ”grå mercen”
Ny bil blei skaffa berre veker etterpå. 
Denne gongen vart det en 1990 
modell W124 250D. Bilen viste seg 
å vere i dårligere forfattning en først 
anntatt, så denne blei etter litt bytta 

ut med en S124 300TE 4 matic. Den 
hadde jeg bare noen dager før dav-
erande svigerfar kjøpte den av meg.
Da ble det et par år med litt feil bilpri-
oritering…

Ettersom  jeg hadde plukka min 
første S124 i småbiter før den blei 
høgd, hadde jeg mye deler liggende. 
Deriblant motor og  drivverk.

Høsten 2006 var jeg med på å få i 
gong lokalag innlandet. Da var jeg 

En  stjernefylt  tilværelse!

Min første Mercedes, en 1988 300TD Min andre Mercedes, en 1990 250D Min tredje Mercedes, en 1989 300TE 4MATIC



bitt av basillen igjen Bynte da å sjå 
etter en passelig bil med defekt 
motor eller gir kasse, men det var 
langt imellom et passende objekt.  
Plutselig en lørdags ettermidag i mai 
kom det en passende 1986 mod 
S124 300TD med def motor  ut for 
salg på forumet, selger blei kontakta 
å utspurt etter informasjon om bilen. 
Det var berre et stort minus, bilen sto 
i Stjørdal og jeg bodde da på Lille-
hammer.

Vi avtalte at jeg kunne komme 
søndag å sjå på bilen. Full av mot 
reiste jeg og daverende svigerfar 
mot Stjørdal tidlig søndagsmorgen, 
bilen blei inspisert etter alle kunstens 
regler og handelen var i boks. Helga 
etter reiste far min og bror min av 
gårde fra Syvde for å hente bilen. 
Jeg var endelig eigar av en mer-
cedes igjen!

En  stjernefylt  tilværelse!

Første bildet med skilt på!

Gamle motoren er ute, og ny er snart på vei inn igjen.

I Stjørdal på inspeksjon.



Ette kvart som jeg vart kjent med 
meir folk i klubben, begynte oppgra-
deringane å trenge seg på .Frode 
Strand var en habil delepusher. Blei 
ette kvart mange seine kvelder inni  
høgreratta mercedeser.
En tidlig høstmorgen i 2008 på veg 
til jobb sto plutselig et rådyr midt i 
vegen.  Seinare samme dag vart jeg 
påkjørt på Vålerbana.

Begynnelsen av vinteren 2010 
var nok en skade et faktum, hvor 
lyktestolpen trakk det lengste strået. 
Skaden er utbedra og bilen er no i 

2 veka i juni reiste jeg heim for å 
hjelpe til i silo og bytte motor. Etter 
noen sene kvelder på verkstedet var 
vi klare til å starte bilen. Spenninga 
var stor, ville den starte etter over 2,5 
år uten å vere starta?
Etter å ha gløda både vel og lenge 
vridde pappa nøkelen et hakk vidare, 
etter ca 10 sekund på starteren 
kakkla diesel-6aren som om ingen 
ting var skjedd…

Etter å ha solgt daværende riskoker, 
bar det rett til vakre vestlandet for å 
hente bilen.

Skaden etter et møtet med et rådyr i ca 90km/h. Senere samme dag ble førerdøren påkjørt.

dagli drift igjen. Tross av 575000km 
på tellaren og 25 år på baken er 
dette en utrolig god og stabil bil, kan-
skje den beste mercedes har laga? 
Høsten 2009 falt jeg for fristelsen 
og kjøpte bilen jeg hadde drømt om 
i nåken år; A124. Bilen er en 1994 
modell E220 med ca 200000 km på 
tellaren (bildet på neste side). Caben 
kommer nok desverre for salg i vår 

Dette var litt om min historie med 
mercedes.

Et interiør jeg trives godt i!

Etter et ublidt møte med en lyktestolpe.



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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Drømmebilen, en 1994 A124 E220.
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MBE Vintertreff 2011
Tekst og foto: Frode Strand

Kjøring med bil på islagt vann er 
fantastisk moro. En helg sammen 
med gode venner og likesinnede i 
MB Entusiastklubb er definitivt ikke 
feil det heller. Vintertreff på Gol med 
isbanekjøring på Golsfjellet måtte jo 
bare bli bra.

Det har vært nevnt vintertreff flere 
ganger tidligere. Det er lenge mellom 
hvert landstreff, så det er et ønske 
om å få til flere treff utover året. 
Dessverre er ikke banekjøring så 
lett å arrangere, mest på grunn av 
stive priser for baneleie og usikkert 

oppmøte. For vårt første forsøk på 
vintertreff med isbanekjøring, fikk jeg 
til en avtale med NSK, som allerede 
hadde leid seg plass på Golsfjellet, 
nærmere bestemt Tisleifjorden. Vi 
fikk komme og leke sammen med 
dem, mot at vi dekket vår del av 
baneleien. Avtale ble gjort med Pers 
hotell, og plutselig var vi klare for 
vintertreff.

Dessverre har det vært en del bråk 
rundt arrangementene på Tisleifjor-
den. I miljøets navn er det jo som 
kjent viktig å få en slutt på alt som er 
artig og brummer litt. Det var kom-
met en støyrestriksjon, som ingen 
visste hvordan skulle håndheves. 

Dette førte til at en representant for 
baneeier dukket opp og mer eller 
mindre tilfeldig plukket ut biler som 
så ut som de bråket en del. Dette vir-
ket mest latterlig, da det var så sterk 
vind i området at det knapt var mulig 
å høre noe som helst som var mer 
enn 20 meter unna. En del av våre 
medlemmer ble plukket ut, og dette, 
kombinert med litt for mange biler, 
gjorde at det ble høyst varierende 
kjøretid. Heldigvis hadde vi banen 
alene en times tid, så de som ikke 
ble jaget bort fikk da kjørt en god del. 
Som nevnt innledningsvis, er kjøring 
på isen utrolig artig, men det er også 
lærerikt. På offentlig vei skal man 
helst vente til man har kjørt av veien 

Johnny skrur, og Terje er nok god hjelp å ha.

Her står vi klare til å kjøre ned til sjøen. I 
bakgrunnen ligger Johnny med drillen og skrur 

flere pigger inn i dekkene sine.

En ødelagt servopumpe skal ikke få stoppe 
oss. I -18 grader står Kim og jeg og bytter den



MBE Vintertreff 2011
MED      -BANEKJØRING PÅ GOLSFJELLET

før man får lov til å lære å beherske 
bilen sin. Kjører man litt sidelengs 
på en tom parkeringsplass etter 
stengetid, så risikerer man faktisk å 
miste lappen. På banen derimot er 
det kun selvtilliten som blir skadet 
når bilen havner i snøfonna og må 
trekkes ut.

Heldigvis hadde vi banen alene en 
times tid, så de som ikke ble jaget 
bort fikk da kjørt en god del. Etter 3 
kvarter sammenhengende kjøring, 
der jeg fikk gleden av å piske en 
300E med rallypigg rundt banen, var 
smilet så bredt som det bare kan få 
blitt. Rundt oss var det andre med-
lemmer i klubben som smilte fra øre 

Disse helgene med klubben har 
en tendens til å gå alt for fort, så 
også denne gangen. Selv om is-
banekjøringen ble noe amputert, så 
var alle enige om at helgen var en 
stor suksess. Vi jobber allerede med 
planer for et tilsvarende vintertreff 
neste vinter. Om det blir på Pers eller 
et annet sted vites ikke ennå, men 
det vil bli annonsert både på klub-
bens hjemmeside, forumet og i MB 
Tidende så fort planene er klare. Jeg 
krysser fingrene og håper det lar seg 
gjøre å få til noe, for dette kan man 
fort bli hektet på. 

til øre, enten de ble forbikjørt side-
lengs av en litt rufsete 300E, eller de 
sto med hele bilen utenfor banen og 
ventet på å bli dratt opp. 
Dagen gikk dessverre alt for fort, og 
plutselig var det slutt på kjøringen. 
Vel tilbake på hotellet hadde vi noen 
timer å slappe av på, før middagen 
på hotellet. En god middag på Pers 
kan sammenliknes med hva det skal 
være. Toppet med godt selskap så 
ble dette en minneverdig middag. 
Alle som ikke kom kan bare angre. 
Både lørdag og søndag var vi samlet 
til felles frokost. Søndag er nok 
”lunsj” mer riktig, da de fleste syns 
det var greit å sove lenge, og nyte 
en sen frokost før hjemreise. 

 Tre av klubbens biler som faktisk fikk kjøre.
Kim er klar til å kjøre. Det er ikke alle forunt å 

øvelseskjøre sidelengs med rallypigg.

Det ble fort litt kjedelig med vanlige piggdekk, 
så da var det bare å få på noe bedre.



Historien om en ung mann

og hans 1971 W114



Historien om en ung mann

og hans 1971 W114

Tekst og Foto: Christoffer A. Eide

Det sies at det er arv og miljø som 
former ens personlighet og når det 
gjelder min lidenskap for bilmerket 
Mercedes-Benz er i allefall dette 
riktig. For min del startet det hele da 
jeg noen få timer gammel ble hentet 
hjem fra sykehuset i mine foreldres 
mørke blå w123. Opp igjennom min 
oppvekst har jeg sittet mange timer 
i baksetet av biler med stjerne på 
panseret, i vår familie var det nemlig 

kun et merke som gjaldt. Jeg husker 
spesielt en gang da jeg spurte pappa 
om ikke han kunne tenke seg å 
prøve en BMW, men uten å nøle 
svarte han kontant ”nei”. Når jeg et-
ter hvert ble gammel nok til å kjøpe 
min egen bil falt valget naturlig nok 
på en stjernebil. Dette er historien 
om min største kjærlighet.

Det var i januar måned for syv år 
siden - jeg hadde akkurat fått serti-
fikatet og jeg skulle kjøpe min første 
bil. Selvfølgelig måtte det være en 

Mercedes og aller helst en som tok 
seg godt ut på parkeringsplassen 
i tilegg måtte den produsere den 
stilige lyden bare en sekser kan. Jeg 
kikket på noen 123 biler men ingen 
svarte helt til forventningene. En dag 
stod det en hvit 250CE for salg på 
internett. Den hadde gått lite og var 
i følge annonsen 98% rustfri og det 
beste av alt - den var innenfor mitt 
budsjett. Da jeg fikk se bilen falt jeg 
pladask for bilens lekre linjer og den 
herlige lyden fra sekseren under 
panseret. Etter første prøvetur beg-



og derfra over Atlanterhavsveien til 
Molde og Ålesund for til slutt å vende 
stjerna tilbake mot Oslo via hytta 
familiehytta i Hemsedal. Den 33 år 
gamle bilen slo ikke et feilslag på 
hele turen, kun en sprukket kjøl-
evannsslange som ble fikset med litt 
tape, var konklusjonen etter en uke 
på tur. Godt fornøyd med seson-
gen ble bilen etter hvert parkert for 
sesongen. 

Etter denne sommeren flyttet jeg til 
England for å studere og bilen ble 
lite brukt de fire årene jeg bodde 

ynte jeg med en gang å se for meg 
en kjøretur en solfylt sommerdag 
med de elektriske vinduene nede. 
Det ble handel og bilen ble kjørt 
hjem i mine foreldres garasje der jeg 
straks begynte å forberede bilen for 
rustbehandling. Rust er denne bilens 
største fiende!

Litt rust i innerskjermene ble 
avdekket og sveiset før rustbehan-
dlingen kunne begynne – i tilegg 
oppdaget jeg, da fjærer og støtdem-
pere bak ble byttet, at venstre bære-
bru var i ferd med å revne, så denne 

ble også byttet med en strøken del 
fra en hugger. Bilen ble levert inn for 
rustbehandling og rullet noen dager 
senere ut på tørre vårveier. Alt fun-
gerte perfekt!

Etter alt dette var bilen nå klar for 
en lang sommer med mange av de 
kjøreturene jeg hadde drømt om da 
jeg så bilen første gang. Jeg tok med 
meg min daværende sommerflørt 
(nåværende kone) og pakket bagas-
jerommet med telt og soveposer og 
satte stjerna nordover mot Trondhe-
im. Videre gikk turen til Kristiansund 

Stemningsbilde fra langtur Oslo-Trondheim-Ålesund-Oslo en fin sommerdag.

Fra Stjerneløpet i Bergen 2009.



der. Jeg gledet meg veldig til virkelig 
å kose meg med bilen når jeg kom 
tilbake til hjemlandet. Lengselen ble 
ikke mindre av å lese engelske Mer-
cedes Enthusiast og se på bilder av 
alle de lekre bilene. Da jeg returnerte 
til Norge bestemte jeg meg for å gi 
bilen en skikkelig kjøretur og jeg 
meldte meg derfor på Stjerneløpet 
som skulle arrangeres i Bergen. 
Bilen fungerte kjempe fint og turen 
fra Oslo til Bergen og tilbake igjen 
gikk knirkefritt – utrolig gjort av en 
snart 40 år gammel bil! 
Så langt en solskinnshistorie om 

være på veien igjen når sesongen 
starter om et par måneder. 
Jeg håper at jeg snart igjen kan 
ta bilen ut på en luftetur en deilig 
sommerdag og igjen oppfylle 
de drømmene jeg hadde da jeg 
prøvekjørte bilen første gangen. 

PS: Når bilen er på veien igjen har 
jeg lyst til å dele motorprosjektet 
med dere andre i klubben – så følg 
med i MB-Tidende fremover

veteranen min, men dette skulle 
ikke vare så mye lenger. Det var 
første kjøreturen etter Stjerneløpet at 
ulykken skjedde - toppakningen var 
helt tydelig blåst. Med godt mot satte 
jeg i gang arbeidet med å demontere 
toppen og tenkte at det var like greit 
at dette hadde skjedd, siden bilen 
hadde brukt litt olje og en overhaling 
av toppen sikkert var på sin plass. 
Dessverre har jeg møtt på en del 
problemer underveis som har betydd 
at dette prosjektet har tatt veldig lang 
tid. I disse dager er hele motorblokka 
på vei ut og forhåpentligvis vil bilen 

Fra Stjerneløpet i Bergen i 2009.

Fra Stjerneløpet i Østfold i 2007.



GardsbilenGardsbilen
Tekst og foto: Thomas Nygård

Hovedfoto: Anne-Grete Ulriksen

En god gardsbil – hva er nå det? 
Behovet til bil kan endre seg over 
tid, og hva er så det beste som kan 
tilfredstille ulike situasjoner?

Selv havnet jeg i situasjonen for et 
par år siden, hvor jeg fra å leve et 
godt liv i en småby på Nord-Jæren 
med leilighet og egen garasje, til å 
havne på et småbruk langt oppe i ei 
fjellside med dyr i fjøset og traktor på 
gardstunet. 

en oppgradering var ønskelig. Bilen 
brukes også i pendlervirksomhet på 
ganske øde strekninger, så risikoen 
for å bli stående langs vegen med 
åpent panser var ikke fristende. 

Nettopp egenskapene som pend-
lerbil var av avgjørende betydning 
som utelukket Geländerwagen og 
lignende kjøretøy. Selvsagt kunne en 
løfte blikket og se utenfor Mercedes 
– katalogen, men det fristet ikke så 
veldig det heller. Kriteriene hadde 
nå snevret seg inn, og i samråd med 
lommeboka havnet vi til slutt på en 
2007 modell E 280 CDI (S 211), og 
selvsagt med hengerfeste. Sving inn 
– sving ut ….

Småbruket og sauenæringen kaster 
ikke mye av seg økonomisk, så det 
kan ikke forsvare en egen gardsbil, 
så alternativet var å finne en ”all-
rounder” som og kunne nyttes i en 
del andre sammenhenger. Løsnin-
gen var selvsagt et solid henger-
feste!

Med en tilhenger kan transportka-
pasiteten økes betraktelig, samtidig 
som en slipper å ha levende dyr 
eller materialer av ymse art inn i 
bilen. I flere år ble det benyttet en 
god gammel sliter av en 300 TDT av 
124 – karosseriet. I fjor nærmet bilen 
seg 20 år og et akselerende ved-
likeholdsbehov gjorde at ønsket om 

Tilhengerfeste - en småbrukers beste venn! Stort bagasjerom med plass til masse rot. Fyrrig Finne!



men samtidig er det viktig å kunne 
ta best mulig vare på denne relativt 
nye, og ikke minst dyre bilen. Som 
småbarnsfar blir det fort merker et-
ter avkommenes noe spektakulære 
øvelser for å komme seg inn og ut 
av bilstolene. Stort sett er det ikke 
verre en at det går an å gjøre rent. 
Imidlertid er kone og barn stort sett 
forvist til B – klassen som også står 
på gardstunet. 

I skrivende stund ligger snøen 
oppunder stuevinduene, og at en 
bakhjulsdrevet stasjonsvogn med 
V6’er i fronten er vel ikke den beste 
kombinasjonen. Framkommelighet 
er en ting, for med gode piggdekk så 

kommer en fram og opp ganske brat-
te bakker. Imidlertid har jeg oppdaget 
ved store snøfall, så kunne det med 
fordel ha vært noe høyere bakkek-
laring. Den gode styreresponsen er 
og noe som en må fire på ved å ha 
drivhjul framme i tillegg. Fortsetter 
disse voldsomme vintrene i området 
vi bor, så kan nok en firhjulstrekker 
komme på gardstunet ved neste 
korsveg. 

Uansett – en bil som skal dekke 
mange behov kan ikke være best all-
tid, for min del så var svaret akkurat 
p.t. 211’n.

Småbruket disponerer nå en en-
kelakslet og en boggihenger som 
gjør det meste av transportarbeidet. 
Dårlige grusveier er derimot noe som 
den nye arbeidshesten ikke liker 
så godt. Lav bakkeklaring og store 
huller i vegene er helt klart minus i 
denne sammenheng. Et stort bagas-
jerom som åpner seg ved hjelp av et 
trykk på fjernkontrollen er helt klart 
noe av bilens fortrinn. En mengde 
småting kan lett hives inn i bagas-
jerommet uten at det virker fullt. 
Selvsagt blir resultatet at det alltid 
ligger noe vas der og triller. 

En bil som skal brukes både til 
hverdag og fest må kunne tåle litt, 

GardsbilenGardsbilen

Scooter må man også ha. Også de små må ha godt utstyr for å hjelpe til. Opplasting av sau for transport.

Nylig line-up på gardstunet - C123 er nå byttet ut med C126.



Prosjekt turbo coupé
Gard hadde veldig greie skisser i 
hode på hvordan dette skulle bli og 
fungere når alt var klart.

Jeg har lenge drevet med ombyg-
ging av motor og biler, og det hadde 
seg også slik at jeg nettopp hadde 
startet opp eget foretak som skulle 
drive med akkurat med denne type 
syssler. Så da passet denne jobben 
som hånd i hanske.

For å gjøre en veldig lang historie 
litt kortere; bilen kom nedover på 

henger og viste meg at ”alt” måtte 
ordnes, det var forsåvidt forventet og 
avtalt, men det er alltid mektig å rulle 
inn et nytt, stort prosjekt. Mye jobb 
og lange kvelder i verkstedet var 
dermed et faktum.

Bilen har masse utstyr bl.a cruise 
contr. AC, og ASD m.m, og alt 
dette var ønskelig å ha med videre 
også etter trimming. Det er alltid en 
utfordring å integrere slike ”origi-
nalfunksjoner” i en ny motorstyring 
som er byggd og konstruert for 

Tekst og foto: Torbjørn Flenstad
Foto: Gard

Gard, bilens eier, hadde fått lyst på 
noe mere pulver i sin veldig pene og 
velholdte 124 cupè. Bilen har masse 
ustyr og manglet bare litt under 
panseret for å bli en ”komplett” GT 
cruiser.

Bagasjerommet var fullt av gromme 
deler ved overlevering hos oss, og 

- en “bad-ass” sleeper med original look!
Det hele startet med en mail. ”Hei, jeg har en Mercedes coupè som kunne trenge noe 
ombygging av motor”... Det ble ombygg, det ble mye ombygg....



toren 
under alle blastninger og delbe-
lastninger fra ”scratch”. Det blir litt 
som å dyse opp en ny forgasser for 
vær 500’nde omdreining, bare via 
laptoppen, og deretter å gjøre det 
samme på tenningskurven etterpå.
Man skal så parre dette sammens 
med funksjoner som AC, tempomat, 
tomgangregulering, vifter for motor, 
vifter for AC, når ASD skal kobles inn 
osv osv. det blir noen kvelder med 

ledninger 
og lodding for å få alt til å spille på 
lag. 

Men det er noe spesielt når man 
kommer i land med en slik komplett 
ombygging, det er ikke mange som 
tar seg bryet ved slike ”detaljer” 
når fokuset på mest mulig effekt og 
kraftig motor har en lei tendens til å 
få all prioritering og det rundt liksom 

ettermarkedet og for hovedsaklig 
racing. En effektøkning som senere 
skulle vise seg å bli på over 200% 
fra de originale 150 mellomstore 
hestene krever store forandringer 
både inni og rundt motoren, bl.a blir 
den originale styringsenheten fort 
nedgradert til unødvendig dødvekt 
og blir erstattet av en fullt program-
merbar ECU som styrer tenning, fuel 
og en drøss med andre funksjoner. 
Dette er elektronikk som er laget for 
racing og gir tilgang til å justere ALT 
på en motor.

Alle utganger og funksjoner på en 
slik ”hjerne” må programmeres opp 
via data og det gir både uante mu-
ligheter og en enorm risiko. Trykker 
man feil på de rette plassene her, og 
ikke er yderst forsiktig under en slik 
opp programmering raser motoren 
på sekunder under hard belastning. 
Det går med mye tid når man skal 
sette opp alle preferanser for mo-



denne som et start objekt grunnet 
bedre vannpumpe og motorens 
kammer (profiler). Motoren er bygd 
om med sterkere råder og smidde 
stempler. Samtidig er veiven fra en 
M102 motor blitt maskinert for bruk 
i denne M111 kompressor motoren, 
årsaken er at det er smidd veiv i 
M102 mens det står en dårligere 
støpt veiv i den originale kompres-
sormotoren. Alt ble så vektbalansert 
for å kunne tåle mye turtall.

En av bivirkningene av denne 
ombyggingen er at slaglengden blir 
litt kortere med den nye veiven så 
volumet synker fra 2.3 til 2.2 liter. 
Kamstyringen av innsugskammen 
blir styrt av den nye motorstyringen 
i flere sekvenser for å hjelpe til med 
oppbygging av ladetrykk og for så å 
la motoren strekke arbeidsregisteret 
lengst mulig på toppen av registeret. 
Effektivt register (der det befinner 
seg mye effekt og moment) er fra ca 
2500 omdr. til ca 6700 omdr så det 
ble en veldig fint og langt arbeidsreg-
ister og ganske oppsiksvekkende til 
å være en ”liten” turbomotor. 

Deretter ble alt av eksos bygd opp 
på ny med grenrør, turbo og wg 
samt et 3” eksosanlegg med 2 lyd-

dempere og 1 katalysator, alt laget 
i rustfritt stål. Og grunnet ønske om 
diskresjon ligger alt dette godt på 
plass og endestussen er vinklet slik 
at den fremstår som mindre enn den 
er og ser helt ”vanlig” ut.
Lydnivået er på nivå med originalt 
ved vanlig kjøring, man hører nesten 
ingen ting. Når det renner bly ned 
i høyrefoten kommer derimot en 
veldig rå og sint eksoslyd som kan 
minne om noe seriøst fra en og an-
nen motorsportgren, nakkehårene 
står til alle kanter.

Videre måtte vi bygge om det meste 
rundt eksosen, det er slik at det ene 
tar det andre med seg, pga. veldig 
høy driftsvarme og mye strålevarme. 
Mye effekt avgir også mye varme (ca 
bare 1/3 av motorens effekt kom-
mer ut til hjul, resten går bort i støy, 
varme og friksjon). Ny kjølevæsket-
ank i aluminium var bl.a noe av det 
som måtte lages på ny.

Nå er 2.2 liters slagvolum ganske 
lite i sammenheng med så høy 
effekt som kunden søkte i utgang-
spuntet, og jeg ville gjerne levere 
det lille ekstra i tillegg. Det kan fort 
bli litt ustabilt og man må ”stresse” 
komponentene mye for å oppnå høy 

bare blir montert eller demontert i full 
fart mitt i iveren for å få startet opp 
og tegne svarte spor på asfalten.

Det jeg likte veldig godt med dette 
prosjektet var at eieren var veldig 
tydelig på at man ikke skulle se at 
noe var gjort. En kraftig sleeper som 
skulle tråle veiene i Nord-Norge var 
målet. Jeg har alltid vært svak for 
underdog-prosjekter, det er fasiner-
ende ansiktsuttrykk som kommer fra 
folk når en slik bil viser sitt sanne jeg 
ved de rette anledningene og side 
om side ved de rette bilene, akkurat 
det kan ikke kjøpes for penger og må 
oppleves.

Kjører du en Porsche eller kanskje 
en EVO ettellerannet, ved du og alle 
i en mils omkrets at dette er biler 
som fungerer og går godt. Når det 
da kommer snikende en 94” modell 
w124  220, er overraskelsen kommer 
umiddlebar når det faktum at mot-
parten skjønner at løpet er kjørt før 
det begynte, slår inn som en slegge 
hos stakkaren. Kodak moments på 
netthinnen det.

Motor
Motoren var i utgangspunktet en 
230 kompressor motor, valget falt på 



rundt 80-120 grader. Luften er da 
varm, faktisk varmere enn motorens 
kjølevæske. Luften er også knuske 
tørr og har lav tetthet så den må 
effektivt kjøles ned før den går inn i 
motoren ellers får man problemer.
Dette gjøres enklest ved å montere 
en luft avkjølt intercooler som plas-
seres i front av bilen, men da vil man 
måtte rote fælt med en w124, det 
er fullt av fine vifter og AC-register i 
front som ligger fint og er bra tilpas-
set originalt. Dessuten vil en svær 
aluminiumskjøler avsløre oss senere 
og gi et uoriginalt inntrykk fra første 
øyekast.

Kjøling
Løsningen da er et litt mer komplis-
ert oppsett med vannavkjølt inter-
cooler. Denne har et register der den 
varme ladeluften fra turboen møter 
kjølevann i stede for fartsvinden i en 
”vanlig” intercooler. Det forutsetter 
da at man lager en ekstern kjøle-
krets med reservoar, vannpumpe, og 
resister som kan veksle varmen fra 
kjølevannet og ut til luft.

På denne måten sparer man også 
plass, vann kjøler 6 ganger mer ef-
fektivt enn luft, så registeroverflaten 
mot ladeluften kan i teorien være 

6 ganger minder enn ved en vanlig 
luft til luft enhet og fortsatt gi samme 
uttelling.

Man opplever også veldig slakke- og 
udramatiske forandringer i ladeluft-
temperaturen siden det tar lang tid å 
varme opp alt vannet i et slik system 
så man unngår varmetopper og 
raske forandringer som kan trigge 
frem tenningsbank osv.

Så det ble til at vi laget en slik van-
navkjølt intercooler som ble overdi-
mensjonert, men tross større kapa-
sitet enn behøvelig er det interne 
luftvolumet lavt og god gassrespons 
og høy gasshastighet opprettholdes 
sammens med god kjøling. Var-
mevekslerene som så skal ekspo-
nere det oppvarmede vannet for luft 
ble plassert under hovedlyktene, 
skjult og med lufttilgang fra originale 
riller i støtfangeren.

Vi registrerte en innsugsluft på ca 
30 - 40 grader i innsuget ved full 
belastning, og da hadde vi en ute 
temperatur på hele 22 grader, så det 
for sies å være over all forventning at 
luften bare er 8 - 18 grader varmere 
enn ute-temp etter vannkjøleren. 

virkningsgrad på en slik motor, dette 
krever mye av alt som blir montert 
og laget for å monteres på motoren. 
Og ikke mist hvordan motoren blir 
programmert opp.

Ladetrykket på dette oppsettet går 
opp mot 1,7 – 1,8 bars overtrykk og 
ved slike trykk er det potensielt at 
aluminium sprekker/smelter, slanger 
hopper av og ting tar fyr osv. Det 
er et enormt forbrenningstrykk og 
varme inne i de 0,55 liters store 
sylidrene ved slikt overtrykk. 
 
Nå er det jo slik at luften som går 
inn i motoren danner grunnlaget for 
effekten som bor i et drivstoff. Jo 
mer luft, jo mer potensiell kraft ut. 
Alt skal ha rett blandingsforhold, så 
vi må ha mye av begge deler for å 
få stort smell. Man  må også gjøre 
en innsats på å kjøle ned luften som 
går inn i motoren så mye som mulig, 
jo kaldere luft, jo høyere tetthet 
pr.enhet = mer luft/oksygen inn.

Man kan som en tommelfinger regel 
si at man oppnår 7% effektgevinst 
ved hver 27 grad ned man karer å 
dra ned innsugsluften.
Og ut fra et turboaggregat som 
presser mot 1.7 bar blir luften fort 

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



Resultatet ble 450.7 hk og 622.2 
Nm målt i bremsebenk. En kjapp 
prøvetur bekrefter, det altså etter at 
skrekk-fryden har lagt seg, at alt av 
understell og bremser trenger ser-
iøse oppgraderinger for å matche 
motoren og dens store krefter.
 
Hjemtur
En kveld utpå sensommeren kom 
Gard nedover for å hente bilen, og 
det var ikke noe hvilken som helst 
”jomfrutur” han la ut på, Trondheim-
Bodø blir vel noe rundt 75 mil, så 
det var godt å høre at han kom trygt 
hjem og at alt fungerte, til og med 
cruise ontrollen som nå styrer mye 
effekt (ja, jeg var litt spent på den...) 
hadde gjort jobben slik den skulle 
uten å sende bilen sideveis av ve-
ien. Jeg fikk ikke kjørt så altfor mye 
med bilen før avhenting, så det var 
veldig godt å høre at alt hadde gått 
fint hele veien hjem til Bodø. Mye 

som må sjekkes og gåes over når alt 
har vært i biter.

Eneste problemet Gard meldte om 
var vel at det var veldig glatt veien, 
og det i alle de 3 første girene tross 
bar asfalt - men noe skal man slite 
med også.. Etter hjemkomsten har 
det kommet på bremser fra CL600 
og bilen ventes nedover igjen til 
vinteren for en omgang på understell 
og hjuloppheng samt en godkjenning 
hos Biltilsynet.

Prosjekt Cupè turbo ble slik den 
skulle bli, en nådeløs sleeper som er 
klar for noen seriøse krafttak langs 
nord-norske veier.
Jeg vil takke for jobb og tilit, og 
ønsker lykke til videre i årene som 
kommer.

Man må også huske at jo større dif-
feransen blir mellom vanntempera-
turen i varmeveksleren og uteluften, 
jo bedre virker dette systemet så det 
vil også bidra til å holde tempera-
turene stabile. Vi kjøler da ned luften 
trykkluften fra turboen ca80 grader 
ved maks flow/belastning som er 
rundt 22’000 liter luft i minuttet, altså 
hele 22 kubikk i minuttet.

Alt av bensintilførsel må oppgrad-
eres og bygges på nytt, automatkas-
sen ble bygd om med ekstra lam-
meller og vi fjærnet vakum styringen 
av girskiftene helt. Dette modulator 
trykket må være så høyt som mulig 
for å kunne legge inn girene hardt og 
unngå sluring med så mye effekt og 
moment. Og omtrent ”1000” andre 
småting må foranderes litt eller lages 
på ny for at dette skal holde og 
kunne levere varene over tid.



 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   Kent Arne Lindstad  476 32 370 kentaml@yahoo.no

Innlandet har faste treff første torsdag hver månede hos Gilberg Engros Menypartner, Strandsagvegen 9a 2380 Bru-
munddal. Det sendes også ut info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, send en epost til sbiorn@gmail.com.

 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


