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Velkommen til Mercedes-Benz Entusiastklubb!

Så er det offisielt. Årsmøtet stemte for, alle som ville mene noe 
har gjort det, og vi er oppdatert i Brønnøysundregisteret. Klub-
bens navn er nå Mercedes-Benz Entusiastklubb. “MB Entusi-
astklubb” og “MBE” vil fortsatt være gjengs forkortelser. Når 
hele navnet benyttes, skal det selvsagt skrives MED bindestrek. 
Vi jobber med å få til nye logoer, som både inneholder navnet, 
har med stjerna og oppfyller Daimler AG sine krav. 

En logokonkurranse blir også utlyst, se lenger bak i bladet. 

Regnskapet for 2010 viser at klubben har en sunn økonomi, 
med et overskudd på ca. 70.000,- . Dette betyr at det er rom for 
å bruke noe penger der det er fornuftig, men at vi fortsatt må 
holde en god kontroll, og ikke strø rundt oss med penger i alle 
retninger.  

“Pizzakvelder”, slik de har vært tidligere utgår, i stedet oppfor-
dres lokallagene til å søke styret om midler der de syns det er 
fornuftig. 

Jeg “maser” stadig om diverse treff, og viktigheten av å støtte 
opp ved å delta på disse. I skrivende stund er akkurat årets treff 
på vålerbanen avholdt, og jeg vil ikke være mer beskjeden enn 
å si at vi fikk til et veldig bra treff sammen med gode venner i 
MB 190-klubben. Det er første gangen dette avholdes i samar-
beid, selv om MBE har vært invitert som gjester tidligere. I ut-
gangspunktet gikk vi inn i dette som et sikkert tapsprosjekt, men 
takket være spons og hjelp fra flere av våre samarbeidspart-
nere, ser det i år ut til å gå i null, eller til og med få et lite over-
skudd. Folkene på vålerbanen var meget godt fornøyd med ar-
rangementet, så vi regner med at vi har lagt inn en god søknad 
for å få avholde et tilsvarende arrangement også til neste år. 
Neste treff ut i klubbens regi er høsttreffet i Molde helga 23.–
25. september. Foreløpig er det litt 
skuffende antall påmeldte, men jeg er 
trygg på at vi som kommer vil få en 
kjempehelg. 

Med vålertreffet unnagjort, starter 
planleggingen av vintertreff. Hva som 
skjer der er foreløpig ikke avklart, så 
følg med på forumet, og kom gjerne 
med innspill.

Jeg vil ved dette få ønske alle eksis-
terende, og nye medlemmer en rik-
tig god høst. Husk at kjøreforhold-
ene kan bli skumle, så kjør pent, 
og ta vare på deg og dine! 

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

medlemsblad.

Kjære lesere,

Det er forunderlig hvor fort tiden går. Allerede nå i 
midten av august er dagene merkbart kortere, og 
ser man på temperaturen er det også andre tegn 
på at sommeren er på hell. Forhåpentligvis har 
sommeren gitt mange fine opplevelser med bil som 
hobby og interesse, slik at batteriet er fulladet før 
en (for mange) lang mørketid i så måte.

Denne utgaven av MB-Tidende byr på litt mimring 
fra både landstreffet på Gol og treffet på Våler-
banen, og forhåpentligvis vil dette hjelpe til. Vi kan 
i tillegg lese historien om en gammel drøm som 
går i oppfyllelse, samt en fortelling om hvordan litt 
egeninnsats kan gi resultater lommeboken ellers 
ikke ville gått med på.

Som i fjor kom årets tredje utgave av MB-Tidende 
litt plutselig på meg, men det løste seg heldigvis 
takket være sporty bidragsytere. Det var i tillegg 
ekstra gledelig å få så mange gode bidrag til Midt-
sidebilen, og antakelig er det sommerværet som 
har stimulert til knipsingen.

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 oppfordrer som vanlig 
til å skrive inn til bladet. Som nevnt tidligere 
er alt av interesse!

MIDTSIDEBILEN
Til MB-Tidendes tredje utgave i 2011 ble 
det sendt inn utrolig mange flotte bidrag 
til midtsidebilen, så valget var vanskelig. 
Styret kom omsider til enighet og vinneren 
ble Grunde Engan med et nydelig bilde av 
sin nyervervede 560SEC. Vi gratulerer og 
sender en t-skjorte i posten!

MBE ARKIV
Ildsjeler 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. Her finner du 
også bilder fra de aller fleste treff MBE har 
deltatt på eller arrangert. Har du flere? Ta 
kontakt med styreformann Frode Strand på 
styreformann@mbentusiastklubb.com!

VERVEKAMPANJE
Visste du at du kan få ett års gratis 
medlemsskap ved å verve tre 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!

FORSLAGSKASSE
Styret i MB Entusiastklubb gjør sitt beste 
for å skape en god klubb for stjernefrelste, 
men det finnes alltid rom for forbedringer. På 
klubbens hjemmesider finnes det en forslag-
skasse under “Medlemmenes forum” hvor 
du kan legge frem dine forslag. Foretrekker 
du heller å komme med et anonymt forslag, 
kan disse sendes på epost til styreform-
ann@mbentusiastklubb.com.

BIDRA?
Som kjent driftes MBE på frivillig basis, og 
vi i styret er avhengige av hjelp både på 
nasjonalt og lokalt plan for å få hjulene til å 
gå rundt. Har du et ønske om å bidra? Ta 
kontakt med hovedstyret eller ditt nærmeste 
lokallag for å høre om det er behov for hjelp. 

MERCEDES-BENZ ENTUSIASTKLUBB
Før årsmøtet kom det inn forslag om å endre klubbens navn fra 
MB Entusiastklubb til Mercedes-Benz Entusiastklubb. Argumentet 
var at det i visse sammenhenger ikke var selvsagt at “MB” stod for 
“Mercedes-Benz” og dermed krevde forklaring. Styreformannen 
sjekket mulighetene for å få lov til dette, og fikk klarsignal fra Bertel 
O. Steen. Årsmøtet stemte for forslaget, og prosessen er nå i gang 
for å innføre det nye navnet. Både MB Entusiastklubb og MBE be-
holdes som gjengse forkortelser, og hjemmesiden vil fortsatt være 
www.mbentusiastklubb.com.

HØSTTREFF I MOLDE
MBE Lokallag Oslo har gleden av å invitere til høsttreff i Molde 
helgen den 23. til 25. september. Det er inngått avtale med Kvil-
torp camping (www.kviltorpcamping.no) om overnatting til gunstige 
priser, og programmert inkluderer blant annet cruising langs Atlan-
terhavsvegen. Se klubbens forum for mer info underveis, tråden 
om treffet ligger under “Nasjonale aktiviteter.”

Ta kontakt med lokallagsleder Trond Hagebakken på epost: 
hageba@online.no ved spørsmål angående høsttreffet.

ENDRINGER I STYRET

Etter årets landsmøte har det blitt noen mindre endringer i styret. 
Morten Engstrøm har byttet fra å være effektansvarlig til å bli 
medlemsansvarlig. Han er dermed ny kontaktperson i alle saker 
vedrørende medlemsskapet, faktura, tilgang på forum o.l. og kan 
nås på medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com. Tommy An-
dersen tilknyttet Lokallag Bergen har tiltrådt i posisjonen som ef-
fektansvarlig og har dermed alt ansvar for effektsalg og -bestilling. 
Tommy har ønsker om å fornye kolleksjonen av medlemstøy og er 
frontperson for logokonkurransen som er utlyst på neste side. Ta 
kontakt med Tommy på effekter@mbentusiastklubb.com. Thomas 
Madsen blir sittende i styret som nestleder og effektansvarlig. Det 
nye styret ser dermed slik ut:

Styreformann:   Frode Strand
Økonomiansvarlig:  Tore Vold
Medlemsansvarlig:  Morten Engstrøm
Treffansvarlig / nestleder: Thomas Madsen
Avtaleansvarlig:  Frode Larsen Sæterstøl
Redaktør:   Sven Håkon Voldum
IT-ansvarlig:   Øyvind Repvik
Webansvarlig:   Kenneth Lokøy
Effektansvarlig:  Tommy Andersen

www.MBEntusiastklubb.com
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  Nyheter
En rask oppdatering på Mercedesfronten!

SLK250 CDI
Mercedes tilbyr nå for første gang SLK med dieselmotor i utgaven SLK250 CDI. Dette er den samme firesylindrede 
motoren som allerede tilbys i alt fra C- til S-klasse, og også her byr den på 204 hestekrefter og et dreiemoment på 
500 Nm. Både effekt og dreiemoment er med på å opprettholde den sportslige følelsen som forventes i en bil i denne 
klassen. Fortsatt ikke overbevist? Legg da merke til at den nye modellen gjør unna 0-100km/h på imponerende 6.7 
sekunder, og kan nå en toppfart på 243km/t! Takket være dreiemomentet har den også kraft nok når det trengs, og 
gjør eksempelvis øvelsen 80-120km/t på 4.3 sekunder. SLK250 CDI kommer som standard med 7G-Tronic automat-
gir, men kan senere også leveres med sekstrinns manuell girkasse.

B-klasse interiør
Mercedes har publisert interiørbilder av den nye B-
klassen som presenteres i høst. Særlig interiørkval-
itet har blitt påpekt som områder Mercedes selv vil 
bli best på, og ut fra bildene av kommende B-klasse 
ser det virkelig ut til at de kommer til å lykkes. I tillegg 
til de ergonomiske og vel gjennomtenkte løsningene 
enhver Mercedes er velsignet med, ser det her ut til 
å være høykvalitetsmaterialer i alle kriker og kroker. 
Interiøret er i tillegg tydelig “lavere” enn i dagens 
modell som følge av beslutningen om å gjøre A- og 
B-klassen mer lik tradisjonelle kombimodeller.

AMG G65?
Ryktene svirrer om AMGs planer om å lage en store-
bror til den allerede imponerende G55 AMG, nemlig 
en G65 AMG. Som de øvrige 65 AMG-modellene 
vil den i så fall bli utstyrt med en seksliters twin-
turbo V12-motor på 612 hestekrefter og 1000 Nm. 
I motsetning til hva man skulle tro så vil det i så fall 
ikke være første gang en V12-motor ble montert i 
en Geländewagen, Brabus har lenge tilbudt dette i 
sin portefølje. Siste ut fra den fronten er en såkalt 
Widestar-utgave med en V12-motor på hele 800 
hestekrefter og mer enn 1400 Nm!



Baby-CLS?
Det har lenge versert rykter om 
en “Baby-CLS” fra Mercedes, 
men etter at noen spionfotos 
ble lekket ut kan det se ut til at 
ryktene er langt mer håndfaste. 
Visstnok skal denne modellen 
bygges på den samme plattfor-
men som kommende B-klasse, 
hvilket betyr at standardut-
gavene vil tilbys med forhjul-
strekk. Eventuelle AMG-utgaver 
kan antakelig tilbys med fire-
hjulstrekk, men lite er kjent om 
motorene så langt. Som bildet 
viser vil modellen få klassiske 
coupé-trekk som jevnt buet tak-
profil, rammeløse sidevinduer 
og sportslige linjer.

Viano Vision Pearl
Luksuriøse minivaner er rela-
tivt uvanlige her til lands, men 
blir mer og mer populære i 
blant annet Tyskland. Dette 
har Mercedes tatt konsekven-
sene av med konseptbilen 
Viano Vision Pearl. Utvendig 
er bilen lakkert i matt desig-
nogrå, men det er på innsiden 
mesteparten av godsakene 
gjemmer seg. Her finner man 
blant annet tregulv som får 
tankene over på luksusy-
achter, de fleste overflater er 
skinnkledd, rutene er tonet 
for ekstra privatliv, og ster-
eoanlegget er signert Bang 
& Olufsen og har fått navnet 
Beosound Viano.

Ny GL i 2012
Med lanseringen av nye ML nylig, er det 
som forventet på tide å fornye Mercedes’ 
største, nemlig GL. Den nye modellen 
kommer i 2012, og vil tilbys som GL350 
Bluetec, GL 350 BlueEfficiency og GL500 
BlueEfficiency. Det planlegges også en 
AMG-utgave.



Draumen om
560SEC
 TEKST OG FOTO: GRUNDE ENGAN
Eg har lenge hatt lyst på ein Mercedes i 126-serien, aller helst ein coupe. Gjennom mange 
år har dette vore ein av favorittane på ynskjelista, men det har ikkje vorte noko meir enn det. 
Dei siste åra har eg vore meir på utkikk etter desse bilane, hatt abonnement på annonse-
sider osv, men den rette har ikkje dukka opp til rett tidspunkt.





som har fått meg til å “snu i døra”.
Blikket vart retta ut av landet og då 
primært Tyskland. Japan vart og sett 
på som aktuelt, men når sumaren 
nærma seg greidde eg ikkje tanken 
på å venta på frakt når eg fyrst 
hadde bestemt meg.

Utvalet i Tyskland er stort på bil-
fronten, også av slike bilar. Men 
variasjonen i tilstand på såpass 
gamle bilar er enorm. Snører ein inn 
nålauga hardnar det til. Tidleg i mai 
dukka det opp to bilar i Hamburg 
som var etter boka. Urørte origi-
nalbilar med kilometerstand under 
100, rett motor, rett utstyr, rett farge, 
perfekt lakk, perfekt interiør. Den 
eine var importert frå Japan medan 
den andre var tysk bil som hadde 
stått ubrukt i mange år i ein samling. 
Begge seljarane var profesjonelle 
bilforhandlarar og overtydde meg om 
at eg ville verta nøgd. Forhandlaren 
av den tyske bilen vart nyskjerrig 
på den andre bilen i “konkurransen” 
og tok eigen tur for å inspisera. Han 
ringde meg opp att og sa at eg burde 
kjøpa konkurrenten sin bil! Bilen som 
hadde stått i ei samling ville han 
ikkje tatt sjansen på å køyra til Norge 
på direkten.

Annonsen på “min bil” kom på net-
tet ein torsdag. Etter samtale med 

seljaren og noko tenking vart flybillett 
bestilt på måndag med reise på ons-
dag. Risikoen var nok at bilen kunne 
verta seld dersom ein kjøpar kom og 
bladde opp den rette mengde med 
Euro. Men seljaren lova at han skulle 
halda att bilen til vi kom.

Far min vart med på turen. Natt til 
onsdag vart det heller skralt med 
søvn. Bil kl 05.00 til Voss, tog til 
Bergen, fly til Gardermoen og 
Hamburg. På flyplassen i Hamburg 
stod ein blank og flott 560SEC med 
77.000km og venta på oss. Hadde 
avtalt at vi skulle hentast på flyplas-
sen, men at det vart med denne 
doningen var ein overraskelse. Vi 
såg med ein gong at bilen var bra. 
Lyden når han starta opp fekk oss til 
å glisa breitt. Ikkje uvøren buldring, 
men eit arrogant sus slik ein tysk V8 
av klasse skal vera.

Det bar vidare til utsalsstaden i Win-
terhuderweg. Firmaet heiter Grand 
Sportcars og spesialiserer seg på 
sal og reparasjon av Porsche samt 
spesielle eldre bilar som Ford, Co-
bra, Lotus, Austin mm. Bilen vart tatt 
opp på bukk og vi fekk tid til å sjekka 
bilen nøye. Det vart raskt konstatert 
at bilen var over all forventning. 
Dette var ikkje bomtur! Sjølvsagt var 

Eg har alltid hatt sans for Mer-
cedes. Har hatt W124 260E, 1989 
W124 200 og 2003 S211 E220T 
CDI. Ellers så har det vore ei rekkje 
MB i familien: 300D (123), 190, 
C180, C240, E220T CDI, E280T 
CDI. 220CDI’en har eg endå, medan 
260’en vart seld i fjor. Angra litt på 
dette salet og det var det som gjorde 
nådestøytet i forhold til anskaffelse 
av ein SEC. Annonsar og bilar har 
vorte saumfarde, men det har alltid 
vore eit eller anna som ikkje var som 
det skulle. No er eg rett nok meir kre-
sen enn dei fleste på tilstanden, men 
det kan nok og skuldast svært vari-
erande oppfatning av ordet “strøken” 
og “100%”.

Har vore opptatt av at skal eg ha 
ein slik bil, så skal den vera i utsøkt 
tilstand i grei fargekombinasjon utan 
juggel og modifiseringar. Det har 
ikkje vore lett å finna blant dei som 
har vore annonsert dei siste åra. 
Høgtalarar, lakkerte sideskjørt, modi-
fisert understell, uorginalt ratt, spor 
etter hengarfeste, feil felgar, kvite 
blinklys, uorginale baklys, feilplas-
serte eller uorginale sideblinklys, 
lakkert grill er nokon av stikkorda 



in ordnung” før fyrste tvilsomme 
U-sving var eit faktum. Vi skjønte 
raskt at vi hadde ein utfordring. 
Lang avstand, høg fart, gule og 
raude lys, U-sving, vegarbeid, feil 
felt, fløytande hamburgarar…. Det 
var berre vår motorkraft det ikkje 
var noko å seia på. Vårt forsøk på å 
fylgja ein Mazda MX5 med Mer-
cedes 560SEC i Hamburg by vil eg 
aldri gløyma. Assosiasjonane gjekk 
til Derrick og biljakt i München.

Puttgarten-Rødby, Helsingør-
Helsingborg og vidare oppover 
til Svinesund. Bilen går som ein 
draum. Ikkje noko å setja fingeren 
på. Motoren går fint, olja ser som ny 
ut, fjøringa er fyrsteklasse og sty-
ringa er presis. Vi glir fint i 130km/t. 
Kan det verta betre? Moms vart 
betalt på Svinesund, overnatting i 
Sarpsborg og non-stop køyring via 
Oslofjord-tunellen, Hallingdal, Hol-
Aurland og Vikafjellet.  Over fjell-

partia på Vestlandet merkar vi fyrst 
effekten av stort slagvolum og 8 sy-
lindrar. Dreiemomentet gjer at bilen 
går roleg på høggir sjølv opp til fjells. 
Attende til Vik i Sogn rakk vi akkurat 
kaka til gutungen sin 5-årsdag. Ikkje 
lenge etterpå var vi i full sving med 
vasken og visning for spesielt inter-
esserte som var møtt opp.

Vekene etterpå gjekk med til visning 
for Biltilsynet, betaling av eingong-
savgift og registrering. To dagar før 
landstreffet på Gol var alt klart. På 
Gol hadde eg forventa mange av 
126 serien. Men vart faktisk åleine 
store delar av føremiddagen.
Etter landstreffet var det klart for 
feiretur med familien. Det vart fort 
klart at 211 stasjonsvogna måtte 
ta ein pause i år. Kva skal ein med 
stasjonsvogn når ein har coupe med 
stort bagasjerom? Turen med to ung-
ar gjekk rundt Sørlandet i Mercedes-
Benz 560SEC.

det rust som var ein av dei største 
bekymringane. Men det var ikkje 
mogeleg å finna ein einaste flekk. 
Heller ikkje på understellet. Morken 
gummimansjett på bærekule framme 
var einaste punktet.
Medan vi monterte prøveskilt kom 
det ein annan kunde som hadde sett 
på bilen tidlegare i veka. Han hadde 
no bestemt seg. Litt flaks må ein 
ha.. Nokre papir måtte ordnast og vi 
måtte overnatta til torsdag. Onsdag 
kveld vart sjølvsagt nytta til ein cruis-
ing på Autobahn i retning Bremen 
– for ein bil!

Morgonen etter var vi attende hjå 
Grand Sportcars. Vi skulle følgja 
etter seljaren til det lokale biltilsynet 
som ikkje skulle vera langt vekke. 
Vi gjorde han oppmerksam på at vi 
var nordmenn frå Vestlandet ved 
verdens lengste fjord og ikkje var 
van med slik trafikk som det var i 
Hamburg. “Ja, ja Ich verstehe, alles 



O. Steen er dette utgåva med 10,0 
i kompresjon og 220kw / 300hk 
forberedt for katalysator. Katalysa-
tor er ettermontert og effekten er på 
279hk.

Ekstrautstyrskodane på bilen er 
ikkje mange. Årsaka er at 560 
hadde det meste som originalt 
utstyr. ABS, automatisk nivåreguler-
ing, elektriske seter med memory 
begge sider, inkludert el justerbart 
ratt, elektriske ruter, soltak, cruise-
kontroll, to val på fløyta, airbag, 
oppvarma seter, midtarmlene og 

skinnseter er noko av dette utstyret. 
Av ekstrautstyr i tillegg til 560 utstyr 
er automatisk klima og elektrisk rulle-
gardin i bakruta.
No satsar eg på å nyta bilen og at in-
gen overraskelsar dukkar opp. Gar-
asjegolvet har fått ny epoxi og meir 
lys er hengt opp i taket. No er det 
berre ein god stol som manglar slik 
at eg kan sitja å nyta synet av kun-
stverket Mercedes-Benz 560SEC.

Så litt om akkurat denne bilen: 
Bilen er ein 1989 modell produsert 
06.10.1989. Den vart eksportert til 
Japan og registrert der 01.12.1989. 
Etter ein god tilværelse i bra klima 
vart bilen importert tilbake til Tysk-
land der den stod lagra eit par år før 
den kom for sal i 2011. Kvifor slike 
bilar har venstreratt i høgreratta 
Japan er ei historie for seg sjølv. 
Status er nok stikkordet. Dette er 
ein 560SEC med 5547ccm M117 
motor som vart produsert frå 1986 
til 1991. Utgangspunktet er ein 500 
med lengre slaglengde. Iflg Bertel 



Det er med stor glede Norges Varemesse og Förlags AB Albinsson & Sjöberg (Fabas) 
ønsker deg velkommen til Oslo Motor Show 2011 

Oslo Motor Show er en årlig møteplass for motorinteresserte i alle aldre, store som 
små! Fellesnevneren er lidenskap for tohjulinger, trehjulinger, biler eller tungbil. 

www.oslomotorshow.no



Lorinser-felger på budsjett  
                TEKST OG FOTO: HALLGEIR HELLAND

Det var sommeren 2010 at bror Roy Inge (LuckyDuck) skulle lakkere bilen sin og tok av hjulene 
(AMG stil 8x18” med 225/40 dekk) for ikke å få lakk på dem. Jeg og kona var på sommerferiebesøk 
da, og Roy foreslo at jeg burde prøve hjulene hans på min trofaste W202. Jeg aksepterte. Og syntes 
meget godt om det. Bilen føltes bedre å kjøre, og rent visuelt ga den intrykk av å være dobbelt så dyr 
(noe som ikke var langt fra sannheten). Så jeg og kona fant ut at vi burde ha noen sånne hjul til bilen.

Her ser man hvordan hullene er lakkert 
sølvgrå originalt.

Utgangspunktet før restaurering; 
Diamond-cut finish med lakkerte hull. 
Dessverre led felgene av til dels kraftig 
korrosjon.

de som følger godt med: ja, jeg fikk 
egentlig felgene noen uker før jul....) 
Felgene var i teknisk god stand men 
kosmetisk dårlig. Sår i klarlakken 
hadde åpnet for korrosjon, det var 
ikke et pent syn. Etter å ha konsult-
ert MBE forumets medlemmer, og 
innhentet tilbud fra profesjonelle 
felg-folk, bestemte jeg meg for å 
først prøve selv, og så eventuelt 

Men når man har billig bil og lite 
penger er det begrenset hvor stort 
budsjettet er for kule felger. Så den 
høsten ble finn.no ofte besøkt på 
jakt etter brukte felger av rett stil og 
dimensjon. Og så på julaften var 
det en pakke under treet til meg 
(fra kona) med en (av fire) Lorinser 
RS1 felg. Brukt, med behov for noe 
restaurering, men meget stilig. (For 

levere de til proff behandling om ting 
ble for vanskelig. Hovedårsakene til 
å prøve selv var at de profesjonelle 
ville helst glassblåse og så lakkere, 
mens jeg gjerne ville prøve å bevare 
noe av den “diamond cut” stilen som 
opprinnelig var der. Jeg visste at 
“diamond cut” utseendet ikke kunne 
gjenoprettes uansett, men jeg likte 
tanken om spor som går sirkulært fra 



pussing, og selv etter det kunne man 
se spor etter styggedommen. Men 
det var tydelig at det kunne bli et bra 
resultat, noe som ga inspirasjon.
Mange ettermiddager gikk med til 
dette arbeidet. Jeg startet vel med 
120 papir tror jeg. Så, ut mot slut-
ten av mars måned fikk jeg startet 
på det å pusse på roterende felg. 
Første forsøk gikk ut på å spenne 
felgen fast i en sånn maskin som 
man bruker når man skal vrenge 
dekk på, den gikk sakte men var 
god til grov arbeidet. Etterpå brukte 
jeg bakakslingen på bilen, da fikk 
jeg en mer passende fart for finere 
sandpapir. Det å bruke bilen involv-
erte å koble ut ABS / ETS systemet 
og å holde det andre hjulet i ro med 
en trepinne. Speedometeret ble litt 
forvirret av denne praksisen, men jeg 
fikk jobben gjort. Jeg brukte vel opp 
til 320 papir, kunne brukt mye finere 
men valgte å slutte der da det ga et 
behagelig utseende etter min mening 
- jeg var ikke på jakt etter speilblankt 
krom utseende.

Originalt er jo Lorinser RS1 lakkert 
inni hullene med en litt mørkere grå 

midten av hjulet så det nesten ser 
ut som om det roterer selv når det 
står stille. Jeg tenkte at det kanskje 
kunne oppnås ved å pusse mens 
felgen roterte, og FrodeS på MBE 
forumet foreslo å sette hjulet på bilen 
og holde sandpapiret stille. Dette 
må jo prøves, tenkte jeg. - En annen 
grunn til å først prøve selv var jo 
økonomien.

Så jeg satte i gang. Først ble felgene 
vasket grundig i flere omganger. 
Så prøvde jeg med et lakkfjernings 
middel som vi har på arbeidsplassen 
min. Det virket meget effektivt, så jeg 
ga alle fire felgene en real omgang 
med det. Klarlakken, som ellers var 
meget hard, flasset villig av etter 
noen minutter under lakkfjernings 
middelet. Skummelt stoff dette; plast 
skrapen jeg brukte for å skrape bort 
den oppløste lakken med, smeltet 
gradvis bort. Etter noen omganger 
med dette, vasket jeg felgene på ny.
Når så felgene var frie for lakk, var 
det bare å trå til med sandpapir. 
Det var jammen ikke så lett som jeg 
skulle ønsket. De områdene med 
mest korrosjon krevde en hel del 

farge. Jeg hadde tenkt å beholde 
den originale lakken der, men etter 
pussing var den såpass skadet at 
jeg bestemte meg for å fjerne den. 
Det kunne nok vært pent med ny 
lakk der, men jeg stolte ikke på 
mine lakkerings ferdigheter nok til 
å tro at det ville blitt pent, særlig i 
overgangen mellom lakkert område 
og bart metall. Så jeg tenkte at det 
vil kanskje bli kontrast nok om jeg 
pusser i et annet mønster i hullene, 
noe jeg vel måtte gjøre uansett da 
det er vanskelig å komme til inni der. 
Jeg brukte roterende stålbørster 
på hånd drill til det arbeidet. Jeg 
likte det resulterende utseendet og 
bestemte meg for å beholde det. Når 
så felgene var ferdig pusset, ble de 
blåst, vasket og avfettet med sprit. 
Jeg kjøpte klarlakk hos gasolin.no - 
den heter “Klarlakk for bart metall” 
og er av merket Eastwood “Diamond 
Clear”. Jeg ga felgene to omganger 
med denne. Den herdet fint og ble 
nesten usynlig - akkurat som jeg 
hadde ønsket.

Valg av dekk: skulle jeg kjøpt nye 
ville jeg nok valgt 225 eller 215 

Etter litt tid flasset klarlakken av og et-
terlot en lakkfri overflate. 

Lakkfjerner ble rikelig påført for å fjerne 
den originale klarlakken som ellers var 
meget hard.

Med lakken fjernet kunne arbeidet 
med å fjerne korrosjon begynne. Dette 
var hardt og tidkrevende arbeid.

Dekkomleggingsmaskinen var god å 
ha da grovarbeidet skulle utføres. Det 
gikk sakte, men forenklet likevel job-
ben som måtte gjøres.



ET38 ville det jo bli enda trangere på 
innsiden.

Det er årsaken til at første prøvetur 
ble med 5mm uoriginale spacere 
framme, og originale 12mm Lorin-
ser spacere bak (som jeg fikk kjøpt 
av klubbmedlem Henrik). Alt virket 
meget lovende helt til jeg tok bilen ut 
på E18, hvor det viste seg at bilen 

bredde, men en kollega skulle kvitte 
seg med noen 235/40 R18 dekk, 
så jeg tenkte det ville være verdt 
å prøve dem først. Det var et par 
nesten nye Yokohama 306, og et par 
litt mer brukte Nokian NRY. Jeg fikk 
lagt dem på, og syntes det så bra ut. 
Men ville det bli for bredt framme? 
Jeg husket at det var lite plass med 
225 bredde og ET35, og med 235 og 

begynte å riste når man nærmet 
seg 100 km/t. Jeg kunne ikke forstå 
hvordan det kunne skje, hjulene 
var jo omhyggelig balansert. Så jeg 
konsulterte Fevik Dekk, hvor jeg 
hadde fått spacerene som jeg brukte 
framme. Han tok dem av og prøvde 
uten spacere framme. Det gikk - min-
imalt med plass på innsiden nå, men 
han sa det var nok. Og ristingen var 

Et tips på forumet førte til at bilen selv 
fikk gjøre jobben som dreiebenk.

Hullene er originalt lakkert grå, men 
jeg valgte å pusse disse ned til bart 
metall samtidig.

“Nå har jeg kjørt med disse hjulene 
i en måned og er stålende fornøyd!”



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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stålende fornøyd! Det eneste jeg 
har å utsette på dem er at nå sporer 
bilen litt, om veiene er meget slitt. 
Dette hadde jeg regnet med. Muli-
gens vil det bli bedre når jeg en gang 
kjøper nye dekk - kanskje til våren - 
da blir det noe smalere dekk. Kortfat-

borte. Årsaken var at nå kom felgene 
helt inn på navet - litt lenger ute var 
navet litt tynnere og derfor ble ikke 
hjulene perfekt sentrert. 

Nå (20. juli 2011) har jeg kjørt med 
disse hjulene i en måned og er 

tet helhetsevaluering av prosjektet: 
Meget tilfredsstillende resultat, men 
mye tidkrevende arbeid måtte til. 
Økonomisk forsvarlig? Nei, ikke om 
man verdsetter tiden som går med.

Finishen etter klarlakk ble veldig bra, 
og felgene har beholdt en del av 
effekten de hadde originalt med sin 
“Diamont-Cut”-finish.

Etter mange timers pussing var 
felgene til slutt klare for lakkering, og 
klarlakk av typen Eastwood “Diamond 
Clear” ble brukt.
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Som vanlig i forkant av et landstreff 
ble værutsiktene behørig diskutert 
på forumet, og med tanke på de 
dystre spådommene på yr.no kom 
nok ikke det kalde været som noen 
overraskelse. 

I år som i fjor ble grillingen på fred-
agskvelden arrangert i Middelalder-
parken over elven for hytteparken, 

Geir Morten Hetles W212 E250CDI.

Alexander Nygårds 1983 S123 med V8-
motor fra 560SE.

Simen Malerbakkens 1996 V140 S600.

Årets landstreff var usedvanlig kaldt. Selvsagt ikke på den billedlige måten, for solens og vindens feilslåtte 
forsøk på å skape en sommerlig stemning la slett ingen demper på deltakernes humør! Temperaturen som på 
tidligere landstreff ofte har vært langt nord for 25 graders-merket slet denne lørdagen med å komme seg over 
15 grader, så det å gå med t-skjorte krevde en viss aktivitet for at man ikke skulle fryse. 
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glipp av hele den viktige åpnings-
festen. Bekymringene mine var dog 
unødige, for jeg hadde knapt låst 
bilen før jeg ble huket fatt i av aktive 
medlemmer fra Lokallag Stavanger 
- snakk om å begynne årets beste 
helg på topp! Det kjølige været 
hadde gjort sitt til at festlighetene i 
Middelalderparken hadde fordelt seg 
på flere etterfester rundt omkring på 

og i år som i fjor - og alle tidligere år 
- ble dette en pangstart på landstref-
fet. Det er noe eget i det å ankomme 
Gol, parkere bil og bagasje på egnet 
sted for så å treffe kjente og ukjente 
over grillmat og noe godt å drikke. 
Lange dager som student gjorde at 
jeg ble forhindret fra å delta på årets 
grilling, og da jeg ankom Gol rundt 
midnatt var jeg redd for å ha gått 

Pers etter grillingen, og gutta fra Sta-
vanger hadde blant annet selskap 
av medlemmer fra Trondheim og 
Lyngdal. Det ble et par usedvanlig 
hyggelige timers sosialisering før jeg 
kom til å tenke på at jeg hadde lovet 
å hjelpe Trond Hagebakken og et par 
andre fra Lokallag Oslo til med park-
ering av bilene før utstillingen dagen 
etter, så jeg lot derfor fornuften følge 

Årets landstreff var usedvanlig kaldt. Selvsagt ikke på den billedlige måten, for solens og vindens feilslåtte 
forsøk på å skape en sommerlig stemning la slett ingen demper på deltakernes humør! Temperaturen som på 
tidligere landstreff ofte har vært langt nord for 25 graders-merket slet denne lørdagen med å komme seg over 
15 grader, så det å gå med t-skjorte krevde en viss aktivitet for at man ikke skulle fryse. 
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var tolv timer mer enn først antatt. 
Ved nærmere ettersyn ble det dog 
tydelig at jeg ikke var den eneste 
zombien der, og at vaskingen gikk 
på autopilot - godt at vi er trente 
på dette. Varmtvann hadde vi ikke 
tilgang til, og siden vannforsyning på 
Gol er av sorten “smeltevann” fikk 
vaskingen i det minste vekket folk or-
dentlig. Jeg tror ikke jeg fikk varmen 
i meg igjen før jeg dusjet for å gjøre 
meg klar til gallamiddagen senere på 
dagen..

Oppstillingen av bilene så først ut 
til å bli lettere kaotisk som følge av 
diverse henslengte biler, men etter 
hektisk telefonering og bokstavlig talt 
lobbyvirksomhet ble den ene floken 
etter den andre løst. Da utstillingen 
offisielt åpnet klokken 09.00 var 

meg i seng. Ut fra lyder i natten og 
diverse ansiktsuttrykk dagen etter 
forstod jeg at ikke alle tenkte som 
meg.

Mellom 07.00 og 09.00 var det ifølge 
programmet satt av tid til å vaske 
og stille opp bilene, men siden jeg 
som nevnt skulle hjelpe til med det 
siste og ikke hadde fått vasket min 
egen bil kvelden før så valgte jeg å 
stå opp 05.30 for å få dette unnag-
jort. Jeg er ikke så vant med å stå 
opp midt på natten for å gjøre slikt 
og regnet i grunnen med å ha hele 
vaskeplassen for meg selv, men den 
gang ei. Solen hadde jo stått opp, og 
dagslyset kombinert med mengden 
folk som virret rundt for å sørge for 
at deres smykke var rent og pent fikk 
meg til å lure på om klokken egentlig 

tilnærmet alle utstilte biler sortert 
etter type eller modell og sågar linet 
opp med plass til både å gå rundt 
dem og å knipse bilder. 190-mafiaen 
var også i år suverene på oppstill-
ingen, og det var nærmest militær 
presisjon å spore i den lange rekken 
av baby-benzer i hovedgaten. Den 
forholdsvis romslige oppstillingen 
kunne vi også i år takke Per for, som 
ikke bare ordner det slik at vi kan 
fylle opp - og dermed sperre - gaten 
foran hotellet, men også sørget for 
at vi kunne disponere parkering-
splassen til Elkjøp. Sistnevnte var 
fullstendig fylt opp av “124-serien”, 
og det er artig å se at dette fortsatt 
er en av klubbens mest populære 
biler i dag som da den ble startet 
for mer enn ti år siden. På vei opp 
fra parkeringsplassen til Elkjøp var 



StarAutoco stilte opp med en splitter 
ny coupé-utgave av C-klasse!

Scandicshine hadde ikke bare stand, 
men var også behjelpelige med tips 
og råd om bilpleie.



de få deltakende under kategorien 
“Annet” plassert, før “Klassikere”, 
“210-serien” og “S-klasse” som stod 
stilt opp i busslommen og i gaten. 
“W201” eller 190ene var også veldig 
godt representert, og delte resten 
av gaten med deltakere i kategorien 
“C-klasse”. På parkeringsplassen til 
Pers Hotell var det kategorien “211- 
og 212-serien” som dominerte, men 
“Coupé, Cabriolet og Roadster” var 
også plassert her.

Ekstra hyggelig var det i år at vi 
hadde fått besøk av tre av samar-
beidspartnerene våre. Scandicshine 
stilte opp med stor stand hvor de 
solgte bilpleie og kom med gode 
råd. Her hadde de mildt sagt kunde-
vennlige priser av typen som gjorde 
det vanskelig å la være å handle. På 
eget initiativ inspiserte de også de 

124-KLASSEN
1. Inge Høyer    1992 Brabus 6.5
2. Turid Sunde    1994 E60 AMG
3. Morten Stuestøl  1992 500E

210-KLASSEN
1. Niklas Thuen Nilsen  2001 E220 CDI
2. Vegar A. Fagerstrøm  2001 E55 AMG
3. Roar Bjørnstad  2000 E240

211/212-KLASSEN
1. Jørn E. Knain   2004 E320 CDI
2. Odd Tore Hauer  2005 E55 AMG
3. Lars Alexander Lund  2006 E420 CDI

COUPÉ/CABRIOLET/ROADSTER
1. Geir Nordmann  1990 500SL
2. Morten Aanonli  2007 E250 CDI
3. Jørn Enersen   2000 CL500

201-KLASSEN
1. Stian M. Olsen  1989 190E 2.5-16 Evolution
2. Sigbjørn Haugen  1988 190E 2.3
3. Morten Stuestøl  1989 190E 2.5-16 Evolution II

202/203/204-KLASSEN
1. Terje Holgersen  2010 C220 CDI
2. Lars E. Ulriksen  2008 C320 CDI 4MATIC
3. Christian Reksten  1996 C36 AMG

140/220/221-KLASSEN
1. Sissel I. Rødberg-Larsen 1999 S320
2. Petter Ekstrøm  1993 600SEL
3. Simen Malerbakken  1996 S600

ØVRIGE
1. Ole Hedemand  2006 ML280 CDI
2. Terje Gundersen  2006 ML320 CDI
3. Roger Hurlen   1984 230GE

KLASSIKER
1. Charlie Svendsen  1977 450SEL
2. Ole Kannelønning  1970 300SEL 6.3
3. Alexander Nygård  1983 "560TE"

BESTE SHINE FØR 2000
Charlie Svendsen  1977 450SEL

BESTE SHINE ETTER 2000
Jørn E. Knain   2004 E320 CDI

BEST IN SHOW
Geir Nordmann   1990 500SL

LENGSTE REISEVEI
Torsten Stadler (m/Team) - fra Tyskland

HØYESTE KM-STAND
Uffe Johansen med sin 1989 250D - 840.000km

PREMIER LANDSTREFF 2011



utstilte bilene for å finne noen som 
hadde gjort seg fortjent til en ekstra 
premie for beste shine, som da kom 
i tillegg til publikums stemmer på 
samme kategori. Vi hadde også be-
søk av Cato som driver Caropractor, 
og han hadde såvidt jeg kunne se 
nok å henge fingrene i gjennom hele 
lørdagen. Cato er en trollmann med 
verktøyet sitt, og det er vel knapt en 
parkeringsbulk han ikke kan ordne. 
StarAutoco stilte også opp med en 
splitter ny C-Coupé som fikk masse 
oppmerksomhet all den tid den 
knapt var lansert på dette tidspunkt. 
Michelin skulle også ha stilt med sin 
stand, men ble dessverre forhindret 
til slutt. Dette stoppet dem ikke fra 
å sponse klubben med en saftig 
premie i form av et gavekort på fire 
dekk i valgfri dimensjon, som det 
senere ble besluttet å trekke lodd 

En av mange rekker med 124-biler 
på treffet. I bakgrunnen skimtes også 
Scandicshines stand.

Geir Nordmanns noe uvanlige 1990 
500SL vant prisen “Best in Show.”



tatt vare på kunnskapen (og nødven-
dige diagnoseapparater). Etter sjekk 
og eventuelle reparasjoner var det 
flere fornøyde eiere som kunne dra 
hjem med “ny” bil. Så lenge inter-
essen for både W201 og W124 er så 
stor i klubben håper vi at dette kan 
gjentas på senere landstreff.

Årsmøtet ble avholdt mellom utstill-
ing og cruising i år, men ei heller 
dette var løsningen for å få major-
iteten av påmeldte medlemmer til 
å delta. Dette er ikke ment som en 
pekefinger, men styret har ønsker 
om at så mange som mulig deltar på 
årsmøtet slik at avgjørelser skal bli 
så rettferdige som mulig. Årsmøtet 
avgjør hvordan klubben skal drives 
og hvem som skal sitte i styret, og 
viktige emner på årets møte var 
blant annet endring av klubbens 

om blant alle deltakende medlemmer 
under gallamiddagen. I år hadde vi 
også fått trykket opp pique-trøyer 
for landstreffet med sponsorhjelp fra 
et knippe samarbeidspartnere, som 
hvis man skal vurdere ut fra antallet 
som hadde dem på seg under utstill-
ingen nok slo godt an.

I tillegg til representantene fra noen 
av samarbeidspartnerene våre, 
hadde Arnt Stuestøl ordnet det slik at 
venner fra Tyskland som driver Team 
Stadler Motorsport stilte opp og fore-
tok sjekk av KE-innsprøytningssys-
temer. Disse finner man i de fleste 
W201 og W124, og er både lunefulle 
og vanskelige å få orden på i våre 
dager. Kompetansen er rett og slett 
borte hos de fleste verksteder, men 
Team Stadler er lidenskapelig opptatt 
av bilene fra denne perioden og har 

navn, endringer i styret, hvordan øke 
interessen for å bidra lokalt og nas-
jonalt, samt forslag om banekjøring 
sammen med MB190Klubben.

Som bildene fra utstillingen viser 
så fikk vi stort sett greit vær denne 
lørdagen. Ikke veldig bra, ikke videre 
varmt, men helt OK. Etterhvert kom 
det likevel noen dråper, og under 
cruisingturen mot Hemsedal åp-
net himmelen seg fullstendig. Som 
vanlig når regnet kommer så sank 
temperaturen som en stein, og jeg 
mener å huske at jeg så seks grader 
(riktignok plussgrader) i displayet i 
bilen da vi ankom plassen utenfor 
skibakkene. Seks grader er kaldt i 
utgangspunktet, men kombinert med 
vind og regn var det uutholdelig, og 
de færreste orket å stå utenfor bilene 
for å se på mens noen tapre sjeler 

Cato fra Caropractor hadde mye å 
gjøre, og tryller her bort noen kjedelige 
småbulker på en E-klasse cabriolet.

Det var stor interesse da Team Stadler 
Motorsport la sine kyndige hender på 
kranglete KE-Jetronic-systemer.

En ny CLS kunne i tillegg til å vise frem 
lekre kurver også skilte med nybrots-
teknologi som f.eks. LED-hovedlys.



for døren. Pers hadde i år disket 
opp med det beste innen både “surf 
& turf”, og de fleste fant nok noe 
som falt i smak både på middags- 
og dessertbordet. Stemningen var 
veldig god, og ble ikke dårligere da 
premieutdelingen startet. I tillegg til 
den enorme mengden pokaler hadde 
vi også fått noen ekstrapremier av 
både StarAutoco og Scandicshine, 
i form av kokebøker av Eyvind Hell-
strøm og bilpleieprodukter. Scand-
icshine hadde som tidligere nevnt 
også valgt seg ut en bil som var for-
billedlig shinet, og delte ut en “bran-
sjepris” til eieren av denne i tillegg 
til publikums fremstemte kandidater. 
Ikke uventet ble det Jørn Knain som 
stakk av med denne - i tillegg til å få 
mest stemmer fra publikum i katego-
rien “Beste Shine etter 2000”. Best 
in Show ble Geir Nordmann med 

spant rundt på den store plassen. 
Tilskuerbilene ble istedet parkert 
som om vi var på en kjempestor 
drive-in kino, men etterhvert valgte 
de fleste å kjøre tilbake til Gol for å 
forberede seg til gallamiddagen.

Tiden mellom cruising og galla-
middag gir vanligvis rom for å slappe 
litt av, men har de siste årene vært 
ganske hektisk for Lokallag Sta-
vanger som har hatt ansvaret for 
å telle stemmer fra utstillingen. I 
år ble det lagt opp til en ny taktikk 
som viste seg å være så effektiv 
at Frode Strand hadde problemer 
med å holde følge da han satte opp 
bildepresentasjonen underveis. 
Med stemmene talt opp og presen-
tasjonen ferdig, gjenstod bare mer 
sosialisering, et par skål og en rask 
make-over, før gallamiddagen stod 

sin mildt sagt utenom-det-vanlige 
500SL. Full liste over vinnerne finner 
dere et annet sted i bladet.

Med middag og premiering vel un-
nagjort trakk mange av deltakerne 
opp i baren for videre festligheter, 
mens andre igjen valgte å trekke seg 
tilbake før turen hjem dagen etter. 
Før hjemreise på søndagen ble det 
igjen invitert til uhøytidelig brunsj i 
spisesalen på hotellet, som gav en 
fin anledning til å oppsummere treffet 
og si hadet til med-entusiaster fra 
andre steder i landet. Jeg er ganske 
sikker på at de aller fleste gledet seg 
til neste års treff allerede i bilen på 
vei hjem - det gjorde i hvertfall jeg!



VÅLERBANEN 2011
 TEKST: ALEXANDER NYGAARD   FOTO: JON ARNE TJØSTHEIM

Fredag ettermiddag satte jeg og Frode Strand kursen mot Villmarksporten camping på Løten. Dette 
var lokallag Stavangers base denne helgen, og vi fant ut at vi skulle hive oss med. 

Det var et særdeles stort spenn av biler i 
år, her en CLS i god fart.

Vålerbanen gir mange muligheter for 
forbikjøringer og kniving generelt. Her en 
fight mellom en S124 og en W201!



De gamle er eldst sies det. Her en av 
“driftegutta” fra Sørlandet i godt driv 
med sin C123.

Det var naturlig nok en stor andel 
190er på treffet siden det var et 
samarbeid mellom MB190Klubbben 
og MBE.



skussmål av de som hadde vært 
der at jeg ikke gadd å se etter selv. 
Heldigvis var som alltid gjengen fra 
Rogaland i godt humør, og det ble en 
hyggelig fredagskveld. Lørdag mor-

Selve campingplassen hadde ikke så 
mye å være stolt av, med bittesmå 
campinghytter fullstendig uten isolas-
jon i veggene, ikke innlagt vann og 
et fellesbad/dusj som fikk så dårlig 

gen satte vi kursen mot Vålerbanen. 
Været var bra og humøret på topp. 
En pit-stop på en bensinstasjon for 
justering av lufttrykk i dekkene ble 
lagt inn på veien før vi var fremme.

Det var flere stasjonsvogner ute på 
banen i år, og mange av dem gikk 
veldig bra! 

Den fødte banebilen EVO II imponerte 
som vanlig stort rundt Vålerbanen.



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



Truls fra StarAutoco tok like godt 
med seg et par biler fra butikken 
oppover. Det er ikke hver dag SLS 
og SLR står til teknisk kontroll på 
Vålerbanen. Ellers var det et kjem-
pespenn av biler ute på banen, 
fra W116 280SE opp til en helt ny 
CLS250 CDI.

Min egen banebil som jeg og Frode 
Strand brukte klarte seg som van-
lig greit. Bremsene er fortsatt ikke 
bra nok for banekjøring, de ble fort 
svampete og når dagen var over 
hadde vi brukt opp minst én helt 
ny bremsekloss. Så her må det en 
oppgradering til. Totalt så var det 
nærmere 65 biler på treffet. Det ble 
kjørt hele dagen fra 10.00 til 19.00. 

Det var lagt opp til både utstilling 
og banekjøring i år. Jeg parkerte 
min S123 på utstillingen og vi satte 
300Een som jeg har som banebil til 
teknisk kontroll. Alle biler som skal 
kjøres på banen må godkjennes av 
arrangørene. Ting som batteri, brem-
sevæske, hjullager og løse ting inne 
i bilen sjekkes.

Mens teknisk kontroll foregikk var 
det førermøte. I år ble det arrang-
ert slik at alle som hadde deltatt på 
førermøte fikk et svart armbånd. 
Uten dette fikk man ikke kjøre. Folk 
som kom senere fikk muligheten til 
å delta på flere førermøter utover 
dagen.

Solskinn var det hele tiden, så treffet 
var så perfekt det kunne få blitt.

Når treffet var over ble det bestilt 
bord på en Pizzeria i Elverum for alle 
som lå på campingen. Etter dette så 
ble det noen øl på Villmarksporten, 
men det var tydelig at folk var slitne 
etter en lang dag. Selv gikk vi og la 
oss tidlig, og når vi sto opp halv ti da-
gen etter var lokallag Stavanger reist 
avgårde for lenge siden.

Vålerbanen er heldigvis stor nok til at 
større biler som f.eks. denne CLen 
også fint kan benyttes.

Flere deltakere hadde valgt å utstyre 
bilen med mindre/billigere dekk bak 
for å lette på samvittigheten i de ver-
ste svingene.

En W116 280SE deltok også, og var 
forbausende kapabel rundt banen!

Enkelte av deltakerne beviste at man 
ikke trenger kjempestor motor for å ha 
det moro (og kjøre fort) på bane.



Styreformann    Frode Strand     957 53 008    styreformann@mbentusiastklubb.com
Nestleder/Treffansvarlig  Thomas Madsen    971 45 415    treff@mbentusiastklubb.com
Økonomiansvarlig  Tore Vold     915 40 884    okonomi@mbentusiastklubb.com
Avtaleansvarlig   Frode Larsen Sæterstøl    928 14 590     avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com
Sekretær/medlemsansvarlig Morten Engstrøm    916 12 986    medlemsansvarlig@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
Effektansvarlig   Tommy Andersen    934 93 484    effekter@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 

 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.

 Hovedstyret



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

samme pris.

MB Entusiastklubb
-Effekter

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,- 


