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Kjære lesere

MB Tidende har fått ny redaktør. Sven Håkon Voldum har laget mange svært 
gode blader, men ønsket nå å prioritere andre gjøremål. Vi takker Sven Håkon 
for god innsats, og ønsker samtidig Heidi Repvik velkommen inn i styret, og 
jobben som redaktør. 
Heidi vil ikke i samme grad som Sven Håkon være ansvarlig for innholdet i 
bladet, mer oppsettet. 
Det er derfor et sterkt ønske at vi kunne fått en person til med ansvar for 
innholdet. Det vil si lage noe innhold selv, og også mase på medlemmene om å 
skrive artikler om små og store prosjekter, turer eller liknende som i større eller 
mindre grad handler om medlemmene og deres biler. 
Daniel Hamzavi har allerede sagt seg villig til å produsere litt artikler om 
nyheter, pressemeldinger, spionbilder og liknende, noe vi gleder oss til å se 
resultatet av. 

Frode Strand  
Styreformann
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God høst! 

Det er i ferd med å bli september, og en litt mørkere tid er i anmarsj. Heldigvis er det langt 
fra helsvart, for med høsten, er det også slutt på sommerferien rundtom, og aktiviteten i 
lokallagene tar seg opp igjen. Både Oslo, Stavanger og Innlandet har jevnlige aktiviteter 
med godt oppmøte. Aktiviteter er det også i Bergen og Trondheim, der det er i ferd med å 
ta seg opp. 

Husk å gi bilen litt ekstra pleie før vinteren setter inn. Et par runder polering, sjekke alle 
pærer, og kanskje et par nye vinduspussere, så burde den være klar for høsten. Husk 
også at når løvet faller, og det regner tett, da blir det lett glatt på veien.

Som seg hør og bør, avholdt vi landstreff siste helga i mai, og litt inn i juni. Trond Hage-
bakken har skrevet en artikkel fra treffet, som du kan lese lenger bak i bladet. I tillegg 
finner du diverse bilder fra treffet, samt en oppstilling med bilder av alle klassevinnerne. 
Dato for neste års treff er allerede satt, det blir den 30. mai – 1. juni. På årsmøtet kom det 
opp ønske om flere aktiviteter. Styret ønsker innspill på hva som kan gjøres bedre eller 
annerledes. Det er opprettet en tråd på forumet om dette, så gå gjerne inn der og si din 
mening. Vi håper å få til flere aktiviteter for barn, så ta med hele familien og kom på treff! 
Jeg kommer garantert, og det håper jeg du også gjør!

 (Nesten) like sikkert som at det går mot høst, er at 190-klubben og vi arrangerer banetreff. 
I år som de foregående 6 årene, ble dette holdt på Vålerbanen i Solør. Vi noterer godt vær, 
godt oppmøte, gode hamburgere, god stemning og godt med kjøretid for alle som ville 
prøve seg. Banekjøring er noe av det morsomste man kan gjøre lovlig med bil her i landet. 
Så lenge man ikke kjører helt idiot, er det dessuten ganske harmløst for bilen. Hvis det 
blir nytt treff neste år, håper vi at enda flere tar turen, både til selve kjøringen, men også til 
grilling og kos kvelden i forveien. 

Dessverre noterte vi ikke like god stemning da vi plutselig fikk et totalforbud mot prøveskil-
ter og «diverse annet» tredd nedover oss like før treffet. Et evt. treff til neste år kommer vi 
tilbake til. Vi håper å få til noe, men det har vært i overkant mye jobb på ganske få personer 
for å dra i land årets treff. Mange bilder, samt et reisebrev fra Madeleine Madsen finner du 
lenger bak i bladet. 

I tillegg til treff, kan vi glede oss over to nye medlemsavtaler: 
1. Arnott Industries i USA overhaler deler til airmatic, samt 
produserer egenutviklede luftbelger bak til 211. Disse har ikke 
ekstern tank, og derved er de mye enklere å montere. Klubb-
medlemmer får inntil 10% rabatt. Mer info under «medlemmenes 
forum» på forumet.
2. Litt mer hjemlig finner vi Stjerneservice, som gir med-
lemmene 10-20% rabatt på ordinære varer (ikke kampanje-
varer og olje), tidsbegrensede spesialtilbud, og gratis fylling 
av gass til aircondition (betal kun for gassen). Stjerneservice 
utfører også diagnose for kr. 500,- , og kommer til å levere 
artikkelpremier fremover. Alle som sender inn artikler vil være 
med i trekningen av fine premier. 

God høst! 
Frode Strand
Styreformann



NYHETER
Denne Mercedes’en kommer nok en dag enten med navnet 
MLC eller MLS, kanskje noe helt annet, men en ting er jeg 
sikker på og det er at denne kommer til å se råtøff ut i sin 
egen drakt! 
Nå tester de chassien på bilen med utseende som ML. 
Mercedes-Benz vil ha denne bilen under ‘coupe crossover’, 
men er ikke helt bestemt. Det er ikke lett å se, men for og 
bakaksel er litt breiere og chassien er litt lavere, spesielt 
foran. 
Denne vil nok prøve å stjele kundene til BMW som vil ha 
en X6. Tror den kommer ut i 2015 engang og blir nok en 
litt spesiel bil for en del av oss. Ryktene sier at kode navnet 
blir C166 og AMG gnir hendene sine for å ta seg av denne 
baby ML’en.

Nå prøver Mercedes-Benz å bringe sin style inn i yacht miljøet og vil vise sine linjer på vann. Det er ikke uvanlig at 
designere vil vise hva de har på hjernen og viser de frem med linjer som former til noe helt nytt og spennende. Denne 
gangen vil de kaste seg på de store bølgene og følge harmonien i yacht og båt fartøy. Bruk av navnet var også viktig for å 
vise styrke og makt, SILVER ARROWS.
Denne vil debuteres i september i Monaco Yacht Show. SILVER ARROWS er en prosjekt som tok 6 år å 
utvikle, og vil inneholde mye luxus og teknologi. En åpen cabin, formet med myke former og en stor 
panorama tak, vil bringe noe nytt og spennende i yacht familien. Her er nytelse og komfort blitt fokusert mye på.

MERCEDES SILVER ARROWS YACHT

Mercedes-Benz MLC eller ML 
Coupe?

av Daniel Hamzavi 
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Jostein Nesse startet som sjåfør i Øygarden og Sotra Rutelag 
1.mai 1979, og har siden tidlig på 90-tallet med J.Nesse 
Turbiler vært en av de ledende turbussaktørene i Hordaland. 

Sommeren 2007 ble Turbuss Vest AS stiftet og helt siden 
starten, er blitt svært godt mottatt i markedet. Vi har vokst til 
godt over 60 kjøretøyer med stort og smått. Bilparken 
strekker seg fra en dobbeldekker buss med plass til 85 
passasjerer til limosine og VIP-biler. 

I dag kjører vi på både store og små grupper, lag, 
organisasjoner og bedrifter. Og tilbyr alt fra vanlig tur-
buss-kjøring med våre moderne tur- og minibusser, til faste 
skolekjørings-oppdrag, cruisekjøring, sighthseeing og 
pakketurer i inn- og utland.

Vi har også spesielt tilrettelagte busser for mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, og ser viktigheten av å ikke bare gjøre 
bussopplevelsen tilgjengelig, men også behagelig for alle.

I tillegg til våre tur- og minibusser, har vi også limousine og 
VIP-bil, som benyttes hyppig av kongefamilien, ulike 
ministere og kjendiser under deres besøk i Bergen-by. Samt i 
forbindelse med bryllup, gallaer og staseligheter.

A.Bergs Automatservice ble etablert i 1987 av Arne 
Berg og er landets ledende på overhaling og 
reperasjon av Mercedes automatkasser. 

Det startet i et lite lokale på Løren i Oslo og 
utelukkende overhalte Mercedes gearkasser og 
servosnekke rog er i dag i nye lokaler med 6 
medarbeidere. 
Bergs Automatservice er fortsatt Norges ledende 
spesialist på MB automatkasser, og  er i dag et
 godkjent bilverksted som i tilegg til sin høye 
kompetanse innen sitt spesialfelt, også utfører alle 
andre typer reperasjoner og EU kontroll innen alle 
bilmerker.  



Lokallaget Innlandet
prøvekjører Mercedes-Benz
Torsdag 4. April hadde avdeling Innlandet prøve kjøring av 
Mercedes-Benz Citan 109 CDI, A180, B180 CDI og Vito 
116 CDI hos Bertil O. Steen Nydal/Hamar.

Det dukket opp en del av den trofaste gjengen , samt 
ett par nye. Alltid veldig hyggelig med nye entusiaster.  
Lokallaget innlandet har vokst de siste årene og holder 
treff fast første Torsdag i måneden. Nytt av året har vi valgt 
å utvide til to treff enkelte måneder.  Siden innlandet har 
stort geografisk området har vi valgt å ha treffene rundt 
Mjøs-kommunene.  Treff-tråden på forumet blir løpende 
oppdatert, så følg med på www.mbentusiastklubb.no 
under Treff og møter, Lokallaget innlandet.

Kvelden startet med en liten kaffekopp og noe skravling 
inne på BOS før vi bar ut for å se på hva vi skulle 
prøvekjøre.
Forventningene var vel “store” til bil nr. 1, som var Citan’, 
da dette er en ny modell fra Mercedes-Benz. Som de fleste 
vet, er dette en Renault Kangoo (resultat av samarbeidet 

med PSA-gruppen). Denne stilte med en manuell kasse, 
1,5l og 90 illsinte franske diesel hester. 
Lite Mercedesfølelse, relativt god benplass foran kontra 
lignende  2 seters biler som Touran og Caddy. Grei 
komfort til arbeidsbil å være. Usikker på om denne 
kommer til å selge noe særlig i Norge.

Bil nr.2 var en A180 med AMG pakke, manuell girkasse, 
1,6l og 122 turbohester. Dette var en overraskende moro 
knallert av en bil.
Fin Golf konkurrent, morsom å kjøre selv med manuell 
kasse. Ikke noe stor bil, men en ypperlig bil nr.2 og by bil, 
selv om bakruta er en smule liten.

3. bilen var en B180 CDI (109HK) med automatgir 
7G-DCT, denne girer veldig fort og fint. Både ved normal 
kjøring og tvang. Dette er en bil man har god oversikt i, og 
kan ta på en litt lengre tur med 4 personer. 
Denne tar også forbikjøringer helt ok, som vi fikk erfare.

Av: Werner Solbakken

Biler som medlemmene dukket opp i er som følger: Fra V: 190D 2,5(w201), C220 CDI (S202), 300E 4Matic(w124), E220 CDI (S211), 230E (C124), 
190E 2.0(w201), 190D 2.0 (w201) og C200CDI (W203). Bilene som BOS stilte opp med: Vito 116 CDI, Citan 109 CDI, B180 CDI og A180 Blueeffi-
ciency.

Forventningsfull gjeng ute på tur. Her under bytting av sjåfører.
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Måtte ikke jages mye, men er heller ikke noe rakett.
E-klasse komfort i A-klasse innpakning. Overaskende 
stor bil innvendig trass lite ytre. Med det riktige utstyret 
og farge er denne bilen meget bra. Bilen som har 
overasket positivt begge gangene jeg har prøvekjørt den.

Siste bilen, en Vito 116 CDI 4x4 varebil.  Når denne fikk 
en facelift for ett par år siden, ble det gjort mange store 
forbedringer. Den er høy, p.g.a. 4x4, men ikke veldig 
vinglete. Av erfaring fra noen i lokallaget Innlandet, er 
dette en ypperlig bil å dra biltralle med.
Sett i forhold til Citan er dette en annen verden, 
Mercedes tvers igjennom. Sitter høyt og komfortabel, 
men merker at dette er en stor bil.

Har selv en del erfaring med Viano før facelift, og kan si 
at det ble gjort store forbedringer når denne kom.

Etter endt prøvetur, som gikk fra BOS Nydal og i 
området rundt Hamar by, som bydde på noen smale, 
humpete og våte gode norske veier, ble det snakket litt 
om hva vi syntes og den nye hybriden fra Mercedes-
Benz og Renault.
Konklusjonen ble; Citan er en grei arbeidsbil, men ikke 
helt Mercedes-Benz kvalitet.

Mercedes-Benz Citan i “action”.

Mercedes-Benz Vito og B-klasse.
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C-klasser og 190-biler i lang, lang rekke

Årets høydepunkt for medlemmene av MBE er det årlige 
landstreffet. Som vanlig er dette en begivenhet som fin-
ner sted den siste helga i mai på Gol og Per’s Hotell. Per 
Rustbergaard og hans stab på hotellet har etter hvert en 
solid erfaring i å arrangere treff av denne typen, og Gol er 
glimrende plassert rent geografisk for de aller fleste med-
lemmene. I år som i de siste årene kommer det folk fra alle 
kanter av landet, også venner fra Danmark og Nederland, 
for  å få med seg moroa. De aller ivrigste er på plass 
allerede på torsdag, men de fleste kommer strømmende til 
i løpet av fredag. Etter innsjekk, registrering og bilvask er 
det fredagens grillfest som er høydepunktet denne kvelden. 
Her fyrer Pers opp i griller i haven bak hotellets Tropicana, 
hvor den enkelte kan grille den mat og nyte den drikke 
en måtte finne best. Og heller ikke i år var det noe å si på 
stemningen, og heller ikke på været.  Utpå kvelden står 
Iver og resten av gjengen i baren og tar i mot oss med åpne 
armer. Og heller ikke her er det noe feil med stemingen.

Allerede relativt tidlig lørdag morgen er mange oppe og 
gjør de siste forberedelser for den store utstillingen. De 
siste finpussene med polish, gummifornyer kommer på, 
for her skal det ikke stå på glans og finish. Også i år hadde 
Per sørget for å stenge av gaten utenfor hotellet slik at også 
denne kunne benyttes til utstilling, for når 120-130 MB’er 
skal vises frem tar det plass. Dette året var det Lokallag 
Stavanger som hadde ansvaret for plasseringen av bilene, 

Av: Trond Hagebakken
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og bilene ble plassert etter modellbetegnelse etter beste 
evne.                  
Det må finnes noen med gode kontakter hos værgudene, 
for også i år var været utrolig bra under hele den tiden 
hvor utstillingen pågikk. Som vanlig var også vår venn fra 
Stavanger,  the Caropractor himself Cato Åsheim, på plass 
og reparerte småbulker. Og det må sies: å se Cato i aksjon 
med rettespaker og verktøy er en fryd, selv de styggeste 
småbulker trylles vekk…. Vanligvis har vi også besøk av 
produktleverandører, men slik ble det dessverre ikke i år, 
men klubbens stand for salg av klubbeffekter var som alltid 
på plass.

Av: Trond Hagebakken
Det dukker opp en del klassikere.

God stemning under grillingen fredag.



Når MBE er samlet, har det lett for å bli mye svart og grått. Heldigvis kommer det også en del biler med litt farge på.

Mai-blomst i fronten på bilen er et minne fra barndommen. Her har formannen fått kona til å lage en moderne variant. 
Litt falmet etter en måned på tuppen av panseret, men fortsatt nok til at folk nesten vrir hodet av ledd for å glane.



I forbindelse med landstreffet avholdes også klubbens 
landsmøte hvor det velges/gjenvelges medlemmer til hov-
edstyret, styret redegjør for den økonomiske status o.s.v, 
o.s.v,  det fremlegges lokale årsrapporter og det diskuteres 
aktuelle saker. 
Dessverre er det relativt få som tar seg tid til å legge turen 
oppom møtet, så man forsøker å se på alternative tider 
under landstreffet for å rette litt på dette. Det er jo litt snaut 
når ca. 30 av 130 tar seg bryet.

Styret ønsker innspill fra medlemmene for hva som bør 
og kan forbedres under treffet, hvilke aktiviteter man kan 
ha på plass for å forbedre og fornye treffet, og ellers alle 
forslag som gjelder fremtidige treff for at disse skal bli 
mer attraktive for alle i alle aldre. Herunder også for de 
aller minste, disse har også sin plass på et familie arrange-
ment. Henvendelser om dette gjøres til styreformannen på 
hans mailadresse, og husk at ingen forslag er å regne som 
dårlige.

Vanligvis arrangeres det en cruising etter at årsmøtet er 
avsluttet. I år ble denne noe amputert da det dessverre 
begynte å regne, og at det var et stort arrangement på Nes-
byen som gjorde det litt ugreit å komme strømmende med 
et hundretalls biler i lang rekke. Noen tok allikevel initiativ 
til en kjøretur slik at for noen ble også dette gjennomført.
Styret har også her noen tanker de jobber med for fremti-
dige treff.
Lørdagskveldens festmiddag er alltid noe å se fram til, her 

serverer hotellet en fantastisk buffet med alskens godsaker 
som falt i smak for noen og enhver.

Det store spenningsmomentet under middagen er som 
alltid resultatet av dagens avstemning, som foregår under 
utstillingen tidligere på dagen. Og som i alle andre konkur-
ranser, er det også her slik at noen er mer skuffet enn andre 
når ikke resultatet blir helt som forventet. Også her er det 
kanskje mulig å se på andre løsninger under bedømmels-
er, avstemninger og klasseinndelinger som kanskje gjør at 
resultatet føles noe mer rettferdig og riktig.
Og etter en lang og trivelig middag er det igjen stemningen 
i baren som samler folket.

Søndag er oppbruddets og hjemreisenes dag etter en 
sen men god frokost. Med små eller større kolonner av 
Mercedeser langs veien er det ikke til å unngå at vi blir lagt 
merke til, og med gode opplevelser etter en trivelig helg 
med nye og gamle venner er det bare å takke hverandre for 
denne gang og vite at vi sees i mai neste år også.

Pers Hotell kjenner de fleste til etter at vi har hatt vårt landstreff der i en årrekke.

Pers Hotell er fremdeles familiedrevet av tredje-generasjons Per og har i dag et areal på hele 22.000 kvm.
 Fra det som begynte som et ungdomsherberge i en nedlagt skifabrikk i 1949, med 40 sengeplasser fordelt på 6 
sovesaler og en peisestue i ett bygg, har tre generasjoner med Rustberggard vokst til å omfatte nesten 1100 
sengeplasser fordelt på hotell, motell, hytter og leiligheter.

Pers Hotell omfatter nå også Tropicana badeland, eget SPA, resturant, møte og konferranse saler,to barer,discotek 
og bowlingbane. Videre har Pers Hotell en rekke aktiviteter rettet mot alle aldersgrupper og er et hotell for hele 
familien. Utfyllende informasjon står beskrevet på www.pers.no



Turid stiller alltid opp. Som vanlig påmeldt rundt 2 minutter før ankomst, og undrende til at ikke påmelding og 
betaling er i orden :) Her med «jesus», bilen «alle» har hørt om, og ingen sett.

Tre gromme 212-biler.



Det tynnes i rekkene av 124-biler, men de er fortsatt godt representert.

God stemning under middagen lørdag kveld.



BRABUS TAR SEG AV S-KLASSEN

Mens vi venter på at Mercedes-Benz skal komme med en 
mer miljøvennlig S500 PIH 
(Plug-in Hybrid) som skal bruke bare 0,4 liter på mila, 
annonserer BRABUS at de har tre varianter å tilby av 
nykommen S klasse W222. Den første er en BRABUS 
B50- 520. Denne er basert på S500 og får litt mere hester 
fra PowerXtra tuning. 

Denne får nå  520 friske hester og en dreiemoment på 820 
NM. 0 til høyeste fartsgrense i Norge er bare 4,2 
sekunder for denne luxus bilen og den kan justere 
fartsgrensen til 250, 275 eller 300 km/t.

Neste utgave blir da BRABUS B63 og denne er basert på 
selveste S63! B63 får 650 ville hester og hele 1000 NM.

Den er for de som vil ha mye luksus og masse 
hester å leke med! Men for de som ikke nøyer seg med de 

ville hestene i en palas på fire hjul, så har BRABUS noe på 
lur! Enda kraftigere B63 som for en s ekstra.

Under panseret på denne råtassen hviler 730 spreke hester 
og klare for action! Når alle disse hestene settes på prøve, 
vil speedometer nåla stoppe på 325 km/t. Men det er ikke 
toppfarten på denne monsteret, det er en sperre som 
sørger at bilen skal ikke gå fortere! Det er enda en sperre, 
og det er på dreiemomenten! Hele 1065 NM. 

BRABUS levere store felger! Alt fra 19 til 21 tommers. 
Og det som vi kommer til å se (forhåpentligvis en dag) 
på denne supre S-klassen er 225/30/ZR 21 foran og 
295/30ZR 21 bak!
Prisene er ikke klare, men den blir neppe billig!

Av: Daniel Hamzavi



Decohus har som ambisjon å levere hus med så liten miljøbelastning som mulig. 
Ved å ha miljøet i fokus helt fra produksjon til bruk av sine hus, leverer Decohus energibesparende 
produkter som holder høyere standard enn det som er fastsatt av myndighetene. 
Decohus har et kontunierlig fokus på energibruk i alle ledd, og ved hjelp av den nyeste teknologien 
på markedet ønsker de å være blant de fremste i “klassen”. 

Alle Decohus leveres med et varme og ventilasjonssystem som helt fra isolasjon i vegger, vinduer  
gir en best mulig driftsøkonomi for deres hus. 

www.decohus.com

Caropractor1 har med Cato Åsheim vært fast inventar på 
våre landstreff de siste årene og har hjulpet våre 
medlemmer med reperasjon av irriterende småbulker. 

Med tilsammen 18 års erfaring, sitt mobile verksted og 
fantastiske service, har de forbløffet mange med sine 
reperasjoner og lave priser. Som landets ledende er 
Caropractor 1’s spesialitet innen lakkeringsfri 
bulkoppretting, også kalt PDR (Paintless Dent 
Removal) - hovedfeltet innen Smart Repair. 
Du beholder bilens originale lakk-struktur, den raskeste 
reparasjons-formen kontra tradisjonell oppretting, og 
sist men ikke minst det økonomiske; besparelsen er 50 til 
80 %  i forhold til ordinær reparasjon.

Har du garasje, kan vi reparere bilen din hjemme hos 
deg, men vi kan også reparere bilen din mens du er 
på jobb. Da f.eks i et p-anlegg, en verkstedshall eller 
lignende.
Alt vi trenger, er ly over hodet, og en vanlig stikkontakt 
til utstyret vårt. 

www.caropractor1.no
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Landstreff 2013 
klassevinnere

På landstreffet delte vi ut ikke mindre enn 33 premieringer i diverse klasser. Det blir litt mye å ta alle med her 
i bladet, men vinnerne greier vi å rydde plass til. 1. plassen Roadster, en 2013 SL 63 AMG vant også Best in 
Show.

1. plass - 212/CLS

1. plass - 211/CLS



1. plass - 124

1. plass - 210

Delt 1. plass 
C-klasse



Delt 1. plass 
C-klasse

1. plass - Roadster

1. plass 201



1. plass - Klassiker

1. plass - øvrige

1. plass S-klasse



Tur til Våler 
2013

Av Madeleine Madsen

Da nærmet det seg august igjen og gutta i klubben 
begynte å forberede seg på tur til Vålerbanen igjen med 
MB Entusiastklubb. Jeg er så heldig at jeg er jente og får 
være med på dette år etter år. Vi er en herlig gjeng fra 
MBE Stavanger inkludert underavdeling Vigeland her helt 
i sør. Forberedelsene til den årlige turen starter gjerne året 
før :) Det skal planlegges bil, dekk, overnatting og sosiale 
eventer. Når vi reiser på tur er vi vekke noen dager for å få 
ha det sosialt og få med oss treff. Vi i Avdeling Stavanger/
Vigeland har et kjempe samhold. Vi koser oss på tur, og 
meg som (som regel) eneste jente blir alltid godt ivaretatt 
:) 

I år fikk jeg den æren av å kjøre Evo II en til Morten 
Stuestøl opp til Våler. Vi helt fra sør pleier å møte Sta-
vangerfolka midt i innlandet for å få med oss gøye veier å 
kjøre på :) Og jeg som jente på tur med 20 mannfolk får 
den første utfordringen da kjøreturen begynner. Her er 
det bare å henge seg på. Det går radig unna og gutta er 
gode på gassen, men Gud så gøy det er. Og hvis jeg sliter 
med å henge på, så kan du være sikker på at de er fort ute 
til å forklare meg hvordan jeg øke mine 
kjøreegenskaper for å klare å henge på :) Vi møter gjengen 
fredag formiddag og kjører sammen mot Våler. 
Denne gjengen pleier som regel å enten skulle plukke opp 
deler/delebiler/diverse utstyr o.l på slike turer. Denne gan-
gen er intet unntak. Med en ML og biltralle med oss tar vi 
fatt på ferden. Første stopp er i Evje. Viktig at 
gjengen får i seg god mat. Nå er de på tur så nå er P
ØLSER og BURGER for alle penga. Deretter er neste 
stopp Sandefjord. Der skulle vi møte Truls, som kom 
fra Notodden. En i gjengen hadde med noen hjul som 
Truls skulle ha på sin nylakkerte 190D 2.5 turbodiesel. 
Der møttes vi på ei dekksjappe, og dekka ble lagt om på 
strøkne nye felger. Bilen ble råbra. :)

Gutta var strålende fornøyde og vi dro videre på ferden. 
Nå ble det videre på E18 mot Oslo. Gutta er ikke så be-
geistret for å kjøre europaveien med 60 og 70 soner så da 
er radioen vi har i bilene greie å ha. Der kan vi 
kommunisere og prate med hverandre, det er genialt. 
Da skal alt av rare biler vi møter kommenteres osv. Bra 

oppfinnelse :) 
På vei mot oslo får vi beskjed om å plukke opp to 
stranda bergensere etter et mislykka bilkjøp. Så da durer 
jeg i Evoen, Johnny i sin C 43 AMG Og Morten i sin 211 
63 Amg ned i sentrum for å plukke de opp mens resten av 
gjengen durer videre mot Vormsund, der vi skal møtes for 
å handle etterpå. 
Vi får plukka opp bergenserne, fikk et glimt av operahuset 
og turer videre mot møtestedet. Der møter vi de andre 
og skal handle inn mat o.l til hyttene vi skal være på de 
neste 3 dagene. Vi har leid hytter i Finnskogen Turist 
& villmarkssenter. Det ble handlet inn grillmat til den 
store gullmedaljen og litt øl :) Vi turer fornøyd videre 
mot Finnskogen. Nå begynner veiene å bli bedre og mer 
øde, så nå er gutta i sitt ess :) Vi ankommer hyttene utpå 
kvelden og vi gjør oss klar til grilling. Det som er noe av 
det beste med turene vi har er det sosiale. Vi koser oss 
sammen, og skulle gjerne ønske det var flere fra andre 
lokallag som ville vært med oss på dette. Kvelden blir en 
suksess og vi planlegger å dra på drag racing på 
Gardemoen dagen etter.

Dagen etter våkner vi til strålende sol og med godt mot. 
Ferden starter ned mot Gardemoen. Kommer ikke langt 
før en av bilene i følget sier stopp. Kjedelig når det skjer, 
men med alle de mekanikerne på tur så er de i sitt ess ig-
jen. Opp med panseret og alle 17 stikker huene inn under 
der og har sine formeninger om hva det kan være :) De 
blir enige og vi må sette igjen bilen og fortsette turen ne-
dover for å se om vi finner en bildelbutikk som har det vi 
mangler. Men på en lørdag etter kl 13 så er det vel heller 
vanskelig. Men gutta er optimistiske. Vi kjører ei stund og 
treffer SELVFØLGELIG og heldigvis en 
bilopphugger!! Ikke lenge før alle gutta er ute av bilene og 
kaster seg løs inne på denne huggeren. Det er mercedeser 
i alle varianter. Alle finner noe de skal ha eller har lyst på. 
Shopping for mannfolk dettan :) Den ene etter den andre 
kommer med en del eller ti :) Men det som er det beste er 
at vi finner et termostathus som da var den delen som var 
ødelagt. Vi sier oss fornøyde og turer tilbake til bilen for å 
fikse dette. Bil elsker jeg, og Mercedes er jo kremen, men 
å skru nei det kan jeg ikke, men det kan alle disse gutta, 



Med denne gjengen gjør det ingenting om vi får motor-
stopp langt uti ødemarka, for mer enn en bil har de utstyrt 
med fullt verktøy utstyr. I tilfelle. Været blir dårligere og vi 
bestemmer oss for å droppe dragracing og heller stikke til 
Sverige på harryhandel. Der får vi 
handla oss fornøyde og vi drar tilbake mot hyttene. På 
veien finner Morten ut at han skal hente omtrent en halv 
bil i deler en plass opp forbi Elverum. Først vil ingen være 
med, men så vil alle. Så da er det å stu sammen 3 biler, 
og vi turer oppover mot Elverum mens resten av gjengen 
kjører tilbake til hyttene der Terje og Håkon skal møte 
oss. Etter å ha vært hos denne skrotnissen av en kar han 
handler deler av, er vi andre som ikke kjører godt i øla og 
gleder oss til nok en dag med grillmat og pølser. Det går 
mye i pølser når vi er på tur altså. Men pølse er godt det 

Når vi kommer tilbake til hyttene er grillen god og varm. 
Vi er så heldige at vi har fått besøk av Frode S og 
Aleksander fra Akershus på hyttene. Vi setter veldig pris 
på når det kommer andre fra andre lokallag og er med oss 
på det sosiale. Vi koser oss denne kvelden også og gutta er 
elektriske og ser veldig frem til neste dag. 

Endelig er dagen her! De er tidlig oppe og vi blir våknet 
av et dunk i veggen, her er det bare å få på seg fillene og få 
kommet seg i bilene. For nå skal de ha det moro. 

Vi kommer oss omsider avsted og ankommer vålerbanen. 

Der er det rett i bilvaskinga og bilene skal visst se flotte ut 
når de skal på banen. Det er nydelig vær og god temper-
atur. Vi koser oss alle mann. Etter førermøtet begynner 
moroa. Gutta hiver seg i bilene og det er mange biler på 
banen. Det virker som det er godt oppmøte. Det er mange 
190èr i år. 
Mange unge som vil ut å kjøre, og det er bra. Vi får en 
flott dag og vi får kjørt noen mil på banen alle sammen. 
Litt MER grillmat får vi inntatt i løpet av dagen. Vi har en 
strålende dag alle sammen. Ingen uhell eller ødeleggelser 
på banen og det er bra. 
Etter banekjøringen drar vi på en lokal pizzaresturant på 
Kirkenær og har et herlig og sosialt måltid. Det dreier seg 
jo om bilprat og mekaniker ting, men jeg henger med så 
godt jeg kan. Lærer mye nytt hvert år. Ettr pizza turer vi 
tilbake til hyttene. 
Vi er ikke seint oppe denne kvelden og vi har en lang 
dag hjem dagen etter. Vi sover lenge, står opp og har god 
frokost før vi kjører hjemover. Vi 3 fra Vigeland skiller lag 
med Stavanger gjengen før Vormsund. Der skal Morten 
inn mot Fenstad og hente et fortelt til ei campingvogn. 
Skal også plukke opp en bruktbil i Sandefjord på vei hjem, 
i tillegg hente dattera vår i Oslo. Så det blir meg, Arnt og 
Morten som kjører hjemover en stund etter Stavanger 
gjengen. Må forøvrig for si at det å være jente og med på 
slike turer er fantastisk. 
Føler meg privilegert over å ha med meg så mange 
“storebrødre” og venner på tur. 

Bilsenteret AS ligger ca. ni kilometer sør for Bergen sentrum og er byens eldste 
firma for  direkteimport av Mercedes som fremdeles eksiterer i dag.

Bilsenteret AS jobber utelukkende med Mercedes-Benz, og siden starten i 1982 
har  eierene Audun Rio Jakobsen og Petter Akselsen opparbeidet seg en unik 
kompetanse, ved å ha levert  nærmere 5000 Mercedes-biler til privat og til 
nærings markedet over hele landet. (inklusive undertegnedes bil i 1998)

Mere informasjon og gode tilbud kan finnes på Bilsenteret AS sin hjemmeside: 
www.mercedes.no



Høsttreffet på vålerbanen begynner etter hvert å bli en 
tradisjon. MB190-klubben arrangerte dette alene i 4 
år, før vi i MBE ble invitert til å delta. I utgangspunktet 
var treffet et rent tapsprosjekt, som vi allikevel ønsket å 
gjennomføre for å gi noe tilbake til medlemmene, men 
takket være gode idéer fra kloke hoder, har treffet de 
siste årene faktisk generert et ørlite overskudd. 

Dessverre møtte vi i år en del utfordringer rundt en-
drede regler for bruk av prøveskilt, og forsikringsvilkår. 
Heldigvis greide vi fortsatt å dra i land et godt treff, og 
håper det skal være mulig å få til tilsvarende treff også 
neste år. 
Tidligere har treffet alltid vært på en lørdag. I år var 
banen fullbooket alle aktuelle lørdager, så det ble 
bestemt å heller ta en søndag. Det så ikke ut som dette 
la noen demper på stemningen. At det i tillegg er noe 
rimeligere (men fortsatt snakk om veldig mye penger) å 
leie banen en søndag gjorde jo ingen ting. Som en 
«bonus» regnet det hele lørdagen, mens det var 
knallfint på søndag. 

I fjor var vi uheldige med den oppsatte grillingen, da 
en leverandør ikke dukket opp som avtalt. I år stilte 
Trond fra lokallag Oslo med burgere, pølser, brus og et 

bredt glis. Trond flippet burgere, mens jeg tok meg av 
betaling og påmeldinger. Alt av mat gikk med, og det 
virket som folk var godt fornøyd. De fleste prøvde seg 
på banen i større eller mindre grad. Det var kjøring fra 
13-19, og godt med banetid for alle som ville. 
Fra 17-17.30 var det «snill halvtime», der alle som 
hadde betalt kun for utstilling kunne prøve seg utpå, og 
tempoet var litt roligere enn resten av dagen.

For mange startet treffet allerede fredag morgen, da 
lokallag Stavanger med underavdelinger satt kursen 
østover. Mer om dette kan dere lese i Madeleines 
reisebrev. 

Hvis det blir treff neste år, håper vi flere vil delta på 
grilling og sosialt dagen før. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til våre sponsorer. Det 
er takket være disse at vi kan arrangere dette treffet:  

Pers Hotell
Autostern
Bergs Automatservice
Lindesnes Auto AS
MB Specialist

Vålertreffet 2013

Av: Frode Strand







Formann i hovedstyret tar seg av påmeldinger, samt betaling for grillmat og brus.





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
Medlemsansvarlig           Thomas Madsen    971 45 415    medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com 
Redaktør for MB Tidende Heidi Repvik                 949 84 941    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    Torstein Vårlid   992 43 595 torsteinvorlid@hotmail.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 Oslo
Leder    Trond Hagebakken  928 00 025 hageba@online.no
Sekretær   Bjørn Mohn   480 41 136 bmohn@broadpark.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



S a m a r b e i d s p a r t n e r e
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!
Stjerneservice       - 10-20% rabatt på ordinære priser utenom kampanjevarer og olje, gratis fylling     
                                                                  av gass på klimaanlegg.
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.
Autostern             - 20% rabatt på deler (unntatt aggregater) og arbeid, samt rabatt på nybil.

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

Alt med trykk!
Brosjyrer • kataloger • Prislister • Produktark

Blader/magasiner • Bøker • Aviser • dm 

Plakater • Boards • Bannere • Permer 

Brevark • konvolutter • Blanketter 

etiketter • Billetter • Bæreposer

Profilartikler • Pakking • distribusjon

Originalarbeid • repro • Annonser

 Hovfaret 17B, 0275 Oslo. Tlf: 24 12 48 00
E-post: andrew@papermill.no. www.papermill.no



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

Alt med trykk!
Brosjyrer • kataloger • Prislister • Produktark

Blader/magasiner • Bøker • Aviser • dm 

Plakater • Boards • Bannere • Permer 

Brevark • konvolutter • Blanketter 

etiketter • Billetter • Bæreposer

Profilartikler • Pakking • distribusjon

Originalarbeid • repro • Annonser

 Hovfaret 17B, 0275 Oslo. Tlf: 24 12 48 00
E-post: andrew@papermill.no. www.papermill.no



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.

Bestilling
For bestilling, kontakt effektansvarlig Tommy Andersen

på tlf: 93493484 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,- 

Klubbeffekter

Grunnet ny logo selges gamle 

effekter til sterkt reduserte pris-

Webshoppener tilbake! 
www.mbentusiastklubb.no


