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Styreformann har ordet

Våren er endelig over oss, og det begynner å bli 
ordentlig trivelig å være bilentusiast igjen. I hvert fall 
sånn bortsett fra når en eller annen smarting i bilen 
like foran legger seg litt for langt ut, så man får en 
god dose av oppsamlet strøsand og diverse småstein i 
fronten, eller når man har lagt om hjula litt for tidlig 
og oppdager at det har frosset på i løpet av natta og litt 
sånt. 
Uansett så kommer det seg, og snart er sommeren her 
for alvor. La oss håpe den blir varm og lang. 
 
Som vanlig vil jeg fortelle litt om hva som skjer i 
klubben. Vintertreffet ble avholdt på Pers midt i 
januar, og vi ser nå fremover mot landstreffet i 
månedsskiftet mai/juni, samt høsttreffet på 
vålerbanen sent i august. 

Landstreffet blir, som vanlig, arrangert på Pers Hotel 
på Gol i Hallingdal. Vi gjør noen små justeringer på 
programmet, som du kan se lenger bak i bladet. Vi gjør 
også noen små endringer i påmeldingen og premierin-
gen. Hvert år maser vi i styret om at alle må huske å 
melde seg på på forhånd, slik at vi kan gjøre ferdig mest 
mulig før vi kommer dit, og også slippe å håndtere en 
stor mengde kontanter og det ansvaret dette medfører. 
Dette har ikke ført stort med seg. Derfor er det i
år satt en frist for påmelding til den 15. mai, og de 
bilene som blir påmeldt etter dette er ikke med i 
premieringen. 

Hvis noen er usikker på om de kan møte, så 
oppfordrer vi til å melde seg på, og så vil vi heller 
betale treffavgiften tilbake til de som ikke kan møte. 

I år starter utstillingen litt senere, og årsmøtet flyttes til 
søndagen. Det vil bli servert kaffe og frokost 
under årsmøtet. 
Det er i år 10. året på rad at vi arrangerer treff 
sammen med Pers Hotell, og vi satser på at årets blir 
minst like trivelig som tidligere års. 
Vel møtt! 
 
Etter sommer kommer høst, og da er det på tide med 
høsttreff. Høsttreffet blir arrangert på 
Vålerbanen, med kjøring den 24. august fra 13:00 – 
19:00. Her vil vi komme tilbake med mer 
informasjon om både program og priser. Vi håper å få 
til et opplegg med overnatting og grilling fra 
lørdag. 
Banekjøring er en fin, og ikke minst veldig artig, måte å 
bli bedre kjent med både seg selv og 
bilen. Vi legger opp til at dette skal være trygt og mor-
somt for alle, uansett bil og ferdighetsnivå. 
 
Det er ikke bare hovedstyret som legger opp til treff 
utover våren og sommeren. Følg med på ditt 
lokallags sider på forumet for å se hva som skjer i 
nærheten, eller for å dra i gang treff selv. 
 
Ønsker du kontakt med noen av oss i styret, så 
finner du kontaktinformasjon på klubbens 
hjemmeside, www.mbentusiastklubb.no . 
 
Kjør pent, og ha en god vår! 

Frode Strand 

Formann

Trykk 
PAPERMILL AS

Medlemskap:

Medlemskap i MB Entusiastklubb koster 450,- pr år. 
Ønsker du å bli medlem, ta kontakt med medlemsansvarlig.
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no

Annonsere:

Kontakt styreformann Frode Strand for priser og tilgjengelighet på annonsering i MB Tidende. 
styreformann@mbentusiastklubb.no

Vår og landstreff 
i luften

foto: Stephen Hall 
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Vurderer Mercedes-Benz å produsere SLA?

Det har gått 14 år siden de første tegningene av en baby 
roadster kom på ark. Denne ble aldri realisert, men nå går 
ryktene om at Mercedes-Benz vil gjøre noe med den igjen 
ettersom flere konkurrenter lanserer modeller i samme klasse. 
Denne vil trolig få drift foran, og bygges på samme plattform 
som A-, B-, CLA- og GLA-klasse.
SLA’en vil mest sannsynlig komme rett under SLK’en og vil bli 
Mercedes-Benz sin minste cabriolet. 

Hvis denne blir produsert, vil vi kanskje se flere av denne 
modellen på norske veier enn SL og SLK. 
Eller blir den så sjelden som en SLR?

Trolig vil Mercedes-Benz komme ut med mer informasjon om 
det blir en SLA i løpet av noen måneder.

Den helt nye Mercedes-Benz V-Klasse

Nyheter

For en flott flerbruksbil! Ikke bare den har fått sin egen klasse, men 
også blitt mer elegant og moderne som de andre Mercedesmodellene. 
Denne V-klassen er blitt en sexy og tøff bil som får flere til å ville eie 
en. Den forrige modellen hadde et utseende som en litt stor A-klasse 
og et interiør som Sprinter, med blinklysbryter fra 90 tallet. Den nye 
derimot har fått et design og linjer som er blitt tatt fra den nye C-, E- 
og faktisk S-klassen. Den har tatt over for Viano og er blitt den mest 
luksuriøse van på markedet. 

Mercedes-Benz har ikke designet denne for å slå rekorder på 
Nürburgring, men for å klare å nå lavest mulig forbruk og utslipp. 
Den minste motoren som blir snart tilgjengelig, er Norgesvennlige 
200 CDI med 136 hester og 330 Nm. Deretter følger 220 CDI med 
163 HK og 380 Nm, og 250 BlueTec med friske 190 hester og 440 
Nm. 

Atmosfæren i den nye V-klassens interiør er blitt mye mer elegant og 
eksklusivt også. Takket være høykvalitets skinninnredning, Ambient 
belysning og denne fancy COMANDskjermen og mere treverk. 

V-klassen vil sikte seg særlig inn mot familier med flere barn, forret-
ningsmenn og transport som Taxi og VIP.

Bilen vil trolig produseres i Vitoria, Spania, og salgsstart er rett rundt 
hjørnet
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C er ikke C lenger

Hva skal jeg si? For en nydelig C-klasse! Som de fleste nå har fått med 
seg, er det kommet en helt ny C. Denne C-klassen er blitt den desidert 
mest elegante og eksklusive bilen i sin klasse, og man har mulighet til å 
gjøre den enda mer eksklusiv med litt ekstrautstyr. Denne C-klassen har 
blitt en lekker bil som vekker alles oppmerksomhet. C-klassen er ikke 
lenger en billig Mercedes, selv om den er mye rimeligere enn storebroren, 
S-klasse. Den helt nye C er blitt den nye lille S-klassen og ligner mer på 
den enn noen gang før. Mercedes-Benz sikter seg med denne inn mot 
yngre eiere.

Den har også fått et av de flotteste interiørene. Veldig moderne, og 
kanskje et hakk foran konkurrentene. Design kan man alltid diskutere, og 
selv om designet helt klart er moderne, er det også mye som leder tankene 
hen til eldre modeller. Luftdysene inne i kupéen ser ut som de kunne 
kommet rett fra en 123. En herlig blanding av retro og moderne. 

Mye nytt har funnet veien til denne C klassen også, selv om noen av de 
har eksistert ei stund. Head up display, AIR-BALANCE, Burmester sur-
round-anlegg, Drive Show, AIRMATIC, Apples nye CAR PLAY 
og mye mer.

Drive Show er noe nytt som nå har funnet seg en plass i de nye 
Mercedes-Benz-modellene, og gjør det lettere å bruke den litt 
omdiskuterte skjermen. Noen syns den ser ettermontert ut. Men, i den 
nye skjermen kan man finne Apples Car Play, noe som er nytt og har ikke 
blitt brukt før. Kanskje kan den kalles en iMercedes?

Innstegsmodellen er C180 med drøye 150 hk, og det fortsetter helt opp 
til spinnville C63 AMG med over 500. Og før tallene som står på koffer-
luka kan man også se HYBRID og BlueTEC. Og den eneste motoren som 
kan få begge, er en C300 BlueTEC HYBRID med en 2,2 liters motor som 
klemmer ut 204 friske hester, samt en aldri så liten el.motor. De som vil ha 
denne motoren, må nok vente til C63 kommer i 2015! 
C63’en kommer, og tar med seg en 4 liters V8 motor og turbo. Om ikke 
drøye 450 hester er nok, kan man bestille Performance pakke og plutse-
lig har du litt over 500 hester og bremser som får ut tunga di når du vil 
bråstoppe!

Mercedes-Benz sier at C-klassen skal komme i alle mulige utgaver. Sedan, 
stasjonsvogn og coupe som før, men også en cabriolet og lang versjon. 
Det ryktes at alle modellene skal få behandling av AMG.

av DaniMB

bakgrunnsfoto: Jon Arne Tjøstheim
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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 der vil du 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 søndag den 1. juni klokka 10:00.

Program: 

1. Åpning av møtet v/styret
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 2013 v/styret og lokallagsledere
2.2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2013
2.3. Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og gjeld pr. 31.04.2014
2.4. Gjennomgang og godkjenning av budsjett, samt fremdriftsplan for 2014
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
4.5. Gjennomgang av regnskap og budsjett for lokallag Innlandet
4.6  Gjennomgang av regnskap og budsjett for lokallag Salten

5. Medlemsoversikt. 

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

Innkalling til årsmøte i MB Entusiastklubb

informasjon
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Kona kjøpte ny bruktbil, en 2002 mod. S203 med 
masse utstyr og var strålende fornøyd bortsett fra litt 
dårlig effekt i klimaanlegget (Thermotronic). Så etter 
en ukes eie av bilen tenkte jeg at det kunne jo være 
greit å få sjekket væskenivå på AC’n.  

Siden kona skulle ha noen dager fri og ta seg noen 
bilturer, så hadde litt kjøling i bilen vært greit.  Med 
en kjølemontør i klubben så skulle saken være grei, 
time ble bestilt og da dagen kom reiste jeg glad og 
fornøyd avgårde for å få fikset saken.  

Vel fremme og etter litt prat om løst og fast så var 
det tid for å sjekke anlegget i bilen.  Jeg setter i gang 
for å sjekke kupefilter og krabber (ja… skviser meg 
plass heter det) under dashbordet på passasjersiden 
for å ta ut filter. Mens jeg ligger der i en ganske så 
forvridd 
posisjon, har vår kjølemann konstatert manko på 
kjølevæske og satt i gang trykktesting av anlegget 
med Nitrogen.  “KABOOOMMM!!!” sier det og jeg 
skvetter så det nesten kom en teskje bløtt,  hva i all 

verden skjedde? Røyken sto opp gjennom luftdysene. 
Var det fordamperen (evaporatoren) som sprakk?  Vi 
skjønte jo fort at det var det som hadde skjedd. Så det 
ble ikke noe etterfylling den dagen gitt, for å si det 
sånn.  Vi måtte jo flire begge to og han har jo i etter-
tid ledd seg skakk av at jeg skvatt så fælt.
Det er vel unødvendig å si at kona var litt 
misfornøyd da jeg kom hjem og fortalte vi hadde 
ødelagt bilen hennes, men hun har tatt det med fat-
ning, uhell kan jo skje.

Vel, vi måtte jo finne ut av hvordan vi skulle få fiksa 
dette og etter litt søk på nett så fant vi ut at ALT (hele 
dashbordet) må ut for å få ut boksen som evapora-
toren sitter, estimert tid for dette er 8 – 10 timer.  Så 
neste trinn var å få tak i delen, det var ikke lett (om 
du ikke ville betale full pris hos BOS, 9200,- eks mva) 
Etter litt leting fant jeg en i Tyskland til en hyggelig 
pris og fikk den bestilt, den kom i hus med UPS etter 
5 virkedager så da var det bare å brette opp ermene 
og sette i gang.  

prosjekt

Et ufrivillig 
bytte  av 
evaporator i 
C-klasse S203

Tekst og foto: Bjørn Mohn

Innkalling til årsmøte i MB Entusiastklubb
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Demontering kan være gøy (kanskje) siden 
arbeidsprosedyren ligger ute på nett, så med denne 
friskt i minne var det bare å kjøre på. Fredag 
ettermiddag inn i garasjen bunkra opp med kaffe og 
musikk og et snev av arbeidslyst. Rigge seg til ned 
verktøy og lys og sette i gang.

Alle deler kom av som foreskrevet, deksel på 
A-stolpe, midtkonsoll, nedre og øvre dashbord, til 
slutt var det bare en tverrbjelke igjen som hindret å få 
tatt ut hele varmeapparatet, men hvorfor kunne ikke 
den jævla tverrbjelken løsne? 

Vel, nå har det seg slik at en brakett med en 6mm 
gjennomgående bolt i torpedoveggen var synderen, 
spør meg ikke hvorfor den var der når bjelken var 
festet med seks 10mm bolter fra kupesiden (var 
designeren redd den skulle løsne?). Vann og 
kjøleslanger skal jo også kobles fra og de tas fra 
motorrommet, eller rettere sagt under plastdekselet 
mellom motorrom og frontruta.
 OK, av med pussermekanisme, slanger og klips og 

så er det bare å vippe av dekselet… bare å vippe av 
dekselet sa jeg… men neida, det satt noe så grønnjæ.. 
at det måtte gå som det alltid går, det sprakk, og jeg 
kunne ta det ut i 3 deler.

Lokalisering av vann og kjølemiddel slanger ble 
gjort og der... var den siste bolten til tverrbjelken, en 
stakkars 10mm mutter var alt som stod i veien. 

Vel ute av bilen kunne vi konstatere at det hadde 
smelt godt, var ikke rart jeg skvatt.  Plasthuset ble 
demontert (det som var igjen av det), fordamper 
byttet, men siden vi ikke hadde nytt hus, så ble det 
reparert etter alle kunstens provisoriske regler. 

Så var det bare å sette i gang med montering og håpe man 
får alt på rett plass (fikk vel bare et par skuer til overs og 
det er jo ganske bra). 
Alt var på plass og oppe og gikk igjen søndag kveld, men 
vi fikk ikke i gang AC-kompressoren så vi tenkte vi fikk 
bytte ut trykkbryter til denne. Ny del bestilt sammen med 
tørkefilter (og spesialverktøy for filteret). 

prosjekt
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Med dette på plass og byttet, vakuumering og fylling av 
anlegg skulle alt være OK… men neida, kompressoren 
vil ikke starte, så da er det bare en diagnose som kan gi 
svar, får time hos Bertram Bil, og resultatet er feil verdi på 
en føler, bytt den sa han så ordner det seg. Han gir meg en 
tegning som viser plassering av føleren. Den har ikke jeg 
på bilen svarer jeg. 
-Jo, du har det, sier han, kanskje du ikke har fått på led-
ningen?
Så da var det bare å legge seg under dashbordet igjen da 
og se/føle/kjenne. 
Jo….der..…en ledning… hvor skal nå den? Jeg finner jo 
ingen kontakt å sette ledningen i. En dag mens jeg plukker 
opp noen rester av plast finner jeg tilfeldigvis føleren 
liggende nede ved rattstammens gulvgjennomføring. 
Hva gir du meg? Det hjørnet som ble blåst i fillebiter, ja 
der satt føleren... eller skulle sittet.
Så da slapp jeg å bestille ny føler, men hvordan skulle vi få 
den montert? 

Hullet der den skulle sitte var jo tett (pga ombygginga). 
Så da vare det bare å studere tegning og all mulig info 
rundt plasseringen for å finne beste løsning for og borre 
opp et hull til føleren, men det er bare å gi opp, det er rett 
og slett ikke mulig. 

Ja, du skjønner resten? Jeg fikk tak i et brukt varme-
apparat med hel topp og 
plass til føler og …ja riktig…hele dashbordet måtte ut 
igjen…og samme jobb gjøres en gang til ;-)



Lokallag Oslos

hjørne
Styret i lokallag Oslo ønsker stadig å formidle 
oppdateringer om aktiviteter og lignende til 
medlemmene rundt omkring. 
Lokallag Oslo dekker jo et temmelig stort areal og er i 
antall medlemmer det største, og vi sender ut våre egne 
nyhetsbrev for å oppdatere i 
forhold til aktiviteter og andre ting i lokallaget.

Dessverre er det slik at mange mail kommer i retur på grunn av feil 
adresse eller andre ting. Det hadde vært så hyggelig hvis vi kunne nå ut 
til så mange som mulig. Så derfor oppfordrer jeg alle som ikke mottar 
lokallagsmail om å sjekke at vi har den rette adressen. Dette gjelder jo 
også i forhold til hovedstyret, så derfor kan den rette adressen sendes 
til medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no.

Aktiviteter i lokallaget kan også følges på MBE’s forum eller på Face-
booksiden til lokallaget: MBEntusiastklubb Lokallag Oslo.

Som skrevet et annet sted i bladet er det like før Vårtreffet 2014 går av 
stabelen, vil bare oppfordre til å møte opp denne dagen.

Vi er i gang å planlegge årets høsttur som blir i september. Vi kommer 
tilbake med mer informasjon om dette etter hvert, men kan love at det 
blir en tur med mye opplevelser.

For øvrig vil vi minne om at vi treffes hver onsdag i Brobekkveien 102b 
kl. 18.00 med mindre annet er avtalt.

Lokallag Oslo



hjørne
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OSLO ARTIKKEL + INFO

For fjerde året på rad arrangerer MBE lokallag Oslo 
sitt vårtreff. Som de foregående årene skjer dette i 
Brobekkveien 102b utenfor Inge Høyers Bilakkering 
søndag 4. mai fra kl. 11.00 til 15.00. 
Det vil si, da arrangementet etter hvert har økt gan-
ske mye i omfang har vi i år alliert oss med et stort 
område på baksiden av nr. 102b. 
Det gode samarbeidet med MBKN er heldigvis 
økende, og de har ønsket å være enda mer tilstede, så 
vi forventer enda større innrykk også av deres med-
lemmer og flotte biler i år. 

Siden første gang vi arrangerte dette i 2011 har 
interessen vært økende, også med tanke på de som 

kun kommer for å kikke. I fjor endte vi vel på rundt 
70 biler som hadde vært innom når dagen var over.

Som en gest tilbake til en del av samarbeidspartnerne 
våre tilbyr vi dem muligheten for å ha en stand hvor 
de kan tilby sine tjenester eller produkter. Og årets tr-
eff er ikke noe unntak i så måte, og i skrivende stund 
har flere av dem takket ja.

I forkant sender vi også ut en pressemelding, og dette 
har gjort at flere av avisene i området har gitt oss 
hederlig omtale. Spesielt stolte var vi vel av et tosidig 
oppslag i Romerikes Blad som var særdeles godt 
skrevet og ga klubben og lokallaget god PR.

tekst og foto: Trond Hagebakken

Lokallag Oslo

VÅRTREFF 2014
Lokallag Oslo
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OSLO ARTIKKEL + INFO

Været har også definitivt vært på vår side de tidligere 
årene, solen har skint fra nærmest blå himmel hver 
eneste gang. Vi var vel litt skeptiske i 2012, da var vi 
invitert til å delta på et arrangement hos Dekk1 på 
Kaldbakken dagen i forveien. 
Da lavet snøen ned på lørdag morgen med de 
utfordringer det førte med seg. Men på søndag var 
sol og varme tilbake, og vi kunne puste lettet ut, så vi 
håper på at dette er noe som forfølger oss, og at været 
også i år viser seg fra den beste siden.

I fjor var vi også så heldige å få besøk av en del fra 
Lokallag Innlandet som la sin crusingtur inn til oss i 
Oslo og deltok på treffet. 
Håper de tar turen i år også, og kanskje noen av de 

andre lokallagene også finner veien til Tigerstaden.
Nytt av året er at vi vil forsøke å få til en avstemning 
om treffets fineste bil, uavhengig av årsmodell og 
type, rett og slett ”peoples choice”.

Så da er det vel bare å oppfordre alle til å sette av 
denne søndagen og ta med seg venner og 
bekjente. Både inngang og utstilling er gratis.

Tradisjonen tro vil det også i år bli fyrt opp i grillen 
slik at det blir muligheter for å få kjøpt seg litt å spise. 
Mineralvann og kaffe blir det sikkert en løsning på 
også som vanlig.

Alle bilder er tatt ved tidligere treff 
og vi håper på like godt vær og god 
stemning i år også.

Lokallag Oslo



Søndag 4.mai avholder Mercedes-Benz Entusiastklubb lokallag Oslo i sa-
marbeid med MBKN åpen dag Brobekkveien 102b, fra kl.11:00 til 15:00

GRATIS INNGANG!

Vi håper dette kan bli noen hyggelige timer for alle med hjerte for 
Mercedes-Benz.  Noen av våre samarbeidspartnere vil være tilstede, så 

det blir sikkert muligheter for gode kjøp og avtaler, ikke minst en trivelig 
bilprat. Vi håper selvsagt på flere nye medlemmer og vi tar imot 

innmeldinger på stedet. 

Ta med familie, venner og kjente!

Her blir det mange flotte biler å se!

Vi fyrer grillen og selger noe lett fordøyelig til sympatiske priser. 

Mvh Trond Hagebakken, Lokallagsleder

PS. Vi har selvfølgelig søkt om finvær denne dagen i år også og håper at 
dette blir innvilget.  

Vi gjentar fjorårets suksess og inviterer til
MERCEDES-BENZ TREFF I OSLO 4.mai-2014

VÅRTREFF
LOKALLAG OSLO 30.05 - 01.06

inviterer til

Grilling og sosialt samvær, stor utstilling, reparasjoner av småbulker, cruising, premier i mange 
klasser, festmiddag og mye mye mer

Årets begivenhet for alle Mercedes-entusiaster!

PROGRAM:
fredag:
18:00 Grilling i Tropicana-Hagen 

lørdag:
09:00 - 10:00 Oppstilling           10:00 - 14:00 Utstilling
14:00 - 17:00 Cruising               20:00 -           Middag

søndag: 
10:00 - 11:30 Årsmøte 

Priser:
Treff: 
600,- inkl. festmiddag
Ledsager:
500,- inkl. festmiddag 
Barn (4-15 år):
250,- inkl. festmiddag
Kun utstilling: 
200,-

Påmelding:
Frist for påmelding 11.05.2015
Biler påmeldt etter denne dato er ikke med i 
premiereingen. 

Påmelding via hjemmesiden www.mbtreff.no
Booking av hotellrom - tlf: 32023000

Kontakt:
styreformann@mbentusiastklubb.no



30.05 - 01.06

inviterer til

Grilling og sosialt samvær, stor utstilling, reparasjoner av småbulker, cruising, premier i mange 
klasser, festmiddag og mye mye mer

Årets begivenhet for alle Mercedes-entusiaster!

PROGRAM:
fredag:
18:00 Grilling i Tropicana-Hagen 

lørdag:
09:00 - 10:00 Oppstilling           10:00 - 14:00 Utstilling
14:00 - 17:00 Cruising               20:00 -           Middag

søndag: 
10:00 - 11:30 Årsmøte 

Priser:
Treff: 
600,- inkl. festmiddag
Ledsager:
500,- inkl. festmiddag 
Barn (4-15 år):
250,- inkl. festmiddag
Kun utstilling: 
200,-

Påmelding:
Frist for påmelding 11.05.2015
Biler påmeldt etter denne dato er ikke med i 
premiereingen. 

Påmelding via hjemmesiden www.mbtreff.no
Booking av hotellrom - tlf: 32023000

Kontakt:
styreformann@mbentusiastklubb.no
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MIDTSIDE-BILEN
Madeleines W211 MB-tidende 1 - 2015
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prosjekt

Historien om bilen min er 
et resultat av evolusjon og impuls 
som ved en tilfeldighet fikk sin ut-
løsning etter en annonse på www.
finn.no.

En sein høstdag satt jeg ved 
datamaskinen og tenkte hva jeg 
skulle gjøre med prosjektbilen 
jeg hadde på den tiden. En 280 
CE i 123 – serien jeg hadde kjøpt 
usett fra Trondheim og fått sendt 
på toget ned til Stavanger. Det 
virket som en god idé på kjøpstid-
spunktet, men etter utallige timer 
seinere med sveiseapparatet og 
ikke minst et motorbytte var jeg i 
sterk tvil om hva jeg skulle gjøre 
videre. Bilen hadde en teknisk god 
tilstand som gjorde at den gikk 
gjennom EU-kontrollen, men 
hadde noen merker etter lang tids 
bruk. 

Enten måtte jeg sette av en god 
slump penger og tid for en 

lakkering av bilen, samt strekke 
den opp etter alle kunstens regler, 
eller så var det å kvitte seg med 
den for å komme seg videre. Det 
ble det siste. 

Bilen ble annonsert for salg, og 
det var flere som var interessert. 
Til slutt kom det en som ville ha 
den, og nøkler ble skiftet mot 
hard valuta. Nå var kontoen fylt 
opp og hva skulle neste steg være?

Hjemme der jeg vokste opp på 
70 og 80-tallet hadde den lokale 
innehaveren av videobutikken 
den ultimate 80-tallsleden for alle 
bilinteresserte guttunger – en 126 
coupe – en SEC. 
På slutten av 80-tallet var det in-
gen normale lønnsmottagere som 
kunne løse ut en slik ultimat 
doning, og det ble nok med 
drømmen for de fleste. 

Likevel lå det denne drømmen 
i bakhodet i mange år, som en 
tanke som ikke fikk sin fornuftige 
utløsning – før nå når denne 
annonsen dukket opp på finn.no. 
Selgeren var ærlig i annonsen om 
at her var det tekniske mangler og 
rust flere plasser. Likevel var det 
forlokkende å kunne bli eier av en 
500 SEC for en relativt hyggelig 
penge  overskyggende for ut-
fordringene som lå i en slik bil. 
Uansett så ble det handel og som 
andelseier i lokalet til MBE avd. 
Stavanger hadde jeg tilgjengelig 
plass for bilen mens den fikk sin 
nødvendige oppgradering. 

SEC’N
Tekst og bilder: Thomas Nygård 
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Tekst og bilder: Thomas Nygård 

Karosserimessig valgte jeg å 
dele opp arbeidet i ulike delmål. 
Første vinteren tok jeg for meg 
bakre hjulbuer, kanter og alt un-
der baklyktene. Her var det flere 
hull og mye rust. 
Bakfangeren hang der stort sett 
av gammel vane, og det var godt 
med dreneringshull direkte inn i 
bagasjerommet. 
Det ble en del timer med kutt, 
sveis og puss før bilen ble sendt til 
lakkering på vårparten. I tillegg 
ble noen tekniske mangler rettet 
opp, samt eksoslekkasje framme 
ved ene manifoilen rettet. Dette 
gjorde at etter montering, kunne 
bilen EU-godkjennes under tvil. 
Første sommeren kunne nyttes 
til noe cruising, selv om bilen var 
langt fra noe å stille ut. 

Høsten og vinteren kom 
fort også påfølgende sesong, og 
del II i prosjekt rustsveising ble 
igangsatt. Dørene hadde kun noe 

overflaterust i bunnen, så de ble 
demontert i sin helhet (ganske 
mange deler inne i ei slik dør) 
for sandblåsing. Framskjermene 
ble vurdert for rust, men kassert. 
Panseret ble også vurdert som 
mulig å redde. Med disse karos-
seridelene demontert kom det 
fram noe mer plukk som måtte få 
nytt stål innmontert. Også denne 
gangen gjorde jeg mesteparten av 
grunnarbeidet selv, men satt bort 
selve lakkeringen til noen som 
kunne det. 

Våren kommer som alltid fort 
hvert år, og det ble noen kvelder 
med montering av 
karosserideler og løse kompo-
nenter. Imidlertid gikk det ganske 
greit når en fikk roen og fri fra 
familien noen kvelder i uka. Bilen 
ble klar noen dager før landstr-
effet på Gol, og den gikk ganske 
greit over fjellene fra Stavanger til 
Gol. 
Bilen har nå kommet opp på et 

nivå som gjør at man ikke ser 
store utfordringer foran hver 
EU-kontroll, selv om det er en 
rekke mindre ting som står på 
planen. Den har i år rundet 30 
år, og er pr. definisjon veteranbil. 
Dette gjør den billigere å ha i eie, 
og binder heller ikke opp un-
ødvendig mye kapital. Bilen har 
rundet 340.000 km, og den har 
nok vært fikset på flere ganger i 
historien.
 
På lista over utestående oppgra-
deringer er slikt som en rekke 
foringer, automatkassa og motor-
en som bør ha en større vedlike-
holdsgjennomgang. Imidlertid 
er dette prosjekter som kan tas 
undervegs og ikke til hinder for 
gleden det er å kunne gli gjennom 
landskapet med noe av det beste 
som ble produsert på det glade 
80-tall.

På vei over fjellet på vei til Gol



MB-tidende

Prøv deg som 
skribent - send oss 
en artikkel og du kan 
vinne! 

Det skal lønne seg å sende inn artikler til 
bladet, og vi forsøker derfor å trekke ut en 
heldig vinner av fine premier blant de som 
bidrar. 

For sine artikler i forrige utgave av MB Ti-
dende har vi derfor trukket ut leder i lokallag 
Oslo, Trond Hagebakken, som vinner dette 
originale Mercedes-Benz vintersettet med 
hansker, skjerf og lue. 

Samtidig vil vi få rette en stor takk til alle 
andre som har bidratt med artikler til bladet.
 
Settet har vi fått levert av klubbens samar-
beidspartner Stjerneservice, som også leverer 
alt du trenger til bilen din. Klubbens med-
lemmer får 10-20% 
rabatt på allerede hyggelige priser.
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VINTER-
TREFF

foto: Stephen Hall www.stevehallphotography.net

treff

Tekst: Frode Strand  Foto side 2: Frode Strand
Annen foto: Stephen Hall www.stevehallphotography.net Twitter: @iShoot_cars
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Det er mange måter å ha det morsomt på. For de som 
synes langrenn og vri-8 kan bli litt kjedelig i lengden, anbe-
faler vi bilkjøring på islagt vann, gjerne med rallypigg, og 
selvsagt med drift i riktig ende. 
Det er duket for vintertreff i samarbeid med WinterChal-
lenge Pers Hotell på Gol.

Pers Hotell har lang erfaring med å arrangere treff for bilin-
teresserte. Vintertreffet handler om å kjøre bil på isen, god 
mat og gode venner med felles interesse rundt biler generelt, 
og Mercedes-Benz spesielt. Isbanekjøring er det vanskelig 
å bli lei av, så for klubbens medlemmer var det lagt opp til 
kjøring både fredag og lørdag. 

Vinteren 2013/2014 har i sørlige deler av landet vært noe 
merkelig. Lenge kunne man lure på om det skulle bli vinter 
i det hele tatt, og flere isbaner har denne  vinteren knapt 
frosset til i det hele tatt. Da det først ble kaldt, la det seg en 
masse snø som et isolerende teppe oppå. Dermed rakk ikke 
isen å bli sterk nok til å kjøre 
ordentlig brøyteredskap, og uten brøyting ble det heller ikke 
bedre. Når først snøen var borte etter mye innsats, ble det 
mildt igjen, og alt smeltet allikevel. 

Fredagens kjøring var ment å foregå på Nesbyen 
Motorklubbs bane på Trytetjern en snau halvtime sør for 
Gol. På grunn av det merkelige været, var det ikke 
forsvarlig med kjøring på Trytetjern. 

Kom man seg litt opp i høyden, var imidlertid ståa en 
ganske annen, så det ble brått ordnet fredagskjøring på 
Tisleifjorden oppe på Golsfjellet. Denne ligger på 800 meter, 
og kunne by på perfekte forhold med hard is, og brøyte-
kanter så myke at det eneste man risikerer er såret selvtillit 
etter å ha plantet bilen godt utenfor banen.
 
Lørdagens kjøring var lagt til Dagali flyplass. Oppe på 800 
meters høyde var også denne banen forskånet fra vinterens 
mildvær, og alt lå til rette for enda en super dag på isen. 

Mens fredagens kjøring var forbeholdt klubbens medlem-
mer, var det nå fullt oppmøte fra alle som var med på 
winter challenge. Dette betyr mange gromme biler som man 
ikke har sjans å henge på, samt noen man ikke burde henge 
på, men prøver allikevel. Ofte med uunngåelig 
resultat, etterfulgt av slepetau og spade, men alltid med et 
smil som nesten går hele veien rundt. 

Etter en lang dag på banen, er det på tide med en god 
middag på kvelden. Er det noe Pers kan, så er det god mat 
og god stemning. Per selv sørget for mang en god latter 
med utdeling av diverse fiaskopriser for dagens opptreden. 
Min egen parkering langt inne i snøskavlen ble heller ikke 
uteglemt.

Noen dato for neste års vintertreff er foreløpig ikke satt, 
men det er trygt å anta at det blir i midten av januar 2015, 
og at det igjen vil bli sidelengs kjøring på isen, god mat og 
god stemning. 

treff

Undertegnede som feilparkerte litt. All snøen kommer opp nedenfra pga. manglende plater 
under bilen. Ironisk nok var den i ferd med å koke, siden kjølevifta ble stående stille.

Vel parkert i kjelleren på Pers Hotell etter fredagens kjøring. 
Jeg var borte en times tid, og da jeg kom tilbake, hadde disse 
smartingene parkert. Tro hvordan de hadde tenkt at jeg skulle 
komme ut derfra? 

En liten rast på vei til Dagali



23

BANEKJØRING
- en stemningsrapport i bilder

En liten rast på vei til Dagali
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treff
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420 SE 
som 

pool car?

Lokallag Stavanger

tekst og bilder: Thomas Nygård
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420 SE 
som 

pool car?

MBE Stavanger har et lokale utenfor 
Sandnes hvor en skrur og har en god prat de 
fleste mandagskvelder store deler av året. De 
senere årene har medlemsmassen og antall biler 
est ut i alle retninger, og prosjektene som det 
utføres reparasjoner på og oppgraderinger har 
vokst betydelig. 

Det er i dag 3 løftebukker i lokalet og ofte har 
det hendt at man ikke blir ferdig når kvelden er 
omme. En skrue sitter litt for godt fast, plutselig 
mangler man noen deler for å få bilen kjørbar 
igjen og lignende hendelser har det vært flere av. 
Dette var noen av grunnene til at tanken om en 
«reservebil» kom opp. Imidlertid var det ingen 
biler som lå oppe dagen, og tanken ble som mye 
annet – en ide som fløyt rundt via internett sine 
ulike kanaler. 

På MBE – forumet dukket det opp en annonse 
på en 420 SE (126 – karosseriet) som stod rett 
utenfor Stavanger. Eieren hadde gitt opp å få 
start på den, samt at rusten begynte å ta alvorlig 
overhånd. Denne annonsen vekket vår interesse, 
og etter noen telefoner, reiste et par utskremte 
medlemmer for besiktigelse av dette klenodiet. 
Rust kan man si det var godt med. Bilen hadde 
stått i sjøsprøyten ute i 3 år, og var tydelig preget 
av dette. Når bilen ikke ville svive heller, ville 
eier bli kvitt bilen. Vi la inn et skambud og reiste 
hjem med uforrettet sak. 

Et par dager seinere ringte selger, og vi kunne 
komme og hente bilen, forutsatt at han fikk se 
den på vegen en gang i framtiden. Det lovte vi 
dyrt og hellig, og bilen ble fraktet opp til 
andelslokalet vårt en mørk februarkveld. 

I lokalet står det fra før en 500 SEC og en 560 
SEL som var gode kandidater for «lån» av deler til 
feilsøking av startproblemene. Det ble fort 
konstatert at motoren fikk bensin og luft, men 
ikke gnist. En rekke tenningsdeler ble røsket ut av 
de fullt brukbare bilene og testet ut. Før kvelden 
var over, hadde vi fått start på 420’n og lykken 
var fullkommen. Bilen hadde i løpet av kvelden 
doblet sin verdi i følge enkelte 
andelseiere. 

SEC’n og SEL’n fikk tilbake sine rettmessige deler, 
og ebay ble googlet for deler som manglet. Snart 
gikk motoren som ei klokke. Planen for bilen 
blir litt til etter hvert, men neste steg er nå å få 
gjort noe med karosserirusten. Derfor var neste 
post demontering av deler for å få oversikt over 
rustsveisingsarbeidet. Bort med rust, inn med 
nytt stål, samt litt googling for å finne deler.  Det 
er ikke mange som handler 126 – deler hos BoS 
på Forus utenfor Stavanger, nå har de fått en ny 
kunde. 

Bilen fyller 30 år i 2015, og planen er å ha den 
klar på vegen når vårsolen smelter bort snøen 
og lyden av piggdekk forsvinner om ca 1 år. 
Hvordan vi skal rekke dette er avhengig av 
progresjonen i arbeidet. Det er like mange 
meninger om hvordan denne bilen skal bli 
som det er medeiere. Det kan bli et spennende 
prosjekt å eie en bil sammen med flere andre. 
Foreløpig utfyller vi oss godt. Noen er bedre på å 
sveise enn å skru på motor, mens andre er best på 
boning. Det er ikke tvil om at det kommer nok 
noen oppgraderinger på dette kjøretøyet etter 
hvert som tiden skrider fram. Det henger en 560 
SEL i prosjektbukken som skal få bryne seg på 
aksellerasjonstider før vi sier GOL 2015!
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kontaktinformasjon

Styreformann    Frode Strand     957 53 008    styreformann@mbentusiastklubb.no
Nestleder/Treffansvarlig  Thomas Madsen    971 45 415    treff@mbentusiastklubb.no
Økonomiansvarlig  Tore Vold     915 40 884    okonomi@mbentusiastklubb.no
Avtaleansvarlig   Frode Larsen Sæterstøl    928 14 590     avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.no
Medlemsansvarlig           Thomas Madsen    971 45 415    medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no 
Redaktør for MB Tidende Heidi Repvik                 949 84 941    mbtidende@mbentusiastklubb.no 
Webredaktør   Kenneth Lokøy     930 87 769    web@mbentusiastklubb.no
IT-ansvarlig   Øyvind Repvik     908 04 002    itansvarlig@mbentusiastklubb.no
Effektansvarlig   Tommy Andersen    934 93 484    effekter@mbentusiastklubb.no

 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 
   Brumunddal. Det sendes også ut info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, send en epost til sbiorn@gmail.

 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,I tillegg arrangeres det treff enkelte søndager. Terminliste vil bli lagt ut  på 
forumet så følg med og møt opp til treff!

 Lokallag Oslo
Leder    Trond Hagebakken  928 00 025 hageba@online.no
Sekretær   Bjørn Mohn   413 06 467 bjorn.mohn@online.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.

 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
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Nasjonale

Bladet Bil   - Abonnement på bladet er inkludert i medlemsskapet (normalpris 475,- pr. år).
Dekk1    - Minimum 40% rabatt ved kjøp av dekk og felger til person- og varebiler,
                                                                 Dekkhotell kr 500 per sesong. 
Sarpsborg Karosseriverksted - 10% på reparasjon av alu.felger.
Nergaard Data og Elektronikk - 0 - 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
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
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.
datatuning.no                              -            10% på produkter i nettbutikk, oppgi rabattkode.
Swissvax                                     -            10% på produkter i nettbutikk oppgi rabattkode.
Krefting & co/ Autogym               -            Gode rabatter på bilpleieprodukter  
Bergs Automatservice                 -            10% rabatt på gjeldende satser

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.
Haugens Bilshine                        -            10% på ditecbehandling og bilpleie

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
Kvål Auto AS                               -            1000,- i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen.
Dr. Wax                                       -            20% Rabatt. Avdeling i Sandnes og Stavanger e-post: post@drwax.as
Bertel O Steen Rogaland            -            15% på deler og 15% på arbeid.

samarbeidspartnere

Stavanger og omegn

Oslo og omegn

Bergen og omegn

Bilglass Bergen AS  - Frontrute 55% på glass. Sideruter og bakruter 10%.           
Auto-huset AS   - 15% på alle varer

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

Papermill_EgenAnnonse-A5.indd   1 16.08.2013   09:24:01
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                                                                 Dekkhotell kr 500 per sesong. 
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                                                                  av gass på klimaanlegg.
datatuning.no                              -            10% på produkter i nettbutikk, oppgi rabattkode.
Swissvax                                     -            10% på produkter i nettbutikk oppgi rabattkode.
Krefting & co/ Autogym               -            Gode rabatter på bilpleieprodukter  
Bergs Automatservice                 -            10% rabatt på gjeldende satser

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.
Haugens Bilshine                        -            10% på ditecbehandling og bilpleie

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
Kvål Auto AS                               -            1000,- i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen.
Dr. Wax                                       -            20% Rabatt. Avdeling i Sandnes og Stavanger e-post: post@drwax.as
Bertel O Steen Rogaland            -            15% på deler og 15% på arbeid.

Bilglass Bergen AS  - Frontrute 55% på glass. Sideruter og bakruter 10%.           
Auto-huset AS   - 15% på alle varer

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.
Scandic Shine     -            15% på netthandel, må oppgi rabbattkode og medlemsnummer.

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

Fredrikstad
TS racing                                    -            1000,- rabatt på tuning. Tiptronic tiplassing og tilbakesetting inkl.

Molde 
Autoteam Molde.                        -            1000,- rabatt på tuning. Tiptronic tiplassing og tilbakesetting inkl.

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

Pit stop                                        -            1000,- rabatt på tuning. Tiptronic tiplassing og tilbakesetting inkl.

Trondheim og omegn

Lillehammer og omegn

Notodden og omegn

Fredrikstad

Molde

Bodø og omegn

Kristiansand

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
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KLUBBEFFEKTER

Joggedress uten hette
450,-

Skiltplater m/ny design: 50,-
Passer “EU-tilpassede”
skilt i plast og metall

Skjorte fra 150,-

Skjorte fra150,- Caps 99,-

BESTILLING
webshop.mbentusiastklubb.no

eller
Kontakt effektansvarlig Tommy Andersen

Tlf: 93493484  E-post: effekter@mbentusiastklubb.com

Andre effekter:
Landstreffskjorte 2013              100,- 

Håndkle                                 110,- 

Tidligere MB-Tidende                20,- 


