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MB-Tidende utgis fire ganger årlig, og 
er Mercedes-Benz

Entusiastklubbs medlemsblad.

Kjære lesere

I tiden før denne utgaven av MB-Tidende kom ut har 
det kommet inn mange flotte forslag om artikler og 
reportasjer, noe som gleder oss å se. Denne gangen ble 
ikke alle med, men vil bli med i neste nummer. Det er 
veldig gledelig å kunne forme neste blad allerede nå.  
 
I dette nummeret er det mye forskjellig, fra oppussing 
av bil, til lokallagstur, reportasje fra Oslo Motor Show 
og en nærmere titt på AMGs historie og deres logoer. 
Det har vært en fryd å jobbe med de forskjellige 
artiklene og jeg håper dere koser dere med lesingen.  

Heidi Repvik  
Redaktør
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Velkommen til årets «julenummer» av MB Tidende. Sommeren er 
definitivt på hell, og alt kan virke litt mørkt og trist. 
Heldigvis er det ikke lenge til jul, og etter jul er det ikke lenge til vinter-
treffet. 

Vintertreffet blir i 2014 helga 17. – 19. januar, og blir arrangert sammen 
med Winter Challenge. Det betyr at det blir mye gromt å se på, i tillegg til 
mulighet for å selv kjøre på isen. Selve kjøringen er den 18., men det vil 
også være mulighet for kjøring både fredag og søndag for de som vil det. 

Vi i styret er allerede godt i gang med å planlegge neste års landstreff. 
Stedet blir Pers Hotell på Gol, og tid er 30. mai til 1. juni. 
Denne helga er det fri på torsdagen, så mulighetene er gode for en 
ordentlig langhelg på Pers. Vi kommer til å gjøre en del endringer i for-
hold til tidligere år, og håper folk vil sette pris på det. 

Etter at medlemstallet noen år har vært dalende, har vi i år hatt en svært 
positiv utvikling. Det mangler i skrivende stund bare noen få medlem-
mer på å slå rekorden. Gjør vi det innen nyttår, noe det ligger an til at vi 
gjør, kommer rekordmedlemmet til å få gratis medlemskap i 2015. 

Til eksisterende medlemmer er det allerede sendt ut giro for medlem-
skap i 2014. Det er lang betalingsfrist, men vi håper at flest mulig vil 
betale så fort de har anledning. Da blir det enklere for medlems-
ansvarlig å få sendt ut nye medlemskort. Vi håper du har hatt glede av 
medlemskapet i år, og velger å bli med også til neste år. 

Vel møtt i 2014!

Frode Strand
Styreformann
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Nyheter

S står for Super
Nå har den nye S65 AMG’en endelig sett dagens lys og 
tatt med seg ekstra hester.

En nydelig og smakfull S klasse som skiller seg ut fra de 
“vanlige” modellene. 
Denne ser ut som en flott luksusbil, men med en liten 
logo som sier V12 BITURBO på hver side av forskjer-
mene, får den asfalten til å smelte. 
Dette beistet har fått 630 hester under sitt lange panser 
og målt hele 1000 NM! Et nytt mesterverk fra AMG som 
gjerne ville klistre sin logo på bakluka på denne også.

S65 fra AMG er meget rask og får den digitale 
speedometernåla fra 0 til 100 på korte 4,3 sekunder, 
men med denne råtassen vil man ikke merke at bilen er 
på farta, takket være MAGIC BODY CONTROL system 
og ROAD SURFACE SCAN sammen med ESP Dynamic 
Cornering Assist som får understyringen til å forsvinne!

255/40 R20 er det som står på forhjulene og 285/35 R20 
for bakaksel. Skal man tøffe seg mer med denne 
stjernen, så går det an å få ‘high performance’ 
kjeramiske bremseskiver som veier 20% mindre enn de 
originale.
Og ja, denne kommer med en 7G-TRONIC girkasse 
som tåler litt ekstra juling.

av DaniMB
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Rekkesekser kommer tilbake!
Og nå skal Mercedes-Benz komme tilbake med sin rekkesekser i neste E klasse, W213.
Det er nok noen år til, men det er sikkert noen som gleder seg til å se en rekkesekser i en Mercedes. For det var sist på 
90 tallet vi kunne finne en rekkesekser under et panser med stjerne.

Det er ikke blitt nevnt noe om størrelsen enda, men det har vært snakk om en 3 og 4-sylindret motor av samme 
teknologi. Dette er ikke noe nytt, men med denne ide’en vil Mercedes-Benz spare store summer siden disse motorene 
vil bli lagd på en enkel produksjonslinje.

Mulig denne rekkesekseren kommer i 2016, og da vil denne finne veien til faceliften av den nye C klassen som 
kommer snart.

Neste generasjon GLK
Her er et bilde som viser hvordan neste 
GLK vil se ut. 

Denne lille SUV’en har blitt mer og mer 
populær og tar en større andel av Mercedes 
salget, og snart er tiden inne for å få en 
ny modell med litt freshere og moderne 
design.

Her ventes nye V6 og V8’er og denne er 
basert på den nye C klasses plattform.
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Lotec Mercedes-Benz C1000

Av DaniMB

Noen som husker denne? Ikke akkurat noe 
som vi ser ofte, for det er ikke mange av de.

Grunnen til at denne ble laget, var fordi en av de 
store gutta i Abu Dhabi ville ha noe raskt og fint.

Ved hjelp av en tysk fabrikk og med sine mange 
millioner, fikk han denne med en 5,6 l V8 motor fra 
Mercedes-Benz. 
Navnet består av karbonkarosseriet og de 1000 
hestene som ble produsert ved hjelp av to Garret 
turboer. 
De mente at bilen kunne skytes fra 0 til 100 på 3,2 
sekunder og til 200 km/t på 8,08 sekunder og nå en 
utrolige toppfart på 431 km i timen, men 
disse tallene ble aldri godkjent offentlig. I senere tid 
fikk Lotec en større motor som er identisk på den i 
Pagani Zonda.

Bilen blir auksjonert i disse dagen og har du 7-8 
millioner til overs, så kan du få en av disse sjeldne 
bilene som er lovlig å kjøre på veiene!
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MB-entusiastklubb inviterer til 

LANDSTREFF 2014

Program:
Fredag: Lørdag:

9-10 : Parkering
10 - 12 : Utstilling og stemmeavgiving
12-17 : Cruising med diverse aktiviteter
20:00 : Middag

18:00 Grilling i Tropicana hagen

30.05 - 01.06
Årets begivenhet for alle Mercedes entusiaster!
Grilling og sosialt samvær, stor utstilling, reperasjoner av småbulker,
cruising, premier i mange klasser, gallamiddag og mye mye mer 
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Bilen ble “ferdig” sommeren 2013. Det er deilig å 
være ferdig med prosjektet etter så mange timer med 
planlegging og jobb med bilen, men jeg må inn-
rømme at det er litt vemodig også, hva skal jeg gjøre 
nå? 

Heldigvis blir man aldri helt ferdig med bilen det er 
alltid noe man skal holde vedlike eller utbedre.
Jeg har vel utviklet et slags 
kjærlighetsforhold til bilen min, noe min 
menneskekjæreste mobber meg litt for. 
Hver gang jeg er på postkontoret vet hun at jeg skal 
hente en pakke til den andre dama mi. Ja jeg må inn-
rømme, det har blitt noen turer på posten. 
Vitale deler kjøper jeg på Autotrio i Oslo, men litt 
mer spennende ting (guttegodteri) blir gjerne kjøpt 
på nettet. Jeg kan sitte i time etter time om kveldene 
å tråle nettet etter spennende ting.

Noe av de tingene jeg syns er fascinerende med 
Mercedes, er de tekniske løsningene de har valgt, 
jeg har jo blitt rimelig kjent med bilen min etter å ha 
vært i hver krik og krok. Løsningene som er brukt 
kan man jo noen ganger lure på hvorfor de tyske 

ingeniørene har brukt, men når man ser helheten 
skjønner man det geniale. 
Når jeg står fast med ett teknisk problem, er det helt 
supert å være tilknyttet en klubb som MB entusiast-
klubb. På forumet er det mange kompetente og 
hjelpsomme mennesker som kan triksene, når man 
trenger hjelp til noe, takk alle
sammen.

BLACK BULLET
Tekst og bilder: Stjernegrisen 

MB-entusiastklubb inviterer til 

LANDSTREFF 2014

Program:
Fredag: Lørdag:

9-10 : Parkering
10 - 12 : Utstilling og stemmeavgiving
12-17 : Cruising med diverse aktiviteter
20:00 : Middag

18:00 Grilling i Tropicana hagen

30.05 - 01.06
Årets begivenhet for alle Mercedes entusiaster!
Grilling og sosialt samvær, stor utstilling, reperasjoner av småbulker,
cruising, premier i mange klasser, gallamiddag og mye mye mer 
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Historien om denne bilen, i mitt eie startet da jeg 
overtok denne bilen av min far. Han skulle anskaf-
fe en annen og mindre bil da kjøremønsteret hans 
forandret seg til mest småkjøring. Greia var vel at 
han syns han ble tilbudt for lite for bilen i forhold til 
bruksverdien. Bilen hadde jo supercomfort, ingen feil 
og problemer, og da den i tillegg ikke hadde gått mer 
enn 81.000km ville han heller gi den til meg, da han 
visste jeg kunne ta vare på den, og ha glede av den i 
mange år. Bilen er/var en Mercedes W210 Elegance 
200 kompressor 2001 model som er registrert første 
gang i 2002. 

Jeg hadde jo fått narret min far til å montere 
avantgarde grill, men det var stort sett det. Det var 
ikke snakk om noe fete hjul og senking der i gården 
nei, men nå skulle den til pers. I min verden er 
karosserihøyde 30% av bilens utseende, riktige hjul 
30%, farge på ekstriør og interiør 20%, og de rester-
ende 20% riktige detaljer. Jeg visste hvordan jeg ville 
bilen skulle se ut, men noen kompromisser har det 
blitt under veis, grunnet at jeg ikke har et slikt tre 
som det vokser penger på.

Jeg mener selv at jeg startet i riktig ende når jeg 
bestemte meg for ta det som var av rust først. Hele 
bilen har blitt inspisert for rust, og ja noe var det, 
kanskje ikke så overraskende for alle som kjenner 

rusthistorien med 210 ene. 
Det gledelige opp i det hele var at det ikke var noe 
gjennomgående rust, bortsett fra på en framskjerm, 
den andre kunne vært reddet, men begge ble byttet 
ut. 

Jeg har desverre ingen bilder av bilen fra den var helt orginal, syns vel ærlig talt ikke at det var noe å ta bilde av. Her er bilde av 
bilen i “stage1” her er det gjort noen små forandringer som: Senket,sotede ruter og 8,5x18 felger med 245x40/18 dekk.

BILEN
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Til min store frustrasjon har jeg ikke en stor og 
velutstyrt garasje, så her har det vært mye banning og 
“oppattarbeid” i all slags vær, mest møkkavær 
faktisk. 
Det ble benyttet kreative løsninger med presenninger 
bardunert med tunge malingsspann og annet som 
var tungt og lot seg knyte fast.

Som et generelt tips til andre som skal i gang med 
slikt arbeid, IKKE GJØR DET, nei da, jeg får heller 
si det er hvert å ta vare på, og man glemmer fort de 
hundre timene med neglesprett, og møkk og rustflak 
langt nedi underbuksa.
Spøk til side, og for å gi noen tips til dette arbeidet. 
Jeg forsøkt ganske mange forskjellige rustprodukter 
på andre biler jeg har hatt,(ja de rustet de også) med 
varierende resultat.
Jeg har denne gangen benyttet meg av Ferrobet rust-
fjerner, og Ferrobet sealer. Til arbeidet med sliping 
har jeg brukt Dremel med slipeskive, genialt verktøy 
spør du meg. Stikkord for å lykkes her må bli: Rent, 
ørt stål, god temperatur, og vente lenge nok slik at 
produktene får virke.
Meget viktig er det også å behandle begge sider av 
stålet selv om det bare er synlig rust på den ene 
siden.

LAKKERING

Etter at rustprosjektet mitt var ferdig, ble det tatt 
noen småbulker. Deretter ble bilen demontert for 
støtfangere, lamper, og 
plastdetaljer, før den ble mattet ned med matteklutt 
og lakkert. Fargen er orginalfarge 189, men som dere 
sikkert har observert, MATT.
Jeg er ihvertfall meget fornøyd med dette utseende, 
den gikk fra å være litt gubbebil, til noe som ikke er 
så vanlig for denne type bil.

 Jeg har fått mange positive tilbakemeldinger fra alt 
i fra godt voksne folk til småunger, Det er jo gøy når 
en gammal E klasse kan engasjere i alle aldre og sam-
funnsslag, og ikke minst blir jeg jo litt stolt, siden jeg 
har gjort absolutt alt selv.
Store deler av bilen ble lakkert i originalfarge 189 
uten klarlakk. På taket har jeg beholdt i originalfarge 
189 med klarlakk. Tanken bak dette er at det ser ut 
som bilen har glasstak.
Lister rundt frontrute, bakrute, sideruter er lakkert 
med sort matt. Det samme er dørhåndtak, grill, em-
blemer, utvendige speil og nøkkelhull i koffertlokk.

Lakkfarge falt på 189 MATT
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Spoyler foran lagde jeg av gummilisten til en garasjeport

Instrumentpanel byttet jeg til hvite LED lys

INTERIØR

Etter at bilen fikk fjernet “disponent look’en”  synes 
jeg tredetaljene inne i bilen ble helt stilkjæsj. Alle 
tredeler i dashbord, 
midtkonsoll og i dørene ble pusset ned og lakkert i 
antrasittgrå farge som passer til sete-
trekk og dørtrekk.
Jeg har lagt på en karbonfilm på øvre del av midtkon-
soll for å bryte opp litt.
A-stolpetrekk, innerspeil, og solskjermer er lakkert i 
mørkegrå farge slik at bilen får et 

mørkere utseende sett utenfra.
Alle interiørlys er byttet med LED for å skape et mer 
moderne uttrykk.  

I tillegg er det gjort en del detaljeforandringer  i form 
av girkulebytte og kromrammer rundt girstang og 
luftdyser.
Det er satt inn hel bakrutegardin og lett 
sotede ruter. 
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Også i år var MBE absolutt til stede på Oslo 
Motorshow i messehallen på Lillestrøm 25 til 27 
oktober , og som i de siste årene var det Lokallag 
Oslo som sto for gjennomføringa. Pågangen av 
bilklubber som hadde meldt sin interesse var større 
enn noen gang, slik at vi dessverre fikk noe mindre 
standplass i år enn vi hadde i fjor. 

Som alltid ligger det en del planlegging i forkant, og 
masse dugnadsarbeid for å få til en fornuftig 
gjennomføring. Det er alltid en diskusjon om hvilke, 
og hva slags Mercedeser vi ønsker å vise frem disse 
dagene. Og med en reduksjon på antallet biler kontra 
fjorårets messe ble det ikke enklere. Men vi lander 
alltid på det som er klubbens intensjon, nemlig at 
vi en klubb for alle, enten lommeboka ser sånn eller 
sånn ut, eller bilen ser sånn eller sånn ut. Det som 
teller er hjertet for Mercedes-Benz. 
Denne gangen ble det derfor fire biler; Bjørn Mohns 
W202 , som viser at det innenfor relativt greie 
summer går an å skape en personlig og flott bil, en bil 
som bør kunne appellere til også de yngste av 
medlemmene. 

Videre hadde vi Turid Sundes kompressormatede 
W124 500E, et råskinn av en bil som naturlig nok 
tiltrakk seg masse oppmerksomhet. 
Geir Normanns SL 500 som denne gangen fremstod 
i ny drakt (Lamborghinioransje) var også til stede, 
og var også et solid trekkplaster, og til slutt hadde vi 
Thorbjørn Svendsens fine SLK der. 
Til sammen dannet dette en bra mix av ulike model-
ler og utførelser til glede for besøkende i alle aldre. 
Vi rigget standen klar på torsdag ved hjelp av en 
gjeng velvillige og arbeidslystne medlemmer, slik at 
når fredagen kom så var alt klart med teppefliser, 
belysning, biler, den lysende Mercedes-stjernen og 
for øvrig alt det andre som hørte til.

Gjennom de tre dagen messen pågikk hadde vi en 
jevn strøm av besøkende, og inntrykket er at også 
årets messe var en suksess for arrangørene. Det tror 
jeg helt sikkert alle tilreisende til Lillestrøm og områ-
det rundt fikk merke- 
Visstnok var det temmelig kaotisk i trafikken og på 
parkeringene rundt omkring.

Oslo Motor Show

Av Trond Hagebakken
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Standen vår var godt bemannet hele helgen og 
nysgjerrige besøkende fikk stort sett svar på det de 
måtte lure på, og mange nye medlemmer kom også 
til under årets messe. Det er jo alltid en fin anledning 
til å være tilstede ”der det skjer”, og til å profilere 
klubben, og samtidig møte folk med interesse for bil, 
enten det var besøkende på messa, eller andre som 
hadde stand der og var til stede.

Samtidig dukker det også opp en del medlemmer vi 
dessverre ikke ser ellers i året på arrangementer eller 
klubbkvelder, men det er ikke desto mindre hyggelig 
når de presenterer seg og vi får en hyggelig prat. Kan-
skje det blir slik at de også tar seg en tur ved andre 
anledninger også.

Så med dette; Takk til alle medlemmene som bidro 
til at dette ble en flott happening for klubben, og 
hjertelig velkommen til klubben skal dere være som 
ble nye medlemmer under messa!!
Neste år er vi helt sikkert på plass igjen.

Oslo Motor Show
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MIDT-
SIDE BILEN

Espen Mårstig`s 212
(forøvrig til salgs)
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Det har etter hvert blitt en årlig greie at Lokallag Oslo 
inviterer til en høsttur. I år var turen lagt gjennom 
Østerdalen til Røros, over til Funäsdalen i Sverige, ned 
til Mora, via Sunne og Charlottenberg tilbake til Oslo.

På morgenkvisten fredag 20. september møttes en 
gjeng fra klubben på Shell Skedsmokorset og satte 
kursen nordover. Været var akkurat som vi hadde 
bestilt, med sol og skyfri himmel. Etter hvert som 
turen gikk oppover nord for Oslo kom det til noen 
flere av medlemmene i følget. 
Turen gikk oppover E6, via Elverum og oppover RV 
3. Når sola skinner er det riktig trivelig å være på tur 
og den behagelige trafikkmengden gjorde at det var 
lett å holde rekken av Mercedeser samlet.

Første stopp på turen ble på Tiur’n kro på Koppang 
etter drøyt to og en halv times kjøring. Alltid godt 
med en beinstrekk og litt påfyll i magen.

Turen gikk så videre i retning Alvdal, hvor vi hadde 
planlagt et stopp på Aukrustsenteret. Dette er et 
museum med en samling av Kjell Aukrusts 
forskjellige påfunn i form av fantasifulle 
”oppfinneser”, bilder og bøker. Noen av installas-

jonene var til stor glede for noen av 
turdeltagerne, da de kunne få lov å utfolde seg og 
hente frem barnet i seg.

Det neste målet var Røros, med anledning til å rusle 
litt rundt i den trivelige byen. Røros har jo i tillegg 
til å være vernet også ”deltatt” på filmer og tv serier, 
og det er jo artig å spasere rundt å se igjen ”kjente” 
bygninger og plasser.

Det endelige målet for dagen var Vauldalen 
Fjellhotell, et sjarmerende og hjemmekoselig sted 
bare noen hundre meter fra svenskegrensen øst for 
Røros. Hotellet er nå drevet av Jorid, som er tredje 
generasjon Skott som driver dette stedet. Hun hadde 
satt av tid til oss for å fortelle historien om stedet fra 
da hennes bestefar startet opp med ”svenskehandel”, 
via farens ”stunt” som sukkerimportør på sekstitallet 
og etablerer av overnattingsstedet, til hennes egen 
filosofi rundt driften.
Og det er ingen tvil om at historien er spennende og 
interessant, ei heller om at hun har lykkes, både i å 
ivareta den arven hun er gitt å ta vare på, og hennes 
egen tanke om hvordan atmosfær bør være.

Lokallag Oslos høsttur 2013

Av Trond Hagebakken
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Hun kunne også fortelle at neste generasjon er klar 
for videre drift heldigvis. Etter foredraget ble vi 
servert lokale retter bestående av laks og ørret, en 
fantastisk reinsdyrgryte og tilhørende dessert.
Resten av kvelden gikk til sosialt samvær, og som 
vanlig er det aldri et problem når vi er på tur.

Etter frokost neste morgen ble det tid til litt seriøs 
bilpleie. Man drar da ikke på biltur uten å ha fått 
vasket bilene, gjør man vel? Og når vaskeplass er 
tilgjengelig er det jo bare å gå på, i hvertfall når 
været fortsatt viser seg fra den gode siden.

Første stopp på lørdagen gjorde vi over grensen, 
etter bare noen få mil, for i Funäsdalen finnes det 
nemlig et Systembolag. Og souvernirer skal man jo 
alltids ha med seg hjem…

Turen til Sveg hvor vi gjorde lunchstopp er det ikke 
så mye å si om, bortsett fra at det finnes myyyyyyye 
skog i det distriktet, og for så vidt langs hele
 kjøreruta denne helgen.

På lørdagen hadde vi booket rom i Mora, et sted 
kjent for de fleste som innkomsten i Wasaloppet. 

Her hadde hotellverten på forhånd sørget for at vi 
skulle få parkere bilene i hotellets garasjeanlegg. 
Men det skulle vise seg å bli enklere sagt enn gjort 
for en av turdeltagerne. For med oss på turen var 
Geir Normann i den nå Lamborghinioransje 500 
SL’n. Den bilen er jo både bred og lav, og akkurat 
bakkeklaringa, eller mangel på den slags, skulle 
bli en utfordring når det gjaldt å komme ned i den 
nevnte garasjen. Men takket være verten, et favn 
med veakubber og noen planker og en viss dugnad 
så kom den seg til slutt på plass.

Kveldens middag ble inntatt på hotellet, og heller 
ikke her var det noe å utsette på stemningen. For 
å si det litt beskjedent så er det vel slik at Mora 
er virkelig aktiv et par ganger i året, og det er når 
Wasaloppet går av stabelen, og et annet tilsvarende 
arrangement, for øvrig er det gaaaanske stille og 
rolig der. Vi fant allikevel et ”vannhull” i nabolaget 
og tilbrakte et par kveldstimer der før vi tok natta.
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På søndag gikk turen videre ned gjennom Sverige 
og enda mere skog, og til Sunne hvor vi inntok den 
dagens lunch.

Fra Sunne gikk veien videre mot Arvika hvor vi la et 
besøk hos Thomas Magnusson som driver en geskjeft 
med salg av brukte Mercedesdeler. Og kommentar-
en når en samling velpleide Mercedeser  rullet inn 
på tunet hans var rett og slett; ”Hva fa… ä det som 
händer????” hvorpå fyren snudde på hælen og 
forsvant inn, for så å komme ut igjen med kamera. 
”Det här mâste jag plåta, för det här kommer aldrig 
hända igjen!”

Han tok oss så med bort på ”lageret” sitt og ga oss 
mulighet til å rusle rundt blant en masse godbiter 
(hadde vært i alle fall…), bare litt trist å vite at disse 
bilene står ute i all slags vær, med de konsekvenser 

dette får.  Her stod en mengde SEC’er, W 126’er, -8’er 
og masse annet.

Turen gikk deretter til Charlottenberg Shopping og 
litt innkjøp, før vi takket hverandre for turen og tok 
hjemreisen den siste biten som det passet den enkelte 
best.

Og som vi var enige om under hele turen:  De som 
ikke ble med kan angre…
Men fortvil ikke, vi er allerede i gang å tenke på neste 
høsttur, og jeg kan love at det blir en tur med mye 
severdig og spektakulær natur i vårt eget land. 
Så det er for så vidt bare å sette av helgen omtrent på 
samme tiden til neste høst.
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Foto: Magnus Nyborg
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Litt AMG-snadder

Hva og hvem er AMG?

A = Upright Hans-Werner Aufrecht

M = Melcher Erhard Melcher

G = Grossaspach
 
Grossaspach er fødestedet til Hr. Upright

Erhard Melcher & Hans Werner Aufrecht

To unge karer som dannet sitt eget ingeniørfirma 
i 1967 i sitt lille verksted, og hadde klare ideer for 
hvordan en Mercedes-Benz skulle tunes. 
Disse to ledet et biløp i 1967 som nr 33 på 
Grossaspach racebanen. Den første store sportslige 
suksess kom i 1971 i 24- timersløpet på Spa - 
Francorchamps - klassens seier og andreplass 
sammenlagt i AMG Mercedes 300 SEL 6.8

AV SYVER-BENZ
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 I 1976 flyttet selskapet til Affalterbach i en 
ny fabrikkbygning. I 1978 var arbeidsstok-
ken allerede økt til nesten 40 ansatte. W123 
med 2,8 liter innsprøytning i 1976 brakte et 
enormt løft for selskapet. Tidlig 80-tallet 
hadde AMG tilgang til ideelle prinsipper av 
den nye AMG W126 S-klasse og den 
dynamiske 190E. I 1985 kom den egen-
utviklede 4-ventilers teknologien av Erhard 
Melcher med forsterket topplokk og effek-
ten til en 5,0 liters V8-motor til ca 340 hk. 
Mercedes Tuning hadde endelig blitt 

representabel. 
1990 var den første offisielle samarbeid mel-
lom Mercedes-Benz og AMG. Prosjektet var 
en 190 E 2,5 / 16 Evo. I Affalterbach jobbet 
nå ca 400 mennesker for AMG. Fra 1991 ble 
de første AMG modellene solgt via Daimlers 
eget distribusjonsnett. I 1993 var det første 
kjøretøyet i fellesskap utviklet på markedet, 
dette var en C36.

Gammelt verksted

Nytt verksted
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Logoer

Den gode gamle AMG logoen vi er vane med å se på 
dem første AMGène fra 80 tallet ser slik ut.

Hva er så forskjellen på den gamle og den nye 
logoen? 
Den første detaljen oppdages allerede på A. 
Understreken på A er noen % lavere enn den 
nye. 
Den andre detaljen som skiller den gamle fra 
den nye, er bokstaven G. Den har alltid en 
leppe i enden av løkken på den første logoen.

Denne logoen ble ofte trykket på kapell til lastebil etc.

Jeg kom over et bilde på google som fanget min 
nyskjerrighet. Om noen har kjennskap til denne 
logoen, setter jeg stor pris på tilbakemelding på  
Syver-Benz@Outlook.com
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Dette er produktlista for AMG ene fra 80 tallet. AMG Classic /8,107,108,109,123,116,124,126 og 460G

Bilder

Bildet viser replicaen til den orginale AMG bilen
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Navn: Thomas Madsen
Bosted: Mysen
Alder: 41år
Bil: Mercedes-Benz
Modell: S210
Type: 1999 E320 4MATIC
Diverse: Gift og har 2 barn på 7 og 9 år og jobber med drift av data/nettverk og det som naturlig hører inn under nettverk og sik-
kerhet.

Jeg har igjen fått vervet som medlemsansvarlig og alt det medfører. Jeg overtok allerede senhøstes 2012, men overtok vervet offisielt 
ved årsmøte Mai 2013. Ved overtakelsen senhøstes var vi nede i 640 medlemmer, noe som hadde stått stille siden landstreffet 2012 
så noe måtte gjøres. Jobben med å hente opp igjen medlemsmassen ble iverksatt og nå, snart 1 år etter er vi igjen ved grensen for å 
slå våre tidligere medlemsrekorder og håpet om å runde 850 medlemmer er igjen reelt.
Giro for 2014 er sendt ut, flere stykker har allerede betalt og mottatt medlemskortet sitt. Kanskje er du en av de som har klart å 
betale og gjør jobben min litt enklere.

Dessverre er det mange der ute som glemmer å sende meg en epost med endringer når de flytter eller får seg ny epost adresse.  Det 
er også en del som bytter mobilnummer, og når jeg da har feil epost, feil adresse og til og med mobilnummeret er feil, da er jobben 
med å få sendt ut ting til medlemmene straks litt vanskeligere.

Nå som vi straks går inn i ett nytt medlemsår så er det jo gledelig å se at så mange velger å være med oss år etter år. Så noe riktig må 
vi gjøre. 
Dessverre kommer det innimellom utmeldinger med beskjeder om at klubben ikke var helt det de trodde. “Jeg trodde jeg skulle få 
mer igjen.” “Det er for dyrt i forhold til hva jeg får.” “Jeg har solgt bilen” osv osv..   
Vi har også dessverre fått et lokallag i Trondheim som ligger litt brakk om dagen, og får håpe noen her inne kanskje klarer å dra liv 
i det igjen. Jeg er behjelpelig med å sende ut info til medlemmer i lokallagområdet.

Da gjenstår vel bare å ønske alle en god jul og et godt nyttår til alle entusiaster der ute.

Thomas Madsen
Medlemsansvarlig

INFORMASJON FRA MEDLEMSANSVARLIG
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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 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,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.

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

MBtideneNOVEMBER.indd   29 21/11/2013   14:45:31



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).
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

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.
Haugens Bilshine                        -            10% på ditecbehandling og bilpleie

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
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.

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

MBtideneNOVEMBER.indd   30 21/11/2013   14:45:31



S a m a r b e i d s p a r t n e r e
Bergen og omegn
Bilglass Bergen AS  - Frontrute 55% på glass. Sideruter og bakruter 10%.           
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.
Scandic Shine     -            15% på netthandel, må oppgi rabbattkode og medlemsnummer.

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

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.

Kristiansand
Pit stop                                        -            1000,- rabatt på tuning. Tiptronic tiplassing og tilbakesetting inkl.
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Joggedress uten hette
450,-

Skiltplater m/ny design: 50,-
Passer “EU-tilpassede”

skilt i plast og metall

Skjorte 150,-

Joggedress med hette
450,-

Caps 99,-

Bestilling
For bestilling, kontakt effektansvarlig Tommy Andersen

på tlf: 93493484 eller mail: effekter@mbentusiastklubb.com

Du kan også bestille effekter i klubbens webshop på: webshop.mbentusiastklubb.no/

Andre effekter:
Landstreffskjorte            100,- 

Håndkle                                100,- 

Tidligere MB-Tidende  20,- 

Klubbeffekter

Webshoppen er åpen!

www.mbentusiastklubb.no
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