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Sommeren er på hell
I skrivende stund er sommeren snart over og selv om vi ikke i år kan skryte av den samme sommeren 

vi hadde i fjor håper vi alle klubbens medlemmer har hatt en fin sommer og at alle som kom koste 
seg på årets landstreff. 

I dette nummeret har vi en del bilder for å dokumentere stemningen på treffet, sammen med en del artikler 
fra treff hos lokallagene. Vi har også noen artikler fra medlemmer om deres biler og de setter vi stor pris på. Vi 
håper flere blir inspirert og sender oss gode historier om sine biler og opplevelsene de har med dem.

Jeg har også i dette nummeret lagt til en oppslagstavle, om noen vil sende inn noe for å nå ut til enda flere 
medlemmer er det bare å sende dette til mbtidende@mbek.no. Det samme gjelder alle artikler. Alt er av inter-
esse. Har du en historie du vil fortelle, men er usikker på hvordan du skal skrive den er det bare å ta kontakt. Vi 
hjelper gjerne til.

Med vennlig hilsen, og ønske om en god høst,

Heidi Repvik
Redaktør 



Formann har ordet
Hei igjen, og god høst. Det har dessverre blitt 

høst, uten at jeg egentlig helt har merket at 
det har vært ordentlig sommer. Forhåpentlig er 
det enda en stund til vinterdekkene skal på, og 
veien saltes, så jeg krysser fingrene for en fin og 
lang høst. 

Høsten er også tiden da klubben ble stiftet, nærmere bestemt 18. 
oktober 2000. Det betyr at det er bare noen få uker til vi passer-
er 15 år. Dette kan selvsagt ikke forbigås i stillhet. Litt historie 
kommer allerede nå, mens neste nummer i større grad vil bli viet 
til jubileet. Visste du at du finner mange gamle MB Tidende, og 
masse annet på http://arkiv.mbentusiastklubb.no ?  

Selv om det har vært sommer, så har på ingen måte vi i styret hatt 
ferie fra styrejobben. Ved årsmøtet ble det valgt inn hele tre nye 
styremedlemmer, og vi har allerede gjennomført 2 styremøter i 
perioden, samt ett til før bladet kommer ut. Vi ønsker å informere 
mer om hva vi faktisk driver med,så fremover vil vi trykke utdrag 
fra møtene i bladet. Etter ønske fremsatt på forumet, trykker vi 
ogsåreferat fra årsmøtet.  

Som sagt, så ble det valgt inn hele tre nye styremedlemmer ved 
årsmøtet. Det har vært mange år nå uten noen nye i styret, så dette 
er veldig bra for videre drift av klubben.  Styret fordelte oppgaver 
på det første møtet. Oversikt over hvem som gjør hva finner du litt 
lenger bak i bladet.  Til tross for nye styremedlemmer, ligger ikke 
valgkomiteen på latsiden. Både jeg som formann, IT-ansvarlig og 
medlemsansvarlig har varslet ønsker om å fratre ved kommende 
årsmøte. Det er fortsatt viktig at det kommer nye til for å kunne 
drive klubben videre.  

På årsmøtet ble det besluttet å legge lokallag uten aktivitet døde. 
Derved ble dessverre både Salten og Trondheim lagt ned. I fjor 
ble dessverre Bergen lagt ned, og derved satt vi nå igjen med bare 
Stavanger, Innlandet og Oslo. At halvparten av klubbens lokallag 
er borte, er selvsagt svært beklagelig. Heldigvis kommer det også 
nye til, og det er hyggelig å kunne melde om at det nå rører seg 
både i Østfold, Bergen, Oslo Vest/Drammen og på Sørlandet. Disse 

trenger all hjelp de kan få for å komme i gang og skape et positivt 
miljø rundt i landet. Ønsker du å være med, så ta kontakt!  

Vålertreffet er også noe vi har jobbet mye med. Innen dette bladet 
har kommet ut, er treffet avholdt. Vår nye treffansvarlig har tatt 
grep for å gjøre mer ut av treffet. Det er innledet samarbeid med 
Skaslien gjestgiveri, for at treffet skal strekke over hele helgen. I 
tillegg til banekjøring, står også grilling, middag og premieutdel-
ing på programmet. Jeg håper det ble bra, og at dette er noe vi 
kan gjenta også til neste år. En stor takk til våre sponsorer, og alle 
andre som bidrar til å gjøre det mulig å arrangere disse treffene. En 
fyldig reportasje kommer selvsagt i neste blad.  

Jeg har lenge etterlyst flere artikler fra medlemmene. I dette num-
meret har vi fått flere slike personlige artikler, som jeg liker godt. 
Takk til alle som har bidratt! Har du en bil du har lyst til å vise 
frem, en ferietur du vil skrive om, en prøvekjøring du vil dele med 
andre eller noe annet du har lyst til å få med i bladet, så ta kontakt 
med meg. Du finner meg på alle klubbens facebook-grupper, på 
forumet, på telefon eller på e-post: styreformann@mbek.no .  

Frode Strand
Styreformann

Mercedes-Benz
Entusiastklubb

Annonsere:
Kontakt styreformann Frode Strand for priser og tilgjengelighet på 
annonsering i MB-Tidende.
styreformann@mbek.no

Medlemskap:
Medlemskap i MB Entusiastklubb koster 225,- ut 2015. For 2016 er kontigent 
satt til 500,-. Ønsker du å bli medlem, konakt medlemsansvarlig
medlemsansvarlig@mbek.no



nyheter
av Daniel Hamzavi

GLC Coupe Concept kommer snart!
Etter at Mercedes viste frem en gul og tøff GLC Coupe Concept i Auto Shanghai tidlig i 
år, så har de faktisk begynt med å teste prototypen!

Prototypen har faktisk fabrikk montert karosseri og lykter, noe som gjør det lettere å 
kjenne igjen bilen. Når det gjelder motor og drivverk, så blir ikke noe særlig forskjell 
mellom C, GLC eller GLC Coupe... Her er det mer fokus på utsiden av panseret enn 
under!

Mercedes er hissig på å kunne konkurrere med alt på fire hjul, og her viser de hva BMWs 
X4 kan vente seg. Denne coupe’en får samme behandling som GLE Coupe. På avstand vil 
de to ligne mye på hverandre, spesielt sett fra siden ettersom de kort og godt er en SUV 
coupe, men likevel med fire dører! En gang var coupe en to dørs bil som var like høy som 
en sedan med plass til 4-5 personer, men når vi sier GLC Coupe, så er det ikke lenger 
samme fakta! Den er blitt en høy bil, med fire dører og har plass til 5-7 personer, men 
ikke sikkert at alle sine kofferter går inn i bagasjerommet på denne nyfødte modellen.

Er du opptatt av interiør og komfort? Her kan du forvente noe av de beste av alle. Interiør 
stammer fra C klasse med rene linjer og ryddig fører miljø og understellet har fått det 
samme behandling som på GLE! En flott kombinasjon av to verden som skaper noe helt 
nytt som kanskje ikke koster fryktelig mye. Tviler på at vi ser mange av de som taxi, men 
tror det blir populær bland små familier og hyttefolk.

Glemte å nevne: for dere som vil komme fortere frem til hytta, så har AMG planer her. 
Så denne kan også fåes med tallene 450 og 63 bak seg. Hørtes spennende ut? Så følg 
med forumet for der kommer mer detaljer og friske bilder av denne nye og spennende 
modellen!

Det kan gå mot en tid der vi kanskje ser en AMG Hybrid på veiene. Alle bilfabrikantene er veldig opptatte av å trampe ned drivstoff forbruket i 
sine biler og det gjelder også for AMG. Fabrikanten vil ikke tilby en AMG 
Hybrid enda for det har ikke vært store interesser bland kundene. Men AMG gjør seg klar allerede nå til å fremstille en hybrid motor til 2020.

Rykte: Mercedes-AMG med hybrid model til 2020



Verdens mest avanserte og teknologiske bil, E klasse!
Mercedes viser igjen hva de er god for og hva kan de skape i en teknologisk verden. Til nå
har vi bare sett bilder av kamuflasjert E-klasse som skjuler linjer og detaljer. Men likevel
kan vi nå få litt mer informasjon om denne avanserte bilen. Med lanseringen av nye 
E-klasse, vil Mercedes nærme seg selvstyrte biler med tanke på de 9 helt nye eller grundig
oppdaterte førerassistansesystemene i w213. Bilen vil ta med seg mange av de 
teknologiske spesifikasjonene fra den helt nye S klasse og ta det med til et høyere nivå. 
Dermed vil for første gang i historien E-klasse være den mest avanserte Mercedes i 
verden.

Intelligent bil
Nye E-klasse er utstyrt med mange kamera, radar og sensorer som gjør kjøringen sikrere
og lettere. Det er kanskje blitt mindre kamera og sensorer rundt om bilen men de har fått
flere funksjoner og bedre presisjon slik at kostnader og kompleksitet blir redusert. 
Ulykkeforebyggingsteknologi, Active Brake Assist, Evasive Steering Assist og Car-to-X 
Communication er noe å nevne her. Disse jobber stadig for å oppdage og analysere 
trafikken foran og å kunne unngå fare og ulykker med både biler og fotgjengere.

Fjernstyrt parkering!
Smarttelefoner kan nå brukes til å låse, starte og parkere bilen med. Det må være noe av
det morsomste utstyret man kan få nå for tiden. For lettere av- og påstigning kan man
parkere bilen mens man står på utsiden av den, noe som skjer i en lav og trygg hastighet
(Maks 10 km/t)

PRE-SAFE
PRE-SAFE har eksistert i noen år nå, men er blitt mye mer avansert enn det opprinnelig 
var.  Hvis en sidekollisjon er uunngåelig, vil PRE-SAFE Impulse Side blåse opp side-
bjelkene slik at passasjer blir flyttet bort fra treffpunktet, samtidig som PRE-SAFE Sound 
sender ‘støybølger’ gjennom høyttalerne for å redusere hørselsskader etter en kollisjon.

Design
Mer lik lille- og store bror. Mye av designet ligger bak MRA-plattformen (Modular Rear-
wheeldrive Architecture)
Noe som gjør understellet lettere, men likevel sterkere. I dette tilfelle vil Mercedes 
fokusere først på sikkerhet og bygge skjønnhet etter det.
Her har jeg prøvd å nevne bare noen av de mange spesifikasjoner på 7. generasjon av E
klassen. Det er så mye mer å vente her, så for de som vurderer å kjøpe ny E klasse nå, vil 
jeg anbefale dem å vente til 213 kommer ut.

Ultra-efficient plug-in hybrid, hybrid, diesel og bensin er på plass!



Was einem am Herzen liegt, gibt man nur in beste Hände...

For det som ligger hjertet nærmest overlater man kun til de beste hender. Et trygghets og sikkerhetstegn 
gitt av Mercedes-Benz til sine kunder. For vi som er glad i bilen vår holder den nært vårt hjerte. Vi over-

later bare bilen vår til de vi vet er gode. Vi søker etter det beste for bilen vår på samme måte som vi har søkt 
etter det beste da bilen ble kjøpt.  Vi kjøpte den beste bilen. Slik lyder Mercedes-Benz sitt ord.

Når man selger Das Beste, må man jo gjerne følge opp med det beste også når man skal reparere bilen. En lang historie på over 
129 år med innovasjon viser en kultur som har blitt en tradisjon, en tradisjon som er blitt historie. 129 år med god historie, skaper 
glede, omsorg og et mål om å nå det beste. Gjennom flere generasjoner har slekter fulgt tradisjonen, og jobbet i et av verdens mest 
solide og stabile bilfirmaer gjennom mer enn 129 år med innovasjon.

Innovasjonsevnen kan spores tilbake i hele systemet fra galskapen med å montere en bensindrevet motor i en treramme med hjul, 
til å montere det i en vogn for hesteløs transport, til en mobil fremtid. Hele veien med et ønske om skape det beste som er mulig.

Gjennom en lang og målrettet innsats har man klart å løfte frem det beste eller ingen ting. Slagord som Das Beste oder nichts, har 
ført med seg en kundetilfredshet som ingen andre.

Hvordan får man så fornøyde kunder når kvaliteten må være best? Man balansere topp kvalitet til en lav pris, levert raskt og presist. 
Ikke alltid like enkelt å skape en miks som alle liker.  Et av våre medlemmer har et bra uttrykk, og jeg gjengir løselig «Kvalitet, hur-
tighet, pris – Velg  hvilke som helst, men kun to av dem....»

Men la oss smake litt på overskriften igjen «Was einem am Herzen liegt, gibt man nur in beste Hände» For hva som ligger hjertet 
nærmest overlater man kun til de beste hender. Det er ingen tvil den beste fagkunnskapen på nyere Mercedes-Benz sitter der de er 
opplært til å håndtere den nye bilen. Merkeforhandler er og blir det stedet der de besitter den beste kunnskapen. Merkeforhandler 
sender sine ansatte på kurs, oppdateringer og opplæring. En servicetekniker fra Mercedes-Benz har deltatt på kurs i eget 
skolesenter for Mercedes-Benz, de har deltatt på kurs hos Mercedes-Benz sitt internasjonale skolesenter i Malmö der de må bestå 
eksamener. Det drilles i kunnskap og forståelse ulikt noen andre. For det er gjennom opplæring man kan bli best. Dette gir dem 
høy kvalitet og svært ofte bra hurtighet. Men dette koster penger, penger som du som kunde må betale. Så du har altså fått både 
kvalitet og hurtighet.

Etter hvert som bilene blir eldre er det stadig flere som opplever at det er et kost/nytte perspektiv som ikke gjør at det beste alltid er 
det beste. Noen ganger er prisen vel så viktig som hurtighet og kvalitet, og da er det viktig å finne alternativer som gir deg det beste 
forholdet. Kan man likevel velge det beste?

Følelsen av å få det beste er en fantastisk følelse.

Jeg er ekstremt privilegert, for jeg har den følelsen ofte. Hver gang jeg setter meg inn i min Mercedes-Benz opplever jeg noe av det 
beste som finnes. Når jeg spiser på en flott restaurant så nyter jeg nydelig mat, noe av det beste som finnes. Vi mennesker liker å 
finne det beste, vi søker det beste som finnes. Å velge å kjøre Mercedes-Benz er å velge noe av det beste som finnes.

Likevel liker jeg å lage min egen mat, for den smaker ofte like bra som den jeg kjøper, nettopp fordi jeg legger mye entusiasme, 
omsorg, kjærlighet og glede i å lage maten. Så hvorfor ikke legge kjærlighet, omsorg, entusiasme og glede i å reparere sin egen bil? 
For jeg tror ikke at det finnes mange verksteder som har mer omsorg for bilen min enn meg, jeg tror ikke det er mange mekanikere 
som har mer passion og entusiasme for min bil enn jeg har.

Det er gjennom å utvise omsorg, glede, entusiasme og kjærlighet man får de beste hender. Kanskje er det noen ganger slik at de 
beste hender er montert på ens egen arm? For det som ligger hjertet nærmest overlater man kun til de beste hender ...

Ha en fortsatt god høst, med gode sommer minner. Vær trygg på at din Mercedes-Benz vil fungere utmerket også utover høsten og 
vinteren om du bare gir denriktig omsorg, pleie og kjærlighet.

av Simen Malerbakken



Was einem am Herzen liegt, gibt man nur in beste Hände...

Punktsjekk for din Mercedes-Benz
Mercedes-Benz har et skjema for en jevnlig kontroll av bilen. Her gjengir jeg løselig Mercedes-Benz sin 5-punkts kontroll Plus.

- Kontroller bilens karosseri
- Batteriets alder kontrolleres. Produksjonsdato _________________

Kabin

- Tidspunkt for neste service avleses: Tid/km _________________
- Front- og hekkbelysning kontrolleres for funksjon
- Vindusviskere, bakruteviskere og spyleranlegg kontrolleres for funksjon

Bilens front og hekk

- Frontruten kontrolleres for skader og slitasje.
- Vindusviskergummi kontrolleres for slitasje og beskadigelser
- Tidspunkt for periodisk kjøretøykontroll kontrolleres og legges inn i ASSYST

Motorrom

Væskestand kontrolleres og korrigeres ved behov

- Motorolje
- Motorkjølevæske
- Bremsevæske
- Servoolje
- Vindusspylervæske
- Vifteremmen kontrolleres for slitasje på det synlige området

Hjul og bremser

- Kontroller profildybde i dekkene 
                                       VF               HF             VB             HB

Utvendig              _________   ________   ________   ________

Midten                 _________   ________   ________   ________

Innvendig            _________   ________   ________   ________

- Dekktrykk kontrolleres og korrigeres - 

                                Foraksel                            Bakaksel

Bar/PSI                  _____________               _____________

- Prøvekjørsel av bilen med bremsetest. Kontroller jevn oppbremsing uten at bilen trekker til noen side
- Bremseklossenes belegg kontrolleres for slitasje.

Bagasjerom

- Dekktrykk i reservehjul kontrolleres
- Holdbarhet på TIREFIT kontrolleres og noteres  TIREFIT utskiftes måned/år  _________/_________

Bilens underside

- Alle synlige deler kontrolleres for slitasje og utettheter



C klasse

Jeg har hatt fast følge med denne vakre skapningen helt 
siden hun ble født på samlebåndet hos Mercedes Benz i 

Bremen, Tyskland, i juli 2012. 

Hun ble født som 2013-årsmodell. Voksne gutter skal også få lov til 
å bli skikkelig forelsket, og ha det mye gøy sammen med den ene 
man er glad i. Når jeg trykker på fjernkontrollen, LED-blinker hun 
meg velkommen 3 ganger og åpner seg opp.  Når jeg tenner henne 
med den elektroniske nøkkelen, maler hun lavt og vakkert og lyser 
opp med sine skjønne Xenon-øyne og lengter etter å bli ført ut på 
veien. Slik nettopp bare hun kan det. Den eneste ene for meg. I 
sportsmodus girer hun automatisk raskere ned og vil gjerne forbi 
alle hun ser, men må holdes forsiktig igjen - og heller lære seg å 
nyte istedenfor å kjøre seg hardt ut på alle gir. Selv om hun har lyst 
til å vise alle; Her er JEG! 

Hun kan kjøres på cruisecontrol, men det er ikke det hun helst vil. 
Hun vil kjøres aktivt, og har begrenset tålmodighet med å være låst 
i en bestemt hastighet. Vil jeg lytte til NRK Klassisk på DAB+, vil 
hun heller at jeg skrur ned volumet og lytter til at hun spiller seg 
ut over hele lydregisteret. Ikke klassisk, men likevel akkurat like 
vakkert som Mozarts Laudate Dominum, med Kiri Te Kanawa som 
solist. Skal vi tøye grenser på lukket bane, og kobler ut ESP og alle 
sikkerhetssystemer, spør hun meg ømt: “Vil du virkelig dette? Jeg 
er med på leken hvis du vil...og du vet det vil bli heftig!”  Jeg klarer 
ikke annet enn å bekrefte med et ja. Jeg vet da at hun eier meg. 

Når så kvelden kommer og vi skal falle til ro, får hun hvile seg litt på 
lavt turtall før jeg slukker henne for natten. Hun er varm, som om 

hun har feber. Men, det er bare hennes lidenskap inne i henne som 
varmer oss begge. Hun tikker metallisk, idet hun kjølner sakte for å 
få hvile. Hun lukker seg akkurat som en vakker blomst gjør det når 
solen går ned i horisonten, gir fra seg tre korte sukk idet verden er 
lukket ute, LED-blinker som et kjærtegn til meg igjen, og hvisker: 
-”Sees kanskje imorgen allerede, kjæreste?”  -”JA, det gjør vi,” svarer 
jeg...”hvordan skulle jeg overleve det å ikke se deg hver dag?” Det er 
da jeg forstår at forelskelsen er gått over i ekte, varig kjærlighet.

Av: Harald Morten Utnes

Dette er en 180cdi med 120hk, 2013modell. Den har 7-trinns automat, som 
kom med facelift i 2011/2012, intelligent Light system, multimedia pakke, 
cruise, DAB og er i en nydelig Palladiumsølv metallic.Kjøpt ny hos Bertel 
O Steen. Tok kosmetisk klargjøring selv da den kom hit-jeg er supernøye x 
376511! Kjøpte piggfrie vinterdekk, men det er kun av teoretiske årsaker, den 
luftes kun kortere turer på ikke-saltet vei vinterstid. Altså behandles hun som 
en klassiker.

Den eneste ene for meg



Tradisjon tro; Burger og is på Cadillac Diner
Lokallag Innlandet

I år som i fjor og mange andre år gikk turen for lokallag 
innlandet til Cadillac Diner på Tretten i juni.  

Dette er blitt en hyggelig årlig tradisjon, og i år var det veldig 
godt oppmøte. I år var det felles avreise for hedmarkingene 
fra Moelv. Der kjørte vi i kolonne og fikk med oss en bil fra 
Lillehammer før vi ankom ”Diner’n” og møtte 3 biler til. Totalt 
var vi i år 11 biler som møtte opp på Tretten for å nyte burgeren 
på Diner’n.  

Vel framme på Diner’n møtte vi Trond, som er eier av kafeen. 
Trond fikk komme med sine planer for Cadillac Diner når den 
gamle Shell-stasjonen på Tretten ikke fikk driften til å gå rundt 
lenger. Kafeen har et tøft amerikansk preg med en Cadillac som 
kommer ut av veggen, en gammel jukeboks med vinylplater 
og sittebåser som lurer deg til å tro at du befinner deg en helt 
annen plass i verden enn i Gudbrandsdalen.  Burgeren som 
blir servert med en flaskecola er noe helt annet enn det du blir 
servert på Mcdonalds, og er med på å forsterke den amerikan-
ske følelsen du får når du passerer dørstokken på denne kafeen. 

Cadillac Diner har blitt en magnet for mange innen 
amcar-miljøet, store lastebiler, motorsykler og ikke minst for 
oss i Mercedes-miljøet. (Kilde: www.cadillacdiner.no) 

For lokallag innlandet sin del blir hovedmålet for dette hygget-
reffet en stor burger etterfulgt av en is og et godt selskap med 
andre mercedesentusiaster. I år pratet vi også om neste år for lo-
kallagets del og ikke minst for alle andre i klubben. Vi kan røpe 
såpass at vi vil prøve å lage til en plan for store deler av neste år 
med både utstilling- og hyggetreff, ikke bare for oss, men gjerne 
for resten av MBE også. Det skal nevnes at dette har kun vært 
med praten, men vi ønsker gjøre klubben mer synlig for resten 
av Norge og håper vi klarer å få til noe litt ekstra enn det som er 
gjort tidligere år. Vi har også et håp om at medlemmer fra andre 
deler av Norge også kan ta turen til innlandet, noe som vi ten-
ker vil skape et enda bedre samhold i vår ”lille” Mercedes-klubb. 

Med dette ønsker vi fra lokallag innlandet alle medlemmer i 
MBE en riktig god høst, og kanskje vi er så heldige å få møte 
noen av dere på Diner’n neste sommer.

- Simen Grasto



Lokallag Oslo

Vårtreff 2015
Nok en gang var det klart for årets happening i 

Lokallag Oslo, og søndag 3 mai var alt klart for 
innrykk i Brobekkveien. 

Denne gang hadde våre venner i MBKN valgt å kombinere sitt 
vårtreff med vårt, med særdeles stort hell. Været viste seg som 
vanlig fra sin gode side og bidro til å skape den rette stemnin-
gen for en slik dag.  Tanken med et slikt treff er jo å kunne vise 
et bredt spekter av modeller, og bredde i modellspekteret ble 
det virkelig, fra de flotte veteranene som medlemmene i MBKN 
stilte med, og helt opp til de siste utgaver som leveres i dag. Den 
ene mer blankpolert og skinnende enn den andre. Selvfølgelig 
har vi et ønske om å overgå oss selv i besøk for hvert år som 
går, og årets treff satte de foregående treffene helt i skyggen på 
dette området. 

Vi hadde på forhånd optimistisk trykket opp hundre ”start-
nummer” for avstemningen, men etter hvert som dagen gikk 
innså vi at dette ville bli for lite. Når dagen gikk mot slutten 
hadde mer enn 110 biler vært innom. Dette nærmet seg det 
dobbelte av fjoråret. Vi har derfor innsett at den plassen vi har 
fått benytte så langt ikke lenger er stor nok, og arbeidet med å 

få tak i noe annet er i gang.  

Som årene før hadde vi også i år invitert noen av samarbeid-
spartnerne våre til å delta, så en stor takk til AutoGlaze og 
Bulkespesialisten Hans Berge, som tok seg tid til å være sam-
men med oss denne dagen. Også i år hadde vi tilrettelagt for 
”Peoples Choice” prisen, og med alle de utrolig flotte bilene 
som var til stede var nok ikke valget så lett. Til slutt viste 
opptellingen at Pål Guldbrandsens utrolig flotte S 63 AMG 
Coupè ble den verdige vinneren. 

Dilemmaet for neste år er at første søndag i mai er den 1., men 
vi har tro på at dette ikke er noen hindring, så sett allerede nå 
av denne datoen, ta med deg bil, familie og venner og bli med 
på vårens beste samling. Stedt vil bli offentliggjort når dette er 
bekreftet.





Lokallag Oslo

Sommeravslutning
Lokallaget har etter hver innført noen tradisjoner 

som vi forsøker å holde hardt på, en av dem er 
å avslutte sesongen før ferietiden med en hyggelig 
samling for medlemmer og deres koner, kjærester og 
familie.  

De senere årene har vi lagt dette til Fetsund Lenser, og slik ble 
det også i år, nærmere bestemt 1 juli. Mye av grunnen til dette er 
den hyggelige atmosfæren som er der, Guri og hennes stab ved 
lensene som legger alt til rette for oss med varme griller og god 

hjelp, og ikke minst avstanden fra Oslo og parkeringsmulighe-
tene. 

I fjor fikk vi et svare strev med mygg som invaderte området og 
sikkert la en liten demper, men i år var alt bare fryd og gammen. 
Solen skinte far blå himmel og folket koste seg med det de hadde 
brakt med seg av grillmat. Vi nyter som alltid i vårt eget gode 
selskap noen hyggelige timer, før vi i år la inn en cruising med 
avslutning på Statoil Kjeller.

- Trond Hagebakken



Lokallag Sørlandet

Lokallagstreff

Da har man hoppet i det og prøvd å sy sammen et 
lokallag her på Sørlandet. Det er prøvd før, men 

håper det blir større suksess denne gangen.  

Jeg har nå vært med i denne klubben noen år, og siden jeg er 
fra Sørlandet så savnet jeg litt engasjement herfra. Etter samtale 
med flere her nede så tok jeg sats. Det er jo lov å prøve. 

Det første som skjedde var at vi opprettet en facebook side for 
lokallaget. Det er en enkel måte å nå ut til folk på. Samtidig som 
forumet ble oppdatert.  Så var det tid for vårt første lokallagstr-
eff. 

Etter å ha forhørt meg med andre lokallag som startet opp fra 
bunn av der de var kun 1-2 stykk som møtte opp de første gan-
gene, var jeg temmelig spent.  Jeg starta opp min lekre grønne 
190 Diesel på vei mot storbyen Kristiansand., spent på hvor 

mange jeg ville møte. 

Planen var pizza på Dolly Dimples i sørlandsparken.  Etter litt 
venting begynte folk å komme faktisk. Jeg var overlykkelig. Vi 
ble noen stykk og kvelden var kjempe koselig. En fin gjeng med 
forskjellige biler. Vi snakket lenge om bilene, lærte mye og fant 
ut at dette måtte gjentas. 

Nå har det vært sommerferie og jeg håper og tror vi kan komme 
i gang igjen til høsten. Det er viktig å reklamere for den flotte 
landsdelen vår i klubben. Vi har utrolig mange flottebiler her 
nede, og en vanvittig entusiasme blant hobbymekanikere 

Håper og se flere på neste treff! Følg med på facebookgruppa 
eller forumet.

-Madeleine Madsen

Lokallag for Drammen, Asker og Bærum

Det har fra tid til annen vært luftet mulighet for treff i 
Buskerud/Drammen, uten at det har blitt noe mer ut 

av det. For min egen del er området Drammen/Lier lettere 
tilgjengelig enn Lokallag Oslo sine treff nordøst i Oslo. 
Klubben har endel medlemmer mellom Lysakerelva og 
Drammen, men disse er så vidt jeg vet lite aktive i Loka-
llag Oslo. 

Det er flere som har meldt sin interesse for treff i Drammen/
Lier området og jeg har derfor jobbet litt med muligheten for å 
opprette et lokallag i området. Et lokallag med treff i Drammen/
Lier området vil forhåpentligvis være et interessant treffested 
medlemmer som bor sydvest for Oslo, gjerne medlemmer 
bosatt i Buskerud, Akershus vest og Vestfold, og er åpent for alle 
som har lyst til å komme. I første omgang satser vi på treff i Lier, 
men jeg ser også for meg muligheten til å variere treffsteder litt i 
regionen for å gi flest mulige medlemmer muligheten til å delta, 
eventuelt kombinert med en crusing tur. 

Det er opprettet en Facebook gruppe for dette 
lokallaget: Mercedes-Benz Entusiastklubb 
Drammen, Asker og Bærum 
Meld dere gjerne inn her. 

Første møte har vi satt opp mandag 31 august på Lierkroa kl 
18:00 

Kontakt meg gjerne hvis dere har noen spørsmål eller innspill. 

Med vennlig hilsen

Igor Arne Dusan 
e-post: iadusan@online.no 
Mobil: 92633552



Tur til Stadler Motorsport i Haan Munden 
Sommeren 2014

Da jeg skulle ta i bruk Sl’n etter vinterlagring begynte 
bilen å leve sitt eget liv. Kick down og giring fusket, 

lamper lyste og bilen hompet og gikk.  Hele våren gikk 
med på å prøve forskjellige verksteder med synsing om 
både det ene og andre.  

Etter å ha brukt rundt 15000 på bilen her i Norge så var det en 
som tipset om Stadler i Tyskland. Jeg tok da kontakt og etter litt 
mailing frem og tilbake booket jeg tur på Kielferga i slutten av 
juli. 

Torsten Stadler hadde da bestilt hotell for oss på et veldig koselig 
hotell noen km fra verkstedet. Lars Lund var med som 
reisefølge. 

Onsdag 23 juli ankom vi Haan Munden etter 40 mils kjøring 
fra Kiel. Der ble vi vel tatt imot av Torsten Stadler himself som 
straks kjørte diagnose på en litt sliten og varm Sl etter turen fra 
Kiel. Etter litt intern snakk ble deler bestilt og arbeidet påbegynt.  
Her var det aldri noen tvil om hva som måtte gjøres for å få Sl’n 
på beina igjen.  Eller hjula var det vel. 

De siste delene som kom var feil for det ble litt sammenblanding 
av deler som Lars bestilte til sin 97 mod og min 94 mod.  Dette 

tok Torsten på egen kappe så vi ble påspandert hotell for resten 
av helgen. Vi fikk låne en 124 bil sånn at vi fikk sett oss litt rundt 
i området.  Vi fikk noen veldig varme dager i Haan Munden 
og trasket rundt i den flotte middelalderbyen og lesket oss med 
gode tyske ølmerker til priser vi ikke ser her hjemme.  

Mandag dro vi hjem med en Sl som ikke var til å kjenne igjen.  
Jeg fikk testet den grundig på autobahn mot Puttgarden og 
videre gjennom Danmark og Sverige. 

Min erfaring med Stadler Motorsport er at de er utrolig pro-
fesjonelle når det gjelder systemforståelse og diagnosering av 
merket vårt.  Der hvor norske verksteder klør seg i hodet finner 
de ut av feilene med en gang.  

Men husk å avtale pris og hva som skal gjøres på forhånd.  Det 
er fort gjort å blakke seg, selv med tyske verkstedpriser

- Geir Lie 



15 ÅR  - fortsettelsen

18 Oktober 2000 så Mercedes-Benz entusiastklubb 
dagens lys. Denne serien om klubbens begynnels 
er det en “trip down memory lane” for meg, og det 
håper jeg det er for mange av dere også. 

Dette nummeret har jeg gleden av å bringe dere side 2 av det 
første MB-Tidende, og forsiden til den andre utgivelsen. Sven 
Håkon Voldum gjorde en enormt bra jobb med å få bladene i 
stand, og den gang som i dag hadde vi ikke en kø av medlem-
mer som ville ha sine artikler på trykk. Vi jobbet med å få frem 
artikler som skulle på trykk, og treff og arrangementer vi ønsket 
å gjennomføre. Som dere kan se hadde vi allerede den gang 
gode rabattavtaler for medlemmene og det har vi fortsatt med. 

2. utgave var på hele 16 sider og inneholdt nyhetsstoff, en artik-
kel om W201 eller 190 serien som vi kalte den.

Bilen som ble grunnlaget for testen var Sven Håkon Voldum sin 
1984 190D som den gang hadde gått 294 000km. Allerede den 
gang konkluderte testeren med at modellen egner seg utmer-
ket som ungdomsbil og det er vi vel enige om i dag også. Vi 
var innom modellene 203 som den sommeren kom både som 
T-modell og SportCoupé. Vi hadde også en artikkel om «Mer-
cedes-Benz – Mer enn en bil?» Artikkelen dreide seg om alt det 
andre du kunne ha entusiasme for, som modellbiler, 
salgsbrosjyrer, bøker, klær og andre accessoirer. Her ble både 

tips til innkjøpssteder, rene anbefalinger, og steder å kjøpe dette 
løftet frem. Jeg sitter og blar i disse gamle bladene og tenker 
tilbake på tiden, med et lykkelig minne. Jeg tror fremdeles i 
dag at vi har mye å glede oss over i Mercedes-Benz entusiast-
klubb, og at mange finner et godt vennskap blant folk som er 
med. Klubbens fremste formål er jo å samle mennesker som 
har den samme interessen. Jeg håper du som jeg er glad for å 
møte nye Mercedes-Benz venner i et miljø klubben har bidratt 
til. Til slutt vil jeg vil minne om klubbens formålsparagraf som 
lyder «Mercedes-Benz Entusiastklubb skal fremme interessen 
for Mercedes-Benz, skape et miljø rundt merket og arbeide for 
Mercedes-Benz’ beste i Norge og internasjonalt.»

Med disse ord håper jeg du ser frem til å bli med oss de neste 
15 årene til denne klubben.Om noen har en utgave av 2. årgang 
nummer 2 et eller annet sted så blir jeg veldig glad om jeg får 
noen bilder eller noe. Det er en av de første bladene jeg man-
gler. 

Med stjernehilsen Simen Malerbakken. 



MidtsideBilen
MB-Tidende 16. årgang Nr 2 2015  Eier:Terje Holgersen



Bilen er en E280TCDI, 2006 modell. 

Vi fikk den importert i 2014 gjennom Bertel O. Steen Rogaland. Vi har hatt den 1 år og kjørt den 23000 km allerede. 

Hadde følgende utstyr fra fabrikk som vi ville at bilen skulle ha. - Sportpakke. - Soltak. - Comand. - Harman Kardon. 

Utstyr som er ettermontert. - AMG styling med 19” AMG hjul. - Lorinzer baklukespoiler. - Proff sotet ruter helt frem. - Nappa designo interiør 
med varme og kjøling foran. Varme og isofix bak. - El. Innfellbare sidespeil. - Distronic. 

Vognen er en 2012 modell Hobby 650WFU som vi kjøpte i Februar 2015. Montert 14” hjul med Mercedes navkopper. Brukte ratt senteret som er i 
124 før airbag ratta kom. Passet rett på senterkoppene som følgte felgene.



LANDSTREFF
2015



Foto: Frode Strand





Vålerbanen 2015
I den tiden mellom dette bladet lages og til det kommer i hendene til våre medlemmer går Vålerbanentreffet av stabelen. Med over 1000 
påmeldte satser vi på at dette blir årets råeste Mercedes-Benz treff og vi ønsker alle en fantastisk helg. 

Vi vil her få benytte anledningen til å takke flotte sponserer med sine bidrag til treffet. 

Sponsorer landstreffskjorte 2015
Vi takker våre sponsorer for landstreffskjorten 2015:



Vinnere fra årets landstreff 2015!



Vinnere fra årets landstreff 2015!

Revidering av kategorier for bedømming.
På årets generalforsamling ble det presentert en tanke om nye kategorier for bedømming av biler. Forslaget ble vedtatt sendt på 
høring til lokallagene der medlemmene skulle komme med forslag.

For å gjøre denne prosessen så god som mulig vil jeg be om en bred tilbakemelding på hva som er bra og hva som bør bil bedre, 
ikke bare til lokallagene, men også til medlemmer som ikke har et designert lokallag.  

Klubben har i dag en struktur som kan være krevende å forstå da den delvis baserer seg på modell, og delvis på plattform. Det er 
ikke enkelt å forstå hvilke biler som hører i hvilke kategorier for de utenfor miljøet. I tillegg til dette er det fremkommet tanker om 
antallet pokaler, kanskje man bør redusere antallet og dermed gjøre det enda mer interessant å motta en.

Styret inviterer derfor dere som medlemmer til å mene noe om klasser og måter det bedømmes på. Så vidt jeg vet er vi i dag rundt 
750 kloke hoder i klubben, og nettopp din ide er viktig å få med. Ut i fra de tankene og ideene som vi får inn legger vi frem et 
forslag, dette sendes dere på høring til lokallagene slik at vi er sikre på at det er et grundig eierskap til regelverket.

Jeg tror og håper på et godt regelverk basert på hva medlemmene ønsker i mye større grad reflekterer klubbens medlemmer 
enn tidligere. Styret fatter et vedtak basert på innspill fra medlemmer og høringsuttalelsene. Vedtaket fremmes for årsmøtet for 
årsmøtet der dere vedtar hvordan det skal gjøres i 2017.

Ettersom det var jeg som fremmet saken på årsmøtet har jeg fremmet habilitetsspørsmål og trekker meg fra behandlingen av saken, 
i henhold til god skikk for styrer. I skrivende stund har ikke styret fremmet noen ny representant til å føre saken, men ny sakfører 
skal når du leser dette være oppnevnt 

Send dine forslag til styreformann@mbek.no her vil forslagene bli sendt til sakfører.



Oppslagstavla
Valg av styremedlemmer 2015 
Valgkomiteen gikk før årsmøtet ut med en oppfordring til klubbens medlemmer om å melde 
sin interesse for å kunne gjøre en jobb i klubbens hovedstyre. Dessverre viser det seg at ikke 
mange melder seg. Vi fikk allikevel tre kandidater som sa seg villige, og som hovedstyret selv 
kunne konstituere i de jobber man mente disse ville  passe til. Disse ble enstemmig valgt av 
årsmøtet. 
Dette var Gine Sollie  Madsen, Madeleine Madsen og Simen Malerbakken. 

Utfordringen ved neste valg i 2016 er at fler av de sentrale styremedlemmene har signalisert 
at de ikke ønsker å stille til gjenvalg. Det er dermed ønskelig at nettopp  DU vurderer om du 
ønsker å være med å styre klubben i en spesiell retning og dermed kan bidra med en jobb i 
styret. 

Etter styrets konstituering av medlemmene ble  styrets sammensetning pr. i dag. slik: Frode 
Larsen Sæterstøl og Tommy Andersen er nå vara til hovedstyret.  

Gine Solli Madsen har signalisert at hun ikke ønsker å sitte lenger enn inneværende periode.  
Tommy Andersen har fått ansvaret for å jobbe videre med lokallag Bergen. Han er formann 
der, men siden han også sitter i styret, har han fått beskjed om å fremme en annen kandidat 
til valgkomiteen.  Frode Strand er formann, Simen Malerbakken er treffansvarlig. 
Madeleine Madsen er avtaleansvarlig.  Tore Vold er fortsatt økonomiansvarlig.  Thomas 
Madsen er medlemsansvarlig, nestleder og effektansvarlig.  Øyvind Repvik er IT-ansvarlig. 
Han er på valg også neste år. Han er muligens på gli for å fortsette. Her må valgkomiteen 
jobbe litt med han, og se hva som er fornuftig å få til.  Kenneth Lokøy er webansvarlig, men 
ikke del av styret.  

Med vennlig hilsen,

Valgkomiteens formann, Trond Hagebakken

Vi er en gjeng på 4-6 personer som skal 
prøve å starte en Østfoldavdeling. Vi vet av 
erfaring at det er liten interesse i Østfold 
men vi er klare til å prøve. Vi har ikke fast-
satt dato for første møte, eller lokaler, men 
det vil bli annonsert på forumet så snart det 
er klart. 

Håper å se dere der!

Stein Arnestuen 
Lokallag Østfold

Bli med i Østfolds lokallag!

I forbindelse med at styret har startet planleggingen av Lanstreff 2016 har vi et stort ønske om å få vite hva DU ønsker i forbindelse med landstr-
effet.

Lanstreffet er jo et av årets store høydepunkter for klubbens medlemmer, og det er mange ting som skjer. I kulissene er det planlegging og 
tilrettelegging i stor stil, og hvert år prøver vi å gjøre dette så bra som mulig for våre medlemmer. I år har styret besluttet å oppnevne et 
styremedlem til å lede treffet og vi vil derfor starte tidlig med både planlegging og tilrettelegging.

Vi ønsker derfor tilbakemelding fra våre medlemmer slik at dere får det treffet dere ønsker dere. Årlig kommer det noen gode ideer fra deltagere 
og vi må vel også innrømme at det ikke alltid er like enkelt å ta gode råd klokken 02:30 på natten fra medlemmer med til dels høy promille.

Vi ønsker dine forslag og dine tanker rundt et landstreff nå slik at vi kan planlegge godt. Hva skal landstreffet inneholde, hva bør vi endre og 
hvordan bør treffet være. Her er det din private mening som er viktig.

For å få en bredest mulig tilbakemelding har vi åpnet en tråd på forumet der det er mulig å komme med ideer, det er også i gang en workshop 
for lokallagene der de skal kommen med innspill til hvordan vi kan gjøre dette enda bedre. Men det er også de som ikke har et naturlig lokallag 
som skal høres, og derfor spør vi deg. Har du noen tanker om elementer eller ting som kan forbedre landstreffet? Forslag og tanker kan sendes 
til treffansvarlig@mbentusiastklubb.no.

Jeg vil så sammenfatte et treffprogram basert på den tilbakemelding som kommer fra workshop i lokallagene, innspill som kommer på e-post 
og fra forumet. Når jeg så har et treffprogram så sendes dette på høring til lokallagene og legges på forumet for tilbakemeldinger. Basert på 
høringssvarene og tilbakemeldingene på forumet sammenfatter jeg et forslag til program som styret vedtar. På denne måten vil vi få et landstreff 
som alle har eierskap til og som alle har vært med på å forme. Det er derfor viktig at dine tanker kommer med, det er du som er klubben og 
derigjennom dine tanker som er viktige i prosessen med å lage et treff som er for alle medlemmene i klubben. 

Evalueringen av årets landstreff har i stor grad dreid seg om arbeidsprosess og gjennomføring.

Jeg føler ikke at det er korrekt å gå ut med en konkret gjennomgang, men det er ikke fremkommet vesentlige forhold som omhandler program-
met eller endringer for publikum. Vi kan derfor konkludere med at styret anser gjennomføringen av landstreff 2015 som vellykket.

Hvordan vil du ha landstreff 2016?



STYREVEDTAK

Styret har møter ca. én gang pr. måned. Vi ønsker med dette å informere om noen av de tingene vi jobber med, og vedtar.  Etter årsmøtet måtte 
styret konstituere seg, dvs. fordele oppgaver internt. 

Det nye styret ser nå sånn ut: 
Styreformann: Frode Strand 
Medlemsansvarlig og nestleder: Thomas Madsen 
It-ansvarlig: Øyvind Repvik 
Effektansvarlig: Gine Solli Madsen 
Økonomiansvarlig: Tore Vold 
Treffansvarlig: Simen Malerbakken 
Avtaleansvarlig: Madeleine Madsen.  
Redaktør: Heidi Repvik 
Vara: Tommy Andersen 
Vara: Frode Larsen Sæterstøl 

Styret ønsker seg selv lykke til med nye og spennende oppgaver.
 
Utsendelse av effekter: Vi har nå tatt i bruk EDI-Løsning fra AxiaFrakt for utsendelse av effekter. Det gjør at vi sender postpakker som bedrift. 
Prismessig er det omtrent tilsvarende, men det er vesentlig enklere. Alt av fraktdokumenter skrives ut av effektansvarlig og klistres på pakkene. De 
kan da leveres inn på post/post i butikk, og faktura kommer direkte til klubben. Gine jobber videre med webshoppen. Denne er nå i gang igjen, og 
nye produkter vil komme. 

Så en sak som omhandler bruk av klubbens navn og logo i offentlig rom (f.eks. facebook, publikasjoner, reklame osv): Klubbens navn skal 
skrives «Mercedes-Benz Entusiastklubb», evt. med «Lokallag XX» etter. Klubbnavnet kan i undertekst forkortes «MBEK».  Bruk av klubbens navn 
og logo på digitale medier, så som grupper, rom, osv. skal være gjort offentlig tilgjengelig. Alle som ønsker det skal få innpass. For å forhindre spam, 
kan det settes godkjenning avmedlemmer.  Vedtaket omfatter også alle tilfeller der klubben er involvert. Dersom det allerede er benyttet navn med 
forkortelser som f.eks. «MBE», «MB Entusiastklubb» etc. skal disse endres ihht. ovenstående. Lukkede/stengte grupper skal åpnes for alle som 
ønsker det.  Klubbens logo kan fås ved henvendelse til styret.  Klubben skal ikke bruke Stjerna og Mercedes-Benz.  

En gladsak om et nytt lokallag:  I fjor ble lokallag Bergen avviklet, etter flere år uten aktivitet. Tidligere effektansvarlig Tommy Andersen har nå 
blitt vara-representant for hovedstyret, og vier sin tid til å få Lokallag Bergen i gang igjen. Besøk lokallaget på forumet, eller på facebook i gruppen 
«Mercedes-Benz Entusiastklubb Lokallag Bergen». Vi ønsker Tommy lykke til med arbeidet, men understreker at én mann ikke kan gjøre alt alene. 
Ta kontakt om du ønsker å bidra til mer samling rundt merket i Bergen.  

Markedsføring av klubben:  Antall medlemmer har stått på stedet hvil i mange år. Vi har mange gode avtaler, og ser ingen grunn til at ikke klub-
ben skal vokse. Simen Malerbakken har tatt initiativ for å se på forskjellige tiltak for å drive klubben fremover og få flere medlemmer. Blant annet 
ønsker han å se på hva som må til for å få bilforhandlere til å aktivt verve medlemmer til klubben. Simen og Øyvind Repvik skal se på mulighetene 
for å lage et spørreskjema som vi vil oppfordre utmeldte medlemmer til å svare på. Da kan vi få bedre oversikt over hvorfor medlemmer velger å 
forlate oss, og vi kan jobbe mer målrettet mot å hindre frafall.

Høsttreff på Vålerbanen: Vålertreffet har vi i mange år vært med og arrangere sammen med MB190-klubben, og de siste årene alene. Styret har 
jobbet mye med treffet i vår og i sommer. Frode Larsen Sæterstøl er den som har hatt mest med selve banekjøringen å gjøre, mens Simen nå har tatt 
tak i det sosiale rundt, med et ønske om å utvide fra «bare» en dag med banekjøring, til et treff som strekker seg over hele helga. 

Alternative lokasjoner for landstreff 2017:  Det har vært fremmet ønske om å flytte litt rundt på landstreffet. Madeleine Madsen har derfor tatt 
på seg ansvaret med å se på forskjellige steder hvor treffet kan arrangeres. Foreløpig har valget faltpå Lindesnes Havhotell. Madeleine jobber videre 
med dette stedet. Styret vil, sammen med lokallagene, vurdere om dette kan være et aktuelt sted å ha landstreff 2017, og hvis det ser bra ut, legger vi 
det frem som et forslag for årsmøtet 2016. 
Landstreff 2016: Landstreffet har i mange år vært litt «samme måte som i fjor». Det har fungert greit, men det er også mye som kan endres. Frode 
Strand og Thomas Madsen har i stor grad hatt ansvaret for treffet i mange år, og det var på tide å få inn noen nye. Simen har nå tatt ballen, og har 
startet en prosess med utredning for et annerledes landstreff 2016. Det er kommet inn noen gode forslag, og vi håper flere vil dele sine tanker og 
ideer om gjennomføring av landstreff 2016. Årsmøtet har vedtatt at vi skal holde landstreffet på Gol, siste helgen i mai. Vi gleder oss!

Plassering av midler: Klubben har en del midler på bok, og ønsker å se på mulighet for å plassere disse til bedre rente enn hva vi får i dag. Tore 
Vold har fått oppgaven med å se på hvilke muligheter som finnes. Vi skal ikke ta noen risiko med klubbens midler. Forholdet til samarbeidspart-
nerne Klubben har i dag mange samarbeidspartnere. En del av disse har vært med svært lenge, og det er på tide at vi tar et «røsk» i alle. Dette er 
en stor jobb, som Madeleine har foran seg. Hun kommer til å ta kontakt med alle, og også se på hva vi kan gjøre for å samarbeide tettere med våre 
samarbeidspartnere i fremtiden. Vi håper dette vil gi uttelling i form av enda bedre avtaler for medlemmene. 

Premieringer på landstreffet: Det er en del forvirringer rundt hvordan vi premierer bilene på landstreffet. Det ble på årsmøtet fremmet sak om 
revidering av kategorier for premiering. Vi er i gang med å se på om det er andre måter vi bør dele inn klassene på, samt andre måter å avgi stem-
mer. Dette skal være klart i god tid før landstreff 2016.

Styrehonorarer: Årsmøtet vedtok en økning av styrehonorarer til i snitt kr. 6000,- pr. styremedlem. Styret vedtatt en modell som i større grad pre-
mierer saker, i stedet for en flat sats for alle. Målet er å bedre utviklingen og gi mer nytenkning inn i klubben



Referat årsmøte 2015
Saksliste:

1. Åpning av møtet v/styreformann
1.1. Valg av møteleder
1.2. Opptak av navnefortegnelse
1.3. Valg av sekretær og protokollførere til navnepåtegnelse og godkjennelse
1.4. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn
2. Økonomi, årsberetning og diverse godkjenninger
2.1. Gjennomgang og godkjenning av årsberetning for 2014/2015 v/økonomiansvarlig og lokallagsledere
2.2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2014
2.3. Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og gjeld pr. 31.4.2015
2.4. Gjennomgang og godkjenning av budsjett, samt fremdriftsplan for 2015
2.5. Gjennomgang  av lagerstatus og årsberetning for effekter. 
2.6. Anvendelse av disponible midler.
3. Valg
3.1. Valg av nye styremedlemmer
3.2. Valg av ny valgkomité
4. Lokallagene
4.1. Årsberetning lokallag Oslo
4.2. Årsberetning lokallag Stavanger
4.4. Årsberetning lokallag Innlandet
5. Medlemsoversikt. 
6. Diverse Saker
6.1. Diverse aktuelle saker
6.2. Diverse forhåndsmeldte saker

Fra styret: Frode, Thomas Madsen, Tommy, Øyvind 

1.1 Valg av møteleder. Tas av Frode 

1.2  

1.3 Wiggo Berggren og Tor-Anton 

1.4 Lovlig kalt inn? Ja 
Ønske fra salen, bedre fortegnelse over agenda på innkallelse. - Simen 

2.1 Årsberetning 
- Hovedstyret, FrodeS: Fire styremøter, diverse tatt løpende. Flat utvikling, rundt 15 færre enn i fjor. Vervekampanje fortsetter. 
Vålertreff 2014, lite deltakelse og 10k i underskudd. Vintertreff 2015 på golsfjellet 

2.2 Regnskap, FrodeS. Sørger for at alt utestående ved årsskiftet kommer med på regnskapet som gjeld. Varelager skal være med på 
regnskapet. Skulle stått 28k. Burde også være med på innkallingen. 

2.4 Budsjett, FrodeS. Oversikt over antall medlemmer i hvert lokallag ønskes. Ønske om gjennomgang av budsjettet og evt. Pub-
lisering i MB-tidende. – SH Fremdriftsplan, FrodeS. Feil dato på Våler, 22. august stemmer. 

2.5 Lagerstatus/Årsberetning effekter, Tommy. Tap av av varelager, ukurante varer, har ingen salgsverdi, lite vits i å ha på lager. – 
Simen Utskifting/fornying, Tor-Anton. 

2.6 Disponible midler, FrodeS. Styret disponering av midler, godkjent. 

3.1 Valg av Styremedlemmer, Hagebakken. Ine & Madelen Madsen, Simen Malerbakken.  
Innvalg av representanter, styret konstituerer seg selv.  
Madelene Madsen, stemt inn 
Gine Madsen, stemt inn 
Simen Malerbakken, stemt inn 
Sittende styre på gjenvalg, ingen imot. 
Øyvind Repvik ønsker gjenvalg etter ett år. 

4.0 Valgkomité. Fortsetter som før.  



4.1 Årsberetning Oslo, Hagebakken. Kommer skriftlig. 

4.2 Årsberetning Stavanger, Arnfinn Eide, ny lokallagsleder.  

4.3 Årsberetning Trondheim. Styret ser på mulighet for tilrettelegging. Vurderer nedlegging av lokallaget. Samarbeidspartnere, inne 
hos?  Forslag om nedleggelse av lokallag levert, Simen. 24 for, 1 mot, to avstår. Styret tar kontakt med lokale medlemmer. 

4.4 Årsberetning Innlandet.  

4.5 Årsberetning Salten. Ingen aktivitet i fjor eller i år. Banket gjennom. 

5. Medlemsoversikt, Madsen. Mye opp til lokallag å verve for å sørge for vekst. 

Hagebakken ønsker å synliggjøre seg på MBKN sine facebooksider for å hanke inn medlemmer som ikke er i MBKN sitt nedslags-
felt. Tor-Anton, mer samarbeid med MBKN, invitere til landstreffet.  

Simen - Fokusere mer på nye, unge medlemmer. Få de til å publisere bilder på våre sider i stedet for MBKN. Simen: facebook må 
ha fokus, må tenke på andre sosiale medier. 

Bjørn Mohn, om mbtreff.no. Er samarbeid mellom 190 og MBE. Terminliste treff på hovedsiden.  Ønsket medlemsliste kvartalsvis- 
Bjørn Mohn.  

6.1.1 Styret bestemmer lokasjon neste treff. Styret skal jobbe med å komme med alternativer til neste årsmøte.  

6.1.2 Signaturrett banket igjennom. 

6.1.3 Kontingent foreslås øket til 500. Markedsføre medlemsfordeler bedre. Konkretisert avtaler.  Økning bankes gjennom 24 for, 1 
mot, 1 nøytral. Til 490, to mot. Fom. 2016.  En for 540. 

6.1.3 Styregodtgjørelse. Økning fra 3000 til 6000. Ingen mot. 6.1.5 Utvidelse av styret. Notert av valgkomitéen. 

6.2 Forslag om nye klasser ved avstemning. Jobbes med nytt oppsett til neste år.  

6.3 Diverse. Stemming på både 1. og 2.-plass. Gi hver bil et nummer og poengstemming. Vervepremie, plakett til odel og eie, og 
evt. Premier fra samarbeidspartnere. Mer synlig verveskjema. Mulighet for utskrift av verveskjema med ferdig utfylt verver, verve-
link man kan sende til noen.  

Medlemssjekk, webskjema for å sjekke medlemsstatus. Klart innen 1. juli. 

Lokallag Drammen, Igor Arne Dusan. Ønske om at Igor ser på interessen for Drammen og området rundt. Ingen mot. Styret ser 
om det er tilsvarende muligheter i Østfold. 

Markedsføring av Grasrotandelen. Invitasjon av samarbeidspartnere til kickback-program. Gir klubben mer incentiv til å markeds-
føre partnere.  

Gjennomgang av nye produkt. 

Styret ser på. 

Møtet hevet. 

-Tillegg til referat 

På årsmøtet kom det opp spørsmål om penger på bok og hvordan utestående til bladet bil føres. 
Utestående til BIL, og annet som er skyldig føres som gjeld. Riktig beløp på konto ved årsskiftet var derved kr. 560.312,- 
etter fratrekk for utestående fakturaer. Mye av dette var medlemskontingent for 2015.



Kontaktinformasjon

Hovedstyret
Styreformann                                      
Medlemsansvarlig/nestleder            
Treffansvarlig                                           
Økonomiansvarlig                                  
Avtaleansvarlig                                       
Redaktør                                                  
IT-Ansvarlig                                            
Webansvarlig                                           
Effektansvarlig                                         
Vararepresentant                                    
Vararepresentant                                     

Frode Strand
Thomas Madsen
Simen Malerbakken
Tore Vold
Madeleine Madsen
Heidi Anstensen Repvik
Øyvind Repvik
Kenneth Lokøy
Gine Madsen
Frode Larsen Sæterstøl
Tommy Andersen

93285559 (mellom 17-21 hverdager)

97145415
90651933
91540884
90298099
94984941
90804002

48026677
92814590
93493484

styreformann@mbek.no
medlemsansvarlig@mbek.no
treffansvarlig@mbek.no
okonomiansvarlig@mbek.no
avtaleansvarlig@mbek.no
mbtidende@mbek.no
itansvarlig@mbek.no
web@mbek.no
effekter@mbek.no

Leder
Sekretær

Trond Hagebakken
Bjørn Mohn

92800025
41306467

hageba@online.no
bjorn.mohn@online.no

Lokallag Oslo

Lokallag Oslo har treff hver onsdag, i utgangspunktet hos Inge Høyers billakering i Brobekkveien 102, men ofte med utflukter 
til samarbeidspartnere eller andre steder i området. Følg med i MB-Tidende og på forumet for mer informasjon. Det sendes 
også ut en info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, ta kontakt med styret.

Lokallag Stavanger
Leder
Reiseleder og husfar
Webansvarlig
Kasserer

Torstein Vårlig
Frode Larsen Sæterstøl
Sven Håkon Voldum
Thomas Nygård

99243595
92814590
91611629
48285863

torsteinvorlid@hotmail.com
frode_lars@hotmail.com
shvoldum@gmail.com
th-nygaa@online.no

Lokallag Stavanger treffes hver mandag kveld og har klubblokaler like sør for Sandnes, nærmere bestemt i Noredalen 188. 
Her møtes medlemmene på mandagstreffene og ved andre aktiviteter.

Styreformann Tommy Andersen 93493484 bergen@mbek.no

Lokallag Bergen



Lokallag Innlandet
Kontaktperson
Kontaktperson

Sigurd Bjørn
Kent Arne Lindstad

41503016
47632370

sbiorn@gmail.com
kentaml@yahoo.no

Innlandet har faste treff første torsdag hver måned 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.com

Lokallag Sørlandet
Styrefordame Madeleine Madsen 90298099 avtaleansvarlig@mbek.no

Lokallag Sørlandet er i oppstartsfase og ønsker nye medlemmer velkommen. Ved interesse kontakt Madeleine Madsen

Lokallag Asker/Bærum/Drammen
Styreformann Igor Arne Dusan 92633552 iadusan@online.no

Lokallag Østfold
Styreformann
Styremedlem

Stein Arnestue
Henning Bruun

95928070
41226318

st-arne2@online.no
henning.bruun@sias.no



Samarbeidspartnere

Nasjonale
Sarpsborg Karosseriverksted      -  10% avslag på reperasjon av alu.felger
Krefting & Co/Autoglym            -   Gode rabatter på bilpleieprodukter 
TS Racing Chiptuning Center       -  1000,- i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen
Hellanor                                   - 20% avslag på gjeldende utsalgspriser i alle avdelinger i Norge
DTE Systems AS                         - 15% rabatt ved kjøp av tuning
Oljelageret.no                           - 10% på kjøp i nettbutikken, leverer Fuchs oljer, rabattkode på forum
Autoroyal                                  - 10% rabatt ved å oppgi medlemsnummer
Flenstad tekniske                        - 18% avslag på lagerførte varer, 10% avlsag på timeprisen. Alt innen trimming av MB!
Stjerneservice                            - 5-20% rabatt på ordinære priser utenom kampanjevarer og olje, gratis fylling av gass på 
                                                 klimaanlegg
datatuning.no                            - 1000,- i rabatt på listepris ved fremsvisning av medlemskort. Send mail ti frode@autotuning.no          
                                                 for mer info/bestilling etc
Swissvax                                   - 10% rabatt på produkter i nettbutikk. Oppgi rabattkode
Bergs Automatservice AS            - 10% rabatt på gjeldende satser
MB specialist                             - Dansk MB spesialist leverer både nye og brukte deler.
                                                  Login: mb@mbentusiastklubb.no. Passord finnes på klubbens forum

Oslo og omegn

Bergs automatservice AS              - 10% rabatt på gjeldene priser
AutoTrio AS                                 - Inntil 20%
Keen Autoteknikk AS                    - 10% rabatt på gjeldende priser
Karosseri Spesialisten                   - 10% avslag på timepris. Gode tilbud på forhåndsberegnet pris
Inge Høyers billakkering               - 10% på gjeldende priser
Haugens Bilshine                          - 10% på Ditec-behandling og bilpleie
Autokvikk AS                               - 10% rabatt på alle tjenester
Bertel O. Steen Autostern             - 10% rabatt på verksted, opptil 25% rabatt på deler
Jessheim Antirust                          - 10% rabatt ved fremvisning av medlemsbevis
Blockheim Norge AS                     - 25% rabatt på nettopriser
Oslo Felgretting                           - Kontaktperson Ole Vik
Star Autoco AS                             - 6% rabatt på nybil, 16% avslag på verksted, opptil 20% rabatt på deler (ekskl. aggregater)
Jims lagerutsalg                           - 15% rabatt på alt bilrelatert (lakk, bilpleie osv)
Rommen Bil AS                             - 10% rabatt på gjeldende priser
Råholdt Bilutstyr                           - Netto verkstedsrabatt på øvrige varer, 15% rabatt på defa
Autostern                                     - 20% rabatt på deler (untatt aggregater) og arbeid, samt rabatt på nybil
Haugens Bilshine                          - 10% rabatt på ditecbehandling og bilpleie
DTE systems AS                            - 15% rabatt ved kjøp av tuning
Krepro AS                                   - 15% rabatt ved fremvisning av medlemsbevis
Flugger farge Kalbakken             - 20% avslag. Kontaktperson Stein B. Pedersen
Baastad Bildemontering
Emblemspesialisten
Dekkteam
Europay Norge

Bergen og omegn
Bilglass Bergen AS                      - Frontrute 55% på glass. Sideruter og bakruter 10%. Lakkbeskyttelse teflon 10%
Autohuset AS                              - 15% rabatt på alle varer ved fremvisning av medlemsbevis.

Molde
Autoteam Molde                  

Kristiansand
Pit Stop                         



Stavanger og omegn
Dekk 1                                        - 12% rabatt på vanlig butikkpris (tilsvarer 45% av listepris), 12 % på gjeldende
                                                     monteringspris, 10% på gjeldende dekkhotelpris. Gleder ikke på kampanjepriser.
Caropractor 1                             - Retter bulker uten å lakkere, 30% avslag ved fremvisning av medlemsbevis
Bilmesteren AS Sandnes                - Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer.
Dr. Wax                                      - 20% rabatt. Avdeling i Sandnes og Stavanger. Epost: post@drwax.as
Bertel og Steen Rogaland             - 15% på deler og 15% på arbeid
Lakk og Verktøy AS

Trondheim og omegn
Lakkspesialisten AS                    -  25% på lakk. Tynner, herder og klarlakk 25% rabatt
Bilradiospesialisten AS               - 5% rabatt på tilbudsvarer, 10% prosent rabatt på ordinære varer
Scandic Shine                            - 15% prosent rabatt på netthandel, rabattkode og medlemsnummer må oppgis
Gytis AUTEK                             - 15% rabatt
MB Garasje                              - Fast pris på overhaling av dyser; 380,- inkl. mva. Prisen gjelder ikke CDI dyser
Bjørnstad bil AS
Norbel Trading
CD Bildeler AS

Innlandet
Hølstad Bildeler                           -  Klubbens medlemmer får “nettop verkstedspris” - dvs en varierende rabbat på 15-45%
BOS Lillehammer/Motorcentralen  - 25% rabatt på alle deler utenom aggregater. 10% rabatt på verksted
Østfold Felgteknikk                       - 10% til Mercedes-Benz entusiastklubbs medlemmer

Fredrikstad
TS Racing                                   -  1000,- i rabatt på tuning. Tiptronic tilpassing og tilbakesetting inkludert

Bodø og omegn
Nordic Bil AS                              -  10% rabatt på verksted og 15% på deler ved fremvisning av medlemsbevi

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



KLUBBEFFEKTER

Mercedes-Benz
Entusiastklubb

BESTILLING
Bestill effekter på webshop.mbentusiastklubb.no

eller
på epost: effektansvarlig@mbek.no

Kortholder for 8 + kort 75,-

Skiltplater til nye skilttyper 50,- Skjorte med klubblogo 150,-


