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Vinter og jul for døren
Nå kommer vinteren og snart vil landet dekkes av snø. Da er det godt å kunne se tilbake på den 

fine høsten vi har hatt og lese om opplevelsene til alle våre medlemmer rundt om i landet.

18 oktober fylte klubben 15 år og selv om vi begynte å markere dette tidligere vil nok mange se at vi i dette 
nummeret også kan by på mange koslige tilbakeblikk, både fra klubbens - og Mb-Tidendes historie.

Jeg gjentar fra forrige nummer at oppslagstavlen er et sted man kan nå ut til flere medlemmer, for eksempel om 
planlagte lokallagstreff eller for å høre om interesse for lokallag i nettopp ditt nærområde. Vil du nå ut til våre 
medlemmer er det bare å sende en mail med det du vil skal stå, til mbtidende@mbek.no. Det samme gjelder 
alle artikler. Alt er av interesse. 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.

Ønsker alle en god jul, vi sees neste år

Heidi Repvik
Redaktør 



Formann har ordet
Nok en gang begynner det å bli på tide å ønske 

god jul, her jeg sitter og skriver på årets siste MB 
Tidende. Høsten er definitivt her, vinteren banker på. 
Bilene har fått vinterdekk, og irritasjonen over enorme 
mengder salt er til å ta og føle på. Heldigvis har jeg 
kommet akkurat så langt jeg ønsket med årets 
prosjekt, nemlig bygging av garasje. Huset ble kjøpt 
i 2002, og i år har endelig brikkene falt på plass så 
det har blitt mulig med garasjebygging. Akkurat nå 
er det bare porten igjen, og så er det bare å kose seg 
innendørs.

Dette bladet har det vært ganske enkelt å samle stoff til. Vanligvis 
må jeg mase en del, men denne gangen har det kommet ram-
lende ganske mye av seg selv. Dani stiller med nyheter, rykter og 
spionbilder som vanlig, andre i styret har bidratt bra, og lokallagene 
har stått på med flere gode artikler. Sånt er morsomt, og jeg håper 
dette er en trend vi tar med oss inn i 2016.

Inn i 2016 tar vi også med oss en iver og lyst til å dra klubben 
videre. Det er god stemning i styret, og mye som skjer.

-Avtaleansvarlig Madeleine Madsen er godt i gang med å skaffe 
seg en full og hel oversikt over klubbens avtaler, og flere avtaler er 
allerede kommet på plass.

-Effektansvarlig Gine Madsen har gjort mye nytt i år, med 
utvidelse av sortimentet, nye leverandører, bedre rutiner for 
utsendelser, oppdatert webshop, effekter med lokallagslogoer osv.

-IT-Ansvarlig Øyvind Repvik er godt i gang med nye løsninger 
for hjemmesidene, og egne seksjoner hvor medlemmer kan finne 
styrereferater, vedtak og annet.

-Treffansvarlig Simen Malerbakken jobber allerede med både 
vintertreff, landstreff og høsttreff for 2016.

-Medlemsansvarlig er i gang med utsendelse av fakturaer for 

medlemsåret 2016. Har du byttet adresse, så husk å melde fra!

Det skjer også mye spennende i lokallagene, og jeg er spent på å se 
hva Østfold, Sørlandet, Vestregionen og Bergen får til i 2016.

Dessverre er det også sånn at alle gode ting kommer til en ende før 
eller senere. Medlemsvervet er ett av de aller viktigste i klubben. 
Uten en god medlemsansvarlig stopper klubben helt opp. Etter 
lang og god innsats har dessverre Thomas sagt at han ikke ønsker å 
stille til gjenvalg ved neste årsmøte. Thomas er også klubbens 
nestleder, og har jobbet mye og lenge for denne klubben.
IT-ansvarlig har også et ønske om å gi seg etter mange år i jobben. 
Øyvind har sørget for at hjemmesider, forum, innmeldings-
skjemaer osv. alltid er oppe og går. Når noe har gått på tverke, har 
det alltid blitt ordnet fort, uansett tid på døgnet.  

Effektansvarlig har også signalisert at hun vil gi seg ved neste 
årsmøte. Med den jobben Gine har gjort, ligger alt til rette for at ny 
effektansvarlig kan komme «til dekket bord».

En stor takk til alle for innsatsen som er gjort.

Samtidig vil jeg oppfordrer alle som tror de kan ha noe å tilføre 
styret om å ta kontakt med valgkomiteen. Vi har både små og store 
oppgaver som må gjøres.

2015 er snart brukt opp, og 2016 banker på. Alle vi som jobber 
med denne klubben håper at så mange som mulig blir med oss 
også videre i 2016.

Frode Strand
Styreformann

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

Ny superbil med V12
Etter at SLS AMG etterhvert ble erstattet med billigere og ikke så kraftige AMG GT, så skal endelig Mercedes skal utvikle er superbil som skal ta 
over kampen mot Lamborghini Aventador SV og kommende Ferrari F12 Speciale. 

Denne gangen er jeg ikke ute etter tall som 0 til 100 eller hvor mange hester og heller ikke toppfart, men vil bringe noe av designuttrykk som 
Mercedes-Benz vil bruke ikke så lang frem i tid.

Etter at Mercedes viste frem sin IAA Concept i Frankfurt Motor Show, så har de vist frem hvordan neste generasjon CLS eller S klasse vi se ut. 
Det er store endringer på gang hos stjerne fabrikken i Tyskland.

Fremtidens Mercedes Benz



6x6 G-klasse til salgs!
Etter at Mercedes-Benz avsluttet produksjonen av dette beistet i mai, noe som var litt over 100 stykker ( de ville beholde denne som sjelden og 
eksklusiv), så fant jeg denne råtassen i Florida til salgs! Selv om den er i ‘bruktbilavdelingen’, har den ikke rulla mer enn 150 km så teknisk sett er 
den fortsatt ny. Denne har alt utstyr som kunne leveres med og litt til som ble pyntet på.

Denne sekshjulstrekkeren får kreftene sine fra en 5,5 liters twinturbo som har 544 friske hester! 
Tøffingen veier 4105 kg og man skulle ikke tro at fra stillestående til høyeste fartsgrensen i Norge, vil ta bare 7,8 sekunder. Greit nok med alle 
hestene, men for sikkerheten til de som skal kjøre kongen av alle firehjulstrekkere, får man en toppfart på 160 km/t.

Prisen? Vel, da den var ny ble den solgt for 515000 dollar (ca 4,4 mill). Vil du ha den nå er prislappen 975000 dollar (ca. 8,4 mill) - uten moms og 
avgifter!

Har du ventet på at denne skulle komme til salgs - vær rask før Lewis Hamilton kjøper den!



Vel overstått!
av Simen Malerbakken

Mercedes-Benz entuasiastklubb - 15 år

18 Oktober 2000 var en merkedag for MB-Entusiastklubb.  

Jeg tenkte jeg kunne la dere få ta del i hva som skjedde denne 
dagen for litt over 15 år siden. Der grunnlaget for dagens 
Mercedes-Benz Entusiastklubb ble lagt. Fire ungdommer fra 
Stavanger og Oslo hadde så smått begynt å tenke tanken rundt 
å starte en bilklubb sammen. En ren interesseorganisasjon for 
Mercedes-Benz skulle vi lage. Den skulle omfatte alt som hadde 
med bilene fra bilfabrikken i Stuttgart.  

Jeg satt i spenning på kontoret i Gladengveien 16, og klokken 
nærmet seg 17:00. Planen var å møte Michael Nielsen fra 
Mercefreaken. Vi skulle stifte en bilklubb for Mercedes-Benz 
interesserte.  Selv kjørte jeg rundt i en 1990
 Mercedes-Benz 300 TDT og drev allerede den gang og vurder-
te S-klasse. Tre dager tidligere hadde jeg prøvekjørt en 300 SE 
og samtidig snakket med Michael Nielsen for første gang på 
telefon. Vi var da blitt enige om at vi skulle treffes utenfor Oslo 
Bilsenter.

Klokken 10 på fem reiste jeg opp til Oslo Bilsenter og møtte 
en skinnende blank og ekstremt pen 260 E med en smilende 
Michael Nielsen bak rattet. I kaoset ble vi enige om å reise raskt 
til mitt kontor. Jeg sa “følg meg.” Så kjørte jeg i kollektivfeltet 
mot kjøreretningen nedover mot Gladengveien igjen.  Kan vel si 
jeg var litt stressa..

Når vi endelig kom oss på parkeringsplassen utenfor Veng 
Bildeler, der jeg hadde kontor i 2. etasje, ble vi stående og beun-
dre bilene våre litt, før vi gikk opp på kontoret. En 
hyggelig og høflig hils før vi satte oss ned i salongen for å skrav-
le. Det var enda en god stund til vi skulle møte Trude Svanes og 
Sven Håkon Voldum til en telefon-konferanse mellom Oslo og 
Stavanger.  Mye kunne vi dele om både biler, interesse, brosjyre-
materiell og entusiasme. 

Klokken 18:00 ringte vi opp Trude Svanes og Sven Håkon 
Voldum som satt sammen i Stavanger. Etter et par timer ble vi 
enige om å stifte Mercedes-Benz Entusiastklubb. Vi ble enige 
om vedtekter, mål, medlemsbladet MB-Tidende, opprettelsen 

av en egen webside, og rollefordeling. På en kveld med fire 
ungdommer aktivt arbeidende for et Mercedes-Benz miljø som 
skulle tuftes på entusiasme, glede og dedikasjon. Klubben ble så 
stiftet som Mercedes-Benz Entusiastklubb denne kvelden.

Vi var alle enige om at nå måtte vi fortelle verden om dette. 
Mercedes-Benz Entusiastklubb skulle blomstre og vi skulle ikke 
bare bli store, men vi skulle utkonkurrere de største. Målet var 
å bli like store som Volkswagen Audi Club Norwegen og ingen 
mål skulle være satt før vi var Norges største, ja sågarstørre enn 
Amcar ønsket vi oss.

Første steget ble å opprette kontakt med Bertel O. Steen i Norge 
og Daimler-Benz AG i Tyskland.  Klubben fikk en heller tøff 
start med et konkret forslag fra Tyskland på at opprettelsen 
måtte gå inn under Mercedes-Benz Classic Car Club 
International, og at de i utgangspunktet ønsket kun en 
bilklubb i hvert land. Vi ble derfor informert om at vi burde 
ta kontakt med Mercedes-Benz Klubben Norge og eventuelt 
avklare med dem først. Deretter måtte vi tilfredsstille de krav 
MBCCI måtte ha til en bilklubb for Mercedes-Benz.  Fra Bertel 
O Steen fikk vi beskjed om at vi kunne komme tilbake når vi var 
blitt minst ett år og mer enn 100 medlemmer. Inntil da ville det 
ikke være interessant for dem med en slik klubb. Forøvrig fikk 
vi ikke lov til å kalle oss Mercedes-Benz Entusiastklubb.  



Vel overstått!
MB-Tidende ble inspirert av Flåklypa Tidende, og laget med 
tanker om å være et informasjonsblad. Her skulle vi informere 
om alt det nye stoffet som Mercedes-Benz hadde, nye modeller 
og prøvekjøringer. Et rent testblad skulle det også være med 
mange tester og informasjon om biler. Vi skulle også dekke 
nyhetsstoff om klubben, biltreff, arrangementer og andre nyttige 
ting for Mercedes-Benz entusiaster. En redaktør skulle sile alt 
stoffet vi ventet å få inn fra hundrevis av medlemmer.  

Klubben startet tidlig med å møtes fysisk, og vi begynte  å sam-
les utenfor Bertel O Steen Autostern på Ullevål en gang i uken. 
Hver mandag klokken 18:00 møttes vi på Shell mellom brukt-
bil og nybil på Autostern. Etter hvert fikk vi til en avtale med 
Burger King for å spise der. Vi ble stående ute å sparke dekk, 
skravle om biler og om muligheter. Tradisjonen med å møtes til 
lokale treff fortsatte og etter hvert fikk vi anledning til å benytte 
Inge Høyers lokaler. Dette ble grunnlaget for det første loka-
llaget. Omtrent samtidig bygget Sven Håkon Voldum og Trude 
Svanes opp lokallag Stavanger og disse lokallagene ble de første 
til å aktivt drive markedsføring av klubben. Lokallagene skaper 
et kameratskap og en sosial arena for å dele kunnskap, interesse, 
lidenskap og entusiasme for Mercedes-Benz.  

Klubbens første landstreff ble holdt sommeren 2001, og vi var 

i Østfoldhallen sammen med Gatebil utstillingen. Vi stilte med 
en 300 SL (utlånt fra Glenn Halvorsen), en E 500 (utlånt fra 
Karroserispesialisten ) og en 500 GE (utlånt fra Autocenteret 
Fjellstad). Her ble også klubbens første årsmøte avholdt. Til 
årsmøtet hadde vi blitt 50 medlemmer. Bare på messen alene 
klarte vi å verve 10 nye medlemmer.   

Mercedes-Benz entuasiastklubb - 15 år



Mercedes-Benz entuasiastklubb - 15 år

Tilbakeblikk
artikkel av Tore Vold

Når klubben nå begynner å få noen år på baken er det artig å se i gamle MB Tidende. Denne gangen har 
jeg lest igjennom nr. 2 og 3 fra 2001.Mye interessant lesning også om hvordan klubben ble startet. En 

forsikringshistorie kan dere i tillegg få med dere.
Bladene kan, sammen med mange andre, leses i sin helhet i klubbens arkiv, http://arkivet.mbentusiastklubb.no

Den gang som nå står vi foran lansering av ny E-klasse. I 2001 
ventet vi på W211 som skulle komme i 2002, og nå venter vi på 
W213 som kommer våren 2016. Det var nok like mye spenning 
knyttet til en lansering av en av MB sine viktigste modeller. 
Høsten 2001 sto M-klasse facelift, ny SL og ny Vaneo på pro-
grammet. På våren i 2002 kunne vi som nevnt vente W211 samt 
A21 AMG. I tillegg kunne vi lese i bladet at det var på trappene 
en ny SLR, noe vi i dag vet ble en realitet.

Styreformannen informerte på førstesiden om klubben, samt 
hva som var blitt gjort den sommeren: “Takk ! ...for en fin som-
mer som medførte en del arrangementer og moro. Vi kan nevne 
Gatebil Motorshow, Bilsport sin “En dag p& Stripen” og Gatebil 
Rudskogen. Vi skal for neste år forsøke i gi mer informasjon på 
et tidligere tidspunkt og samtidig forsøke å bli bedre på den pa-
pirbaserte informasjonen. Slik det har fungert til nå har vi sendt 
ut informasjon over nettet og forsøkt å nå dere alle via nett. Det 
er stadig flere medlemmer som ikke har tilgang til nettet og 
disse har dermed mistet mye viktig og nyttig informasjon.”

Vi kunne også lese om mer den nye SL som ble lansert dette 
året. Skrevet av Alexander Nygård:

“Som vanlig vil verstingutgaven komme fra AMG. SL55 AMG 
vil leveres med 476 hestekrefter og hjulkombinasjonen 255/40 
R18 foran, og 285/35 R18 bak. Det burde holde for de aller 
fleste. SL 500 har 255/145R17 foran og bak. AMG-utgaven vil i 
tillegg ha litt annen styling, og fire eksospotter bak. Som vanlig 
vil AMG-motoren være satt sarnmen og montert for hånd”

<Bilde av SL>

“Nye SL vil kunne leveres med en omfattende mengde utstyr. 
Av det som er standard kan vi nevne: tempomat, active body 
control (ABC), SBC (mer om det senere), parameterstyrt servo-
styring (servo effekten blir tilpasset hastigheten), 
elektriske seter med minne, xenon lys, klimatiseringsau-
tomatikk og multifunksjonsratt, regnsensor, samt alle selvføl-
geligheter som elektriske vinduer, sentrallås osv. Av tillegg-
sutstyr kan vi nevne: distronic, bi-xenon-lys, keyless-go, 
komfortseter (med vifte og varme), parktronic, multikonturse-
ter, elektrisk innklappbare sidespeil osv.

Som standard vil SL være den første bil i verden som leveres 
med elektrohydrauliske bremser, SBC, eller Sensotronic Brake 
Control. Selve systemet er utviklet av Mercedes Benz i samar-
beid med Bosch. Dagens bremsesystemer består av hydraulikk 
og mekanikk. I SBC er en del av mekanikken erstattet med 
elektronikk, såkalt “brake-by-wire”. I tradisjonelle systemer 
bygger man opp trykket i bremsevæsken som igjen presser 
klossene mot skivene (og stopper bilen) ved å trykke inn 
bremsepedalen, i SBC står bremsesystemet under konstant 
trykk, og en ventil sørger for at trykket blir overført til 
bremsene. Fordelen er at trykket blir overført vesentlig raskere 
til bremsene, med det resultatet at bremselengden blir kort-
ere! Hele prosessen er styrt av en mikroprosessor, som måler 
hastigheten føreren presser inn pedalen med, og hvor langt han 
presser pedalen inn og beregner optimalt bremsetrykk ut i fra 
dette. Dermed har ikke styrken pedalen blir presset inn med 
noe å si lenger, men Mercedes-Benz har utviklet en pumpe som 
skal gi følelsen av en konvensjonell bremsepedal for i gi føreren 
en sømløs overgang til SBC. Fordelen med SBC er at nå kan alle 
bilens moderne styringssystemer (ABS, ESP, BAS osv.) samk-
jøres på en bedre måte. Hjernen i SBC-systemet kan hente inn 
informasjon om hastighet fra ABS-systemet, eller om retning 
og sving på bilen fra ESP-systemet, samkjøre disse dataene og 
beregne optimalt bremsetrykk til hvert hjul ut i fra dette. Dette 
vil føre til at bremsestrekningene vil bli kortere, og man slipper 
pulseringen i pedalen fra ABS-systemet.Sikkert er det at den 
nye SL vil være å få med Active Body Control, ABC. Dette 
er et system som først ble introdusert i CL. Det forhindrer at 
bilen legger seg over i svingene, og at den tipper nesen ned ved 
oppbremsing.”

I nr 3 kunne vi også lese om Styreformann Simen Malerbakkens 
uheldige opplevelse med bilforsikring.



KLUBBEN BLIR TIL:

Styreformannen har igjen ordet, 3/2001 : 
“18. oktober 2000 skjedde det noe nytt og spennende i Norge, 
noe helt nytt skjedde. Fire ungdommer fra Stavanger og Oslo 
slo seg sammen om å danne Norges første og eneste entusiast-
klubb for eiere av moderne Mercedes-Benz. På bare en måned 
hadde en ide som spiret på Mercefreaken kommet til live. Ikke 
bare hadde man sett mulighetene, men man hadde også tatt 
initiativet til MB Entusiastklubb. Etter flere forespørsler fra 
blant andre Thor-Egil Andersen fikk Simen Malerbakken blod 
på tann, og med ett ble såkornet til MB Entusiastklubb sådd.
Hvem skulle man ha med seg på dette? Det naturlige valget 
falt på Mercefreaken og mannen bak, Michael Nielsen. Det ble 
derfor sendt en mail til han. Etter noe kontakt per mail ble det 
fra Nielsen foreslått at Malerbakken skulle kontakte Sven Håkon 
Voldum som drifter the Mercedes-Benz W201 page. Sammen 
ble vi enige om å starte det som skulle vise seg å bli Norges 
nyeste og kanskje mest fremgangsrike merkeklubb dette året. 
Da vi ønsket en bredere styresammensetning, foreslo Voldum 
å ta med sin daværende samboer, Trude Svanes. Sammen la vi 
føringene for MB Entusiastklubb. Arbeidsfordelingen mellom 
det nå sammensatte styret var som følger:

- Styreformann og markedsansvarlig - Simen Malerbakken
- IT-ansvarlig - Michael Nielsen        
- Medlemsansvarlig og redaktør for medlemsbladet MB Ti-
dende -Sven Håkon Voldum         
- Økonomiansvarlig og sekretær Trude Svanes

Vårt første styremøte ble avholdt per telefon på ettermiddagen 
onsdag den 18. oktober. Som første punkt på agendaen sto 
formålsparagrafen. Denne ble utformet og har siden gått som 
en rød tråd i arbeidet. Videre ble aktiviteter, medlemskontin-
gent, medlemskort, treff, utviklingen av en hjemmeside samt 
ideer til MB Tidende diskutert. 

I ukene som gikk ble det avholdt flere styremøter og allerede i 
november ble det arrangert et møte mellom de fire styremed-
lemmene i Oslo. Et stort tilbakeslag for styret kom i månedss-
kiftet november - desember da Daimler-Chrysler AG i første 
omgang avslo vår søknad om rettigheter til bruk av navnet 
Mercedes-Benz og stjernen som merkevarelogo. Det ble derfor 
besluttet ikke å bruke navnet Mercedes-Benz eller stjernen i vår 
logo. 

Vi vil likevel poengtere at arbeidet overfor den norske 
importøren om nasjonale rettigheter ikke er avsluttet. Ved 
utgangen av året var vi allerede nærmere 30 medlemmer. Som 
tidligere varslet ønsket Michael Nielsen å trekke seg fra sin rolle 
som IT-ansvarlig i MB Entusiastklubb for å konsentrere seg mer 
om Mercefreaken. Nok en gang måtte styret konstituere seg selv. 
Ny IT-ansvarlig ble derfor Sven Håkon Voldum som i tillegg 
beholdt sine gamle verv. Det ble også opprettet eget domene, 
www.mbentusiastklubb.com. 

Etter oppfordring fra flere medlemmer ble styret gjort 
oppmerksom på Gatebil AS og deres arrangementer. Det ble 
derfor besluttet å kontakte administrasjonen i Gatebil. Som 
første arrangement skulle MB Entusiastklubb arrangere treff 
i nært samarbeid med Gatebil Motorshow i Østfoldhallen. Et 
allerede amputert styre opplevde nå frustrasjoner og motgang, 
men som vi alle vet: alt som ikke dreper en gjør en sterkere. 

Styret opplevde nå sin første større konflikt, og for å unngå 
fremtidige problemer ble det besluttet å avholde et valg der 
medlemmene ble oppfordret til å stille. Både Svanes og Voldum 
valgte å trekke seg fra gjenvalg som styremedlemmer. 
Medlemmene Olav Barhaugen og Alexander Nygård fattet 
interesse for styrearbeid i MB Entusiastklubb og stilte til valg. 
Siden det ikke var flere som ønsket å stille til valg ble derfor 
valget mellom å godkjenne eller underkjenne styrets forslag til 
nye representanter. Det nye styret ble enstemmig godkjent. Det 
nye styret holdt sitt første møte samtidig med at Bilsport 
arrangerte “En dag på stripen” på Ringbanen ved Gardermoen. 
Der ble det nye styret konstituert:

- Styreformann og markedsansvarlig Simen Malerbakken
- Medlemsansvarlig, kasserer og sekretær - Olav Barhaugen
- IT-ansvarlig og redaktør - Alexander Nygård

Nå da styret igjen fant roen kunne de konsentrere seg om 
arbeidet med medlemsrekruttering. Følgene av dette var en 
raskt økende medlemsmasse som allerede ved ettårsjubileet 
var passert 200 innmeldte medlemmer. For ikke å foregripe 
begivenhetene må vi også nevne vårt etterhvert både beryktede 
og ikke minst faste medlemstreff utenfor Mercedes-
forhandleren Autostem i Oslo. Igjen vil jeg benytte anlednin-
gen til å ønske alle velkommen til Sognsveien 68 mandager 
klokken 19.00. Videre holdt vi vårt andre store medlemstreff på 
Rudskogen Motorsenter i Rakkestad i forbindelse med Gatebil 
Rudskogen. Hele styret var representert sammen med mange 
av medlemmene. Som eneste merkeklubb hadde vi forberedt en 
stand og vi hadde plakater, lyspærer, polerings- og vaskeutstyr 
for salg. Flere nye medlemskap ble tegnet disse dagene.

Som en siste krampetrekning før vinteren kom ble det den 3. 
november igjen arrangert banekjøring på Rudskogen Mo-
torsenter. Alle medlemmer av MB Entusiastklubb var spesielt 
invitert. Også dette viste seg å bli et vellykket arrangement. 

Jeg håper dette gir et bilde av hva som har skjedd i MB Entusi-
astklubb det siste året, og ønsker med dette alle våre medlem-
mer en riktig god jul og et godt nytt år. Til slutt vil jeg få minne 
om MB Entusiastklubb sitt store landstreff til neste år. Husk 
allerede nå å merke av helgen 31/5 - 2/6 2002.”

Vi følger på med mer tilbakeblikk etter hvert.



Stavanger avd til vålerbanen
av 
Intro:

Stavanger avdelingens Våler forberedelser er en historie i seg selv, men 
her tar vi kort versjonen.

CB-radio må rigges i alle biler når Stavanger avdelingen skal på 
langtur. Når lyd volum, kanal og squelch er justert blir bilradioen 
overflødig. Det meste som fanger konvoiens interesse blir gjengitt over 
eteren pluss at forflytningen blir mer praktisk. Det blir enklere å holde 
reisefølget samlet og pauser avtales ofte på direkten.

CB-radioene er Ebay-billige og dyrekjøpte erfaringer tilsier vi må regne 
med teknisk svikt på hver langtur. Heldigvis har vi blitt flinkere til å 
teste greiene før avreise slik at rasteplassene kan benyttes til annet enn 
å koble sigarett-tennerkontakt, skifte blåste sikringer, sjekke mikrofon 
eller sjaue med antenneproblemer.

Litt historie:

Mercedes 190 klubben startet med å arrangere banekjøring på Våler, og 
hadde ansvaret for gjennomføring av det tradisjonelle Våler banetreffet 
i mange år, på det tidspunktet var det stort sett kun 190`er som deltok.
På bakgrunn av at dette arrangementet også burde være noe for alle 
med Mercedes, uansett alder og type, så kastet MBE  seg inn i dette 
treffet for en del år tilbake. Dermed arrangerte Mercedes 190 klubben 
og MBE dette sammen i flere år med veldig godt resultat. Dette er også 
hovedårsaken til at vi håper å kunne fortsetter med dette arrange-
mentet så lenge medlemmene i MBE synes det er gøy.

I fjor (2014) overtok MBE hele arrangementet, og MBE avd Stavanger 
tok oppdraget på kort varsel i kompaniskap med Frode S (styrefor-
mann MBE). Resten av styret i MBE var støttespillere som ble satt 
veldig stor pris på i en hektisk planlegging og gjennomførings fase.

Planleggingen for årets treff startet tidlig og oppgavene fordelt på en 
grei måte. Frode S fikk forsterkning på den administrative siden med 
Simen som treffansvarlig. Det var et godt forberedt Stavanger team 
som satte kurs mot Våler i år. CB-radioene var godt sjekket.

Tilbake til turen fra Stavanger:
Tradisjonen tro, gjennomføres alle forflytinger østover i godt kompa-
niskap med Stavanger avdelingens trofaste underavdeling Lyngdal og 
Vigeland med omegn.  Alt etter hvor det passer å møtes så avtales det 
gjerne bare noen minutter før avgang. Møteplassene har vært mange, 
for eksempel Evje, Lyngdal, Vigeland, Valle osv alt etter hvor i landet 
ekvipasjen befinner seg når telefon kontakt oppnås. 

Må nå benytte anledningen å legge til at det er gledelig at MBE lokal 
avdeling Sørlandet i ferd med å etablere seg.

Kjøreturen videre østover innebærer en tur innom søta bror. De første 
turene våre over grensen var det svenske bil-skrotninger av rette sorten 
som trakk reisefølge, men etterhvert utviklet det seg i mer retning av 
koselig harry-tur. Formål og mening har endret seg etterhvert, nå er 
det sosialt kameratskap, god mat og momsfrie varer som er i fokus.

Opp igjennom årene har ymse overnatting standarder uten særlig 
godkjenning for å ha gjester i det hele tatt ført Stavanger avdelingen til 
Sanngrunn Camping som favoritt basecamp. Men, i år tuklet Simen 
dette til, slik at det uenomsportslige treffstedet ble på Skaslien Gjest-
giveri.

Forøvrig en meget hyggelig plass nært Vålerbanen, og som vi med be-
grestring må si har delegert Sanngrunn til en respektabel andreplass på 
vår favoritt liste. Vel, dermed ble det endring i årets plan som medførte 
at ferjestrekket Sandefjord til Strømstad ble en del av reiseplanen. Søta 
bror måtte ha sitt besøk. Kvelden før avgang sørget Morten for gratis 
sponsor billetter til hele convoien.  Av en eller annen årsak ble det litt 
blekk-kluss i Mortens printer slik at noen navn ble unøyaktig stavet.

Det ble samling på ferjeleiet i Sandefjord. Noen kom direkte, mens 
andre hadde brukt det fine sommerværet til å teste alle fasiliteter på 
Langeby Camping i Sandefjord. Kontrollørene svinset rundt køen og 
sjekket billetter og bagasje i utvalgte biler. Torstein ble en av de utvalgte 
og fikk et lite forklaringsproblem når billetten stod på Torstein Vårløk. 
Som normalt brukte Torstein all sin sjarm og pratet seg ut av det hele 
og fikk ny billett.

Noe forsinket kom vi om bord i ferjen og fikk fyllt tarmtottene til 
randen med flott buffet av beste sort. Turen gikk videre på hjul fra 
Strømstad til nærmeste grenseovergang.  Været var varmt og godt , 
såpass at noen måtte til med kreative tiltak for å holde temperatur i 
sjakk. Konvoien med seks biler i rekke, alle med magnet antenne på 
taket møtte stengt grense mot Norge. Samtlige ble sluset bort fra 
hovedveien og inn toll kontroll. Igjen var det Mr Vårløk som ordnet 
opp i situasjonen med sitt milde og blide sinn.

Vel over på Norsk side tok Morten veiviser rollen med sin utdaterte 
2007 men originale Mercedes navigasjonspakke. Riksveiene ble valgt 
bort til fordel kjekke bakveier, grusveier inkludert.



Turen gikk innom Rakkestad hvor det ble fylt på med bensin og is samt 
litt Amcar mysing. Veien gikk videre til Austmarka med rastestopp 
på verkstedet til Morten Taugbøl AMP Autotuning. Etter en god og 
hyggelig bilprat gikk turen videre via Eidsberg og Bjørkelangen mot 
Skaslien.

Dagslyset var i ferd med å ebbe ut når vi ankom Skaaslien Gjestgiveri. 
Simen hadde fått sekundering underveis slik at grillen var rødglødene 
og mer enn klar til pølser og hamburgere til kveldsmat. Siste delegasjon 
fra Stavanger ankom sent men godt og rigget telt med ungdommelig 
mot rundt midnatt.

Lørdag morgen fikk en god start med bugnede frokost bord før avreise 
til Vålerbanen. Da vi ankom Våler banen i blendende sol, var det alle-
rede kø for innsjekk.

Kort etter kom teknisk crew i gang med teknisk kontroll av de 
oppmøtte. Det var kun små merknader som manglende feste for batteri 
og løse gjenstander.

Etter et effektivt førermøte kom banekjøringen i gang og ble gjennom-
ført etter plan uten røde hendelser. Det var god plass på banen og alle 
fikk kjørt det kjøretøy og fører maktet. Noen kjørte opp flere tanker 
bensin og/eller gikk tom for dekk. Andre måtte bytte bremseklosser 
eller montere blåste trykkslanger gjentatte ganger.  Det er tydelig at en 
må være godt forberedt når en skal teste bil og fører.

Noen tok en rolig signingsferd rundt banen og lot det være med det.

Det er en fordet å følge skiltinga i trafikken, også på Våler...

Det var også god aktivitet utenfor selve banen med godt og bredt 
oppmøte til utstillingen. Flere sponsorer hadde funnet veien til Våler-
banen denne dagen og fikk vist seg selv og produkter. Det var også en 
proff bilspill simulator som viste seg å være populær. Lokallag innland-
et sørget for grillmat av høy standard og må repeteres neste år.

Etter hvert ebbet dagen ut og kursen ble satt mot Skaslien etter en 
runde med sammenskruing, rydding og pakking. Her ble det servert 
en fantastisk god middag med lokale råvarer av beste sort. Kvelden 
fortsatte i baren med gjenfortelling av dagen erfaringer og høyde-
punkter.

I ti-tiden søndags morning startet returen etter en fortreffelig bonde-
frokost. Retning ble satt sørover mot Skedsmo. Som alltid når vi er på 
tur skal avdeling Vigeland drive kjøp eller salg som igjen krydrer vår 
kjørerute. Forretningslivet i Vigeland er mobilt og har åpent alle dager.

Turen hjemover gikk langs E18/E39 uten problem til tross for ducttapet 
framskjerm, lavt turbotrykk med tilhørende oljerøyk og noen skjeve 
felger.

Siste rasteplass ble bedriftsbesøk hos Morten på Lindesnes Auto hvor 
nye prosjekt ble omhyggelig vurdert og diskutert.   Alle var veldig 
fornøyd etter helgens utfoldelse, men det var fortsatt noen mil igjen for 
de som måtte helt til Stavanger.

Resten av turen gikk uten noen problemer, og vi endte opp med å 
være hjemme ca kl 2200. Vil benytte anledningen til å takke alle som 
har deltatt, sponsorene våre, de som har vært med å arrangere og ikke 
minst alle som var med på turen, og så håper vi at vi kan gjenta dette 
neste år.

En stor takk til våre sponsorer!
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Motoroverhaling
av Torbjørn Flenstad

Dette begrepet “motoroverhaling” er kanskje et av de mest 
misbrukte benevnelser innen bil og motor. Det virker til 
at noen bruker det bare etter å ha skiftet tennplugger og 
luftfilter. “Nyoverhalt motor”, “Knapt kjørt etter overh-
aling”, “verksmesteren overhalte denne” osv. Dette hører 
man og leser forholdsvis ofte, i allefall de av oss som har 
interesse rundt litt eldre biler.

Så hva er en motoroverhaling? Hva innebærer det? Hvilke deler og 
operasjoner må eller bør utføres, og på hvilken måte før man kan si at 
motoren er overhalt? Hva er forskjellen på overhalt og nyoverhalt? Det 
er jaggu ikke godt å si. Dermed er forvirringen rimelig komplett.

Som entusiast og genuint interessert av alt rundt motor, være seg bil, 
motorsykler, fly osv. fasinerer disse spørsmålene meg. Og som mye 
annet i verden finnes det nok ingen fasit her heller dessverre.  Men sett 
fra en annen side er jo det veldig fascinerende i seg selv. Man kan på 
mage måter få være med på å sette sin egen standard.

Man kan åpne motoren, ta ut noen deler, dra en hon igjennom sylind-
rene og sette delene tilbake, ta en kopp kaffe – også har man overhalt 
en motor på en kveld....eller? Jo’a, noen er helt klart «der».

Man kan også ta en annen tilnærming. Tilegne seg kunnskap, høre, 
studere, øve og lese seg opp. Man kan jobbe sammen med grundige 
firma og personer og lære over flere år. Du legger listen der du selv 
ønsker med andre ord, og resultatet av ditt arbeid vil være direkte 
preget med holdbarhet og ytelse på din nye motor.

Jeg driver et lite firma i Trondheim, Flenstad Tekniske, som driver mye 
med bl.a motorer og ombygging av disse. Og her kan du lese om min 

refleksjon på hva en motoroverhaling betyr og innebærer for min del.

Har lyst til å dele opp denne gjennomgangen i følgende punkter:

             - Motorblokk.
             - Indre deler og register.
             - Topp, innsug og eksos.

Når noen rådfører seg rundt en slik jobb til meg, er det to ting 
jeg er opptatt av. Begge er like viktige slik jeg ser det. Den første 
er å prate med og lytte til vedkommende. Prøve å sette seg inn i 
denne personens syn, forventninger, kunnskap og holdninger til 
hva de ønsker å oppnå. Den andre blir å forklare vedkommende 
mitt syn, og mine forventninger.

Det er som alle andre steder i samfunnet viktig å være på 
samme bølgelengde før man starter. For oss begge. Jeg vil ikke 
ta en jobb som jeg ikke får gjøre 100%. Og kunden må ha inn-
sikt i hva dette innebærer, i allefall til en viss grad. Dette utløser 
en utfordring, hvordan får man til det, vist man forholder seg 
til noen som nødvendigvis ikke har interesse for slikt? Eller 
kanskje ikke har kunnskap om dette. Hvordan jeg tenker og hva 
jeg mener må gjøres? Det blir faktisk min jobb.

Leier jeg inn en snekker, så kan ikke han forvente at jeg vet 
like mye som han om hans fagområde, idet han begir seg ut på 
jobben. Vi vet alle verdien av en god innføring og forklaring fra 
en håndverker. Eller fra en annen side, - hvor lite moro det er i 
mangel på en sådan, når man sitter der med en regning uten å 
vite helt hva som er gjort eller hvordan.



Så der begynner jobben i stor grad sett med mine øyne. Siden det flo-
rerer med forskjellige meninger og holdninger til hva en motoroverhal-
ing faktisk innebærer, er det ekstremt viktig for meg å få formidlet det 
akkurat jeg legger i en slik jobb. Min standard. Som regel undersøker 
man jo litt rundt før man legger igjen et slikt oppdrag hos et firma, og 
da er det viktig å vite hva man sammenligner med for kunden, både 
med tanke på pris og hva som faktisk blir gjort.

Så hvilke virkemidler har man som utøvende part? Jo heldigvis i 
dag har vi mye å hjelpe oss med.  Bilder, mål, forklaringer, video og 
mye mer. Personlig ser jeg på all jobb som en mulighet for personlig 
utvikling, inkludert en motoroverhaling.  Den dagen du ikke bryr deg 
om hva du gjør lengere, og bare gjennomfører for økonomien sin del 
eller på gammel vane, ja da er det slutt slik jeg ser det. Da vakler fort 
kvalitet, det er slutt på nyvinninger og nytenkning, og mest sannsynlig 
vises det på slutt resultatet også. Det er derfor er det så moro å drive 
med bil. Du kan fordype deg i mange hunder punkter rundt om på en 
bil. Man kan sette seg inn, og bruke et år eller to bare på forstilling og 
styring, og skal man få en total forståelse for «et felt» så går det med 
utrolig mye tid og energi. Men det er dette som gjør det så interessant 
også. Man blir aldri utlært. Vi tar derfor alltid bilder under demonter-
ing, under arbeid og under montering. Alle bygg dokumenteres med 
alle mål og evt. utbedringer. Alt er dokumentert. For en 6 cyl motor 
er det ca 4 A4 sider med rene mål, alle lagerklaringer, alle slakker, 
balanseringer osv.

Den siste overhalingen jeg utførte, vil jeg her bruke som et eksempel. 
Dette var en Mercedes Benz M130 motor med innsprøytning som 
tilhørte en pen og fin 71 Pagode.

Kunden ønsket i utgangspunktet å bli kvitt oljeforbruk, og hadde tatt 
alle de lettere punktene som kan føre til slik, uten hell. Slik er det som 
regel med motorer som har gått langt og levd lenge, de må plukkes ned 

for å bli bra.  Skal man åpne en motor som sist var åpen i 71, og da på 
produksjonsbåndet til Mercedes, ja da vil jeg gå igjennom alt, absolutt 
alt.

Vi ble enige om at jeg begynte med nedplukking og oppmåling av alle 
deler. Dette blir ofte oversett som bortkastet tid og energi da man uan-
sett måler alle klaringer og slik før montering, men dette kan faktisk 
gi mye info. Man kan se forskjeller på sylindre, forskjeller på klaringer, 
tegn som vitner om for varmt, for kaldt. For fet blanding, eller for 
mager.  Ting som skjevslitasje som gjør at man må gå dypere inn for å 
finne den utløsende faktor som man evt. må korrigere for at det skal 
bli mest mulig harmoni.  Kanskje er det kast i noen deler, eller en liten 
ubalanse som over 40 år har gitt et lite tegn på hva dette påvirker. Dette 
er ofte, i alle fall på en standardmotor, kanskje noe «over kill». Men jeg 
mener man må se forbi dette, og heller fokusere på at produktet skal 
være så bra, og representere det beste som man får til. Uansett om det 
er en 1000 hesters racemotor eller en 170hk bruks-motor.

Ofte korrigerer jeg inn ubalanse og vekt-justerer deler som fabrikken 
ikke har brukt noe mye tid på, eller har hatt større toleranser på. Og 
kanskje med rette. Motorene har ofte gått langt med disse delene, tross 
litt kast og vektforskjeller, er de som regel ganske jevnt slitt. Men det 
kan alltids gjøre bedre, og ting har skjedd på verktøysfronten siden 
1970 også. Måle for meg er ikke å matche originalt, men det er å 
overgå det originale og overgå seg selv.

Demonteringen bruker gå sent, man ser, studerer, merker og doku-
menterer.  Alt dokumenteres med bilder og oppmålinger. En 15 -20 
timer i demontering er ikke uvanlige på en 6 sylindrers motor.



Etter alt er målt opp, demontert og sortert så går jeg videre til neste 
steg, noe skal maskineres, noe vaskes og andre ting må behandles 
før videre jobb.   Typisk er oljekanaler i eldre motorer som ofte blitt 
litt (eller mye!) mindre pga. avleiringer oppigjennom årene, noe som 
begrenser oljetilførsel sakte men sikkert. Dette blir selvforsterkende da 
motordelene som får litt for lite olje, blir varmere og «brenner» oljen 
istykker som igjen gir mer karbonavleiringer og tilstoppinger. Går det 
langt nok vil metallspon fra lager og motordeler legge seg i alle kanaler.  
Plukker man da ned motoren for en overhaling som går ut på at man 
bare bytter inn nye lager og stempelringer før man monterer alt igjen, 
har man kun i bestefall kjøpt seg bitte litt tid. Men alt vil gå nedover 
skikkelig fort etter motoren tas i bruk.

Del 1 – Motorblokken

Selve motorblokken vil etter en komplett demontering av alle blende-
lokk og plugger inn mot alle oljekanaler og maskineringsgater, være 
klar for å heises ned i syre (eller tilsvarende). Der lar man blokken ligge 
til alt annet enn rent materiale er bort. Rust, lakk og gamle avleiringer 
etses bort og etterlater kun rent stål. Deretter vaskes og rengjøres blok-
ken for å få bort syrerester og løsnede partikler. Når denne blokken så 
er ren, går jeg ofte over og fjerner alle grader og støpesjegg i alle over-
ganger mellom ytre deler og blokk. Ser man noe som kan forbedres 
av oljekanaler, vannkanaler eller andre ting, så gjøres det nå. Deretter 
ny runde i vask.  Her bruker jeg mye tid, spesielt på motorer som skal 
trimmes. De får som regel store forbedringer i olje og vannkanaler.

Så spennes blokken opp med et forspenn som tilsvarer og tvinger frem 
nærmest like spenninger i godset som når toppen er montert og andre 
ytre deler er montert fast i motorblokken. Det gjøres for at motorblok-
ken faktisk forandrer seg ganske mye når man skrur ting fast til den. 
Alle spenninger vrir og bøyer på blokken, og skal denne maskineres 
helt 100%, så bør den absolutt maskineres med mest mulig av disse 
spenningene til stede. Noen motorbyggere går så langt som å varme 
opp blokken til 85 grader/eller driftstemp før de maskinerer den for 

å komme ennå «nærmere» det ideelle. Dette er alt for å sikre kvalitet, 
som igjen vil speile seg i økt holdbarhet, og evt kapasitet.

For meg er det også slikt som ikke minst gjør at man vil strekke seg 
ytterligere etter søken på å bli bedre.  Slike grunnleggende detaljer blir 
mer og mer avgjørende med økende effektuttak, men bør alltid gjøres 
for å kunne gi best mulige forutsetninger på alle motorer etter min 
mening.

Seriøse motorbyggere vil også sjekke godset rundt hver sylinder for 
tykkelse og hardhet. Igjen– mer aktuelt jo mer effekt som skal igjen-
nom systemet. Ikke alltid nødvendig på en original restaurering, men 
veldig aktuelt på en motor som skal under stress.

Etter maskinering av sylindre, linjeboring/honing, planering av dekk 
og pakningsflate ned mot bunnpanne, hones blokkens sylindre til 
den korning som de nye stempelringene og stemplene krever. Dette 
er avgjørende for at stempelringer og overfalte i sylinder skal kunne 
slite seg til på rett måte. Innkjørings rutiner vil også på mange måte bli 
diktert av dette.

Deretter venter lakkering og div. prepp før monteringen av stempler og 
interne motordeler kan begynne. Men mer om det senere.

Takk for oppmerksomheten.



Bilen - 130 år!
I 2016 er det 130 år siden verdens første automobil kom på veien, her var Mercedes-Benz svært vesentlige og for de 
av oss som var tilstede på årets landstreff fikk vi en rask tilnærming til temaet. I forbindelse med at Mercedes-Benz på 
samme måte som bilen er 130 år er det naturlig for en merkeklubb å besøke fabrikken.

Mercedes-Benz fyller i 2016 130 år.   Det var med bilen 
Patent Benz den unge ingeniøren Karl Benz laget verdens 

første  bil.  Bilen som vel var mer en motorisert vogn enn en bil 
ble det første skrittet og symbolet på den automotive verden. 
I dag ser man at denne bilen satte standarden ikke bare for 
merket Mercedes-Benz, men også for utviklingen av personlig 
transport slik vi kjenner den i dag.

Mercedes-Benz sin utvikling er gjennom mange år samlet på ett 
sted; Mercedes-Benz Museet i Stuttgart. Adressen er 
Mercedesstrasse 100.

Mercedes-Benz Entusiastklubb vil i forbindelse med 130 
års-jubileet arrangere en tur til Stuttgart.  For å oppleve noe av 
konsernets 130 år lange historie og for å vise frem noe av det 
stolteste som finnes innen bilverden.

Vi vil legge opp til en tur der vi både besøker Mecedes-Benz-
museet, en fabrikk, og kanskje også spesialavdelingen AMG. 
I tillegg vil vi forsøke å legge til rette for andre typer kultu-
ropplevelser også. Området er også kjent for sin vakre natur, 
magiske mat- og vin-opplevelser, og fantastiske kulturtilbud.

I første omgang er det nødvendig å finne tid for en slik tur, samt 
finne nødvendig interesse.  Slik arrangementet ser ut til nå kan 
for eksempel turen deles i to deler, en for de som vil kjøre og en 
for de som vil fly. Det er nok betydelig rimeligere å fly nedover 
enn å kjøre, men for mange er nok kjøringen noe av opplev-
elsen.

Om vi tenker oss to raske alternativer.

1. Avreise Oslo Onsdag, de som vil kjøre med ferge til Kiel gjør 
det, mens de som ønsker å kjøre hele veien gjør det.

2. Nord for Hamburg er det en stor rasthof hvor vi kan møtes.  
Jeg foreslår at vi kjører østsiden nedover og dermed benytter 24 
til Berlin. De som ønsker å oppleve Berlin blir igjen her et døgn, 
mens resten kjører videre på veg 9 til Nürnberg. Fra Nürnberg 
til Stuttgart følger vi veg 6 til Heilbronn før vi svinger sydover 
igjen til Stuttgart. Selv tenker jeg at de som kjører hele veien 
overnatter i Fellbach, dette ligger nordøst for Stuttgart sentrum, 
og huser også Classic Center sitt renovasjonsverksted.

3. Fredag morgen er fritid slik at også de som ble i Berlin når 
oss. Likeledes de som fløy inn skal rekke å møtes. Ved 11-tiden 
reiser vi mot Filderstadt (Flyplassen i Stuttgart)

4. Fredag morgen Avreise Oslo Lufthavn Gardermoen med 
fly til München her bruker vi Norwegian for å spare penger. I 
Munchen går man på tog til Stuttgart (evt. leier bil) og møter 
resten av reisefølget i Filderstadt (Stuttgart flughafen)

5. Ca 12:00 møtes alle i området Filderstadt, før vi kjører samlet 

til Werk Sindelfingen. Vi deltar på ettermiddagsvisningen som 
går her fra ca. klokken 13:00

6. Etter omvisningen på fabrikken forsøker vi å få til å møtes i 
en Bierstube for å oppsummere og møte hverandre. Her er det 
mulig vi kan få ordnet med et kulturinnslag, men dette må jeg 
komme tilbake til.

7. Lørdag morgen reiser alle til Mercedes-Benz-museet og vi 
bruker hele dagen på dette fantastiske museet. Er gruppen 
tilstrekkelig stor får vi vår egen visning på museet. Etter museet 
reiser vi på en rundtur og kjører Bertha Benz sin kjøretur, rei-
sen tar i dag rundt 2 timer, mot 3 dager for 130 år siden.

8. Lørdag kveld blir en kveld for å møtes til sosial hygge og 
oppsummering av hva vi har opplevd. De som ønsker kan også 
se byens natteliv.

9. Søndag reiser deler av følget hjem med tog (leiebil) til 
Munchen for å fly hjem. Resten av reisefølget kjører nordover 
mot Mannheim og deretter vei 61 mot Koblenz. Så tar vi en avs-
tikker mot Adenau og besøker Nürburg, og den verdenskjente 
Nürburgring. Her kan de som ønsker det få kjørt en runde eller 
flere på den legendariske Nordschleife. Etter en god dag her 
overnatter vi lokalt i Adenau eller området rundt.

10. Mandag morgen kjører vil til Bottrop og besøker Brabus sitt 
hovedkvarter før vi kjører videre. Noen vil kjøre via Danmark 
og kjøre Fjordline / Colorline herfra mens andre vil kjøre Kiel 
og ta Colorline herfra mens atter andre kanskje vil kjøre via 
Sverige.  Beregnet ankomst Oslo er Tirsdag morgen i alle fall.

En koordinering av reisen, endring av opplegg eller noe annet 
kan vi gjøre i løpet av tiden fremover. Jeg kan gjerne opprette 
en sak som lokallagene kan jobbe med om det er interesse. Ta 
kontakt med treffansvarlig@mbentusiastklubb.no



MidtsideBilen
MB-Tidende 16. årgang Nr 3 2015  Bilen: 1992 300 TD Turbo Eier: Frode Strand



Bilen har en total km stand på 590.000 km hvorav 390.000 av de er kjørt av Frode. 
Bilen, som ble kjøpt i 2003 har vært på landstreff 11 ganger. 

Det er ettermontert en mengde utstyr, som Webasto, El. Sportline skinninteriør, el. rattstamme, alarm, komplett nøttetre, airbag, 
7-seter osv. 



Lokallag Oslo 

Høsttur 2015

Det har etter hvert blitt en årlig tradisjon at lo-
kallag Oslo arrangerer en tur en helg i slutten 

av september.  Som alle tidligere år har vi hatt som 
mål å arrangere en tur som både i distanse og pris 
gjør det mulig for så mange som mulig av lokallagets 
medlemmer å delta.                           

Dette året var intet unntak, og helgen 25. til 27. september var 
det klart for tur med Kristiansand og Morgedal som mål. 9 biler, 
med til sammen 17 personer, møtte opp på Esso Ramstadslet-
ta klare for avreise sørover klokka ni fredag morgen.  Det bør 
bemerkes at aldersforskjellen på yngste og eldste turdeltager var 
på 60 år. Alltid tilstedeværende Gunnar, som har passert 82, var 
som alltid på plass, med sitt gode smil og sine gode 
kommentarer.

Trafikken nedover E 18 var rolig, så det var ingen problem å 
holde følget samlet frem til turens første stopp som var hos 
Bertel O. Steen i Tønsberg. Her ble vi tatt godt i mot og intro-
dusert etter alle kunstens regler for BOS-avdelingen her. De 
hadde tilfeldigvis karavanen med AMG modeller på besøk og 
lot reisefølget få gleden av å se på, og høre mer om disse.

Det blir ingen skikkelig høsttur uten felles måltider, og det 
første ble inntatt hos en velkjent pizzakjede på brygga i 
Sandefjord.

Neste stopp på den sørlige turen ble ved Pollen i Arendal, hvor 
det ble mere mat på de som følte behov for det. Herfra bar det 
videre nedover til målet for første dag, Scandic Hotell i 
Kristiansand. Kvelden var her satt av til nok et måltid og hyg-
gelig samvær. Det hyggelige samværet ble toppet av at 15 styk-
ker fra lokallaget i distriktet, med Madeleine Madsen i spissen, 
tilbrakte kvelden sammen med oss. Tusen takk til dere.



Etter en rolig frokost på lørdag ble bilene pakket for en tur som 
hadde retning nordover. Men aller først måtte den obligatoriske 
bilvasken unnagjøres. Man kjører da ikke på tur med skitten bil, 
gjør man vel?

Etter den opprinnelige planen skulle turen oppover ha gått via 
Evje, men heldigvis tok man feil i et kryss og havnet i retning 
Kvinesdal. Dette er, til tross for at det er noe lenger, overhodet 
ikke som noe feil å regne i denne sammenhengen. Veien fra 
Kvinesdal og opp gjennom Suleskard er definitivt en slik tur 
verdig, og gir en fantastisk naturopplevelse. Og det er heller 
overhodet ikke feil å se en lang rekke med Mercedeser slynge 
seg som en orm langs de smale og svingete veiene. Noe et par 
møtende bilister, for øvrig også i Mercedes, visste å sette pris på  
Det ble selvfølgelig gjort en nødvendig fotostopp med kaffe og 
småkaker på Utsikten i Kvinesdal. Som man kan se av bilde er 
det her en helt fantastisk panoramautsikt.

Herfra slynget veien seg opp gjennom Sirdal og Suleskard og 
videre ned til Dalen i Telemark. De siste milene for dagen ble 
unnagjort og Morgedal Hotell ble nådd, som denne dagens mål. 
Her ble det atter en gang tid for middag og kvalitetstid for 
gjengen. Dette var for øvrig den siste natten hvor hotellet var 
som et rent hotell å regne, mandagen etter skulle 170-180 
flyktninger innkvarteres her. Dessverre påvirket nok dette vår 
gruppe, som var de eneste gjestene denne kvelden, og hvor 
tilgjengelig personale tydelig var travelt opptatt med å 
klargjøre for mottaket. Men som den positive og gode gjengen 
vi er i klubben la dette ingen begrensning på god stemning og 
godt humør.



Søndag, og siste dagen, gikk turen via Seljord, dessverre uten 
at noen så noe til ormen i vannet, og videre mot Bø. Etter å ha 
passert Norsjø, ble det tid for en stopp i Skien, med enda mer 
mat på turdeltagerne på en av spisestedene på brygga langs 
Skiensvassdraget. 

Turen videre hjemover gikk via Siljan, over til Holmestrand og 
på nytt inn på E 18 mot Oslo. Men som den sosiale gjengen vi 
er, måtte søndagsmiddagen inntas i felleskap, denne gangen på 
Lierkroa. De siste milene mot Oslo ble kjørt i relativt samlet 
flokk, hvor de enkelte herfra fant veien hjem, heeelt på egen-
hånd.

Tusen takk til de som ble med for at dere er en fantastisk tur å 
være på tur med. For de av oss som prøver å få dette til er vi helt 
avhengige av dere, og om dere ønsker vil det bli ny tur med nye 
mål allerede om et år. Og til de som ikke var med, meld dere på 
når det blir utlyst, bli med og opplev godt samhold, godt humør 
og en trivelig reise.



Lokallag Stavanger

Gamle Glimt

Nettopp nyinflytta

Hurtig oppvarming Grillparty

Delebil Delebil klar til parteringBeskuelse av Thomas sin nye 300

Gode historier Montering løftebukkMye sveisearbeid på Thomas’ 123 coupeHøst 2005, høststorm

Snart trengs det ikke støtteplank under setetPauserommetMorten og Thomas vurderer coupe



Prøvekjøring av C350e plug in Hybrid
av Terje Holgersen og Håkon Endal.

Første intrykket av bilen er at den ser liten ut, sportslig og 
stilren. De flotte linjene treffer hverandre rundt hele bilen og 
fortsetter innvendig som gir en følelse av kvalitet og eksklu-
sivitet fra første blikk. Den sinte fronten som fortsetter med 
sportslige linjer bakover til den sinte baken er et bevis på at 
Mercedes virkelig har fått det til med den nye C - Klassen.

Når du åpner dørene oser det fortsatt av sportlighet og eksklu-
sivitet samtidig som du ser at her er det mye comfort.
Til å være en så liten bil i forhold til storebror E-Klasse har de 
nok en gang tenkt praktisk, noe som gjørbilen romslig.
Har du ett eller 2 barn så har du mer enn nok plass.

Når man kommer til menyen i mediesystemet så har man 
utrolig mange ulike muligheter. Alt fra og velge lys innvendig til 
at bilen tuter når man låser den. Velger man burmesteranlegget 
så får man virkelig det man betaler for. Klar lyd om man vil 
spille klassisk musikk, og fyrer man opp føler man at man sitter 
på diskotek.

Når det kommer til kjøreegenskapene har bilen en fantastisk 
komfort og kombinert med god oversikt over det meste. 
Dette er en bil som til og med bestemor kunne hatt.
I menyen over kjøreprogrammer har du flere innstillinger. Du 
kan kjøre på ren elektrisk drift, lademodus, sparemodus, 

individuel, sport og sport+.

Med ren elektrisk drift så “svever” man bare avgårde uten noen 
som helst støy fra motoren. Den er så stille at man kan snike seg 
inn på naboen og skremme han skikkelig med ett lite tut. 
Pådrag ved kun elektrisk drift er ikke noe overveldende. Setter 
man den derimot over i sport + så får man både bensinhester og 
eldrift. I sport + så ligger den hele tiden i høyt turtall og de 279 
hestene spenner virkelig ifra om man tråkker pedalen i gulvet.
Kjøreegenskapene blir også drastisk forbedret og den henger 
som klistret på veien. Man kan virkelig si at man får go cart- 
følelsen i bilen.

Er man på utkikk etter en sportslig familiebil med masse power 
og som man kan komme seg gratis til jobb med (under 3 mil) 
ja, da kjøper du en C350 e Plug in Hybrid!



Winterchallenge, vintertreff og landstreff.
Klubben forbereder sesongens vinteraktiviteter og i år blir det både vinterkjøring, sosialisering og mye hygge 
for de som vil. Klubben skal i år som ellers prøve å gjøre våre treff til noe som samler alle medlemmer og 
gir en arena for både sosialt samvær og ren bilglelde. Glemt er ikke vårt viktigste årlige treff heller, og vi skal 
selvsagt ha et landstreff 2016.

Winter Challenge
Først ut er Winterchallenge. Som tidligere et arrangement vi deltar på. Arrangementet gjennomføres av Pers Hotell og 
vi er ivrige deltagere. Som vanlig har vi fått noen spesielt gode priser på Pers Hotell og vi vil komme tilbake til datoer og 
opplegg på internett. Så langt vet vi at dette blir midt i januar og vi lover å komme tilbake med mer informasjon på våre 
websider.

Vintertreff
Nytt i år er at vi kommer til å arrangere et eget vintertreff på Losna like nord for Lillehammer.  Midt i svært automotive 
omgivelser skal vi besøke Tretten. Mercedes-Benz Entusiastklubbs eget vintertreff er første gang på mange år. Vintertreff 
2016, gir muligheter for å kjøre på islagt vann med egen bil. Her kan du stille med alt fra vanlig bil og piggfrie dekk til de 
som ønsker å kjøre med rallypigg og rigget bil. Vi har flere baner så her skal alle få prøve seg på glattisen. Selve arrange-
mentet blir med fokus på førersikkerhet og trening.  Vi ønsker å holde fokus på fornuftige priser, så flest mulig skal kunne 
være med.  Å kjøre på banen koster kr. 300,- for lørdagen og vi vil komme tilbake til et godt tilbud på enkelovernatting i 
samarbeid med Tretten kro og motell.

Detaljene kommer vi tilbake til, følg med på websidene.

Foreløpig ser planen slik ut:

Fredag 5. februar
   - Oppmøte og samling
   - Felles middag
   - Sosialt samvær og hygge.

Lørdag 6. februar
    - Frokost 
    - Førermøte
    - Kjøring på isbanen
    - Lunch
    - Middag

Søndag 7. februar
    - Frokost 
    - Avreise

Jeg gleder meg til vintertreff, og håper å se mange av medlemmene. Påmelding vil bli gjort tilgjengelig, og link lagt ut på 
websidene, forumet og facebook.  Alle spørsmål kan rettes til treffansvarlig@mbentusiastklubb.no

Landstreff ‘16
Etter vinteren kommer landstreffet vårt, og i år som tidligere skal vi være på Pers Hotell på Gol.  
Det jobbes med å komme i kontakt med lokalt næringsliv for å få en enda større utstilling og mer aktivitet også for de 
som ikke er like entusiastiske. I år vil det bli lagt stor vekt på å få et familiearrangement med alt fra shopping, mote, 
barneaktiviteter, og annet som kan være av interesse. Lokallagene fikk sjansen til å påvirke treffet men etter responsen å 
dømme er man svært fornøyd med treffene slik de har vært tidligere år. Det blir derfor ikke store endringer, men noen 
ting skal vi prøve å gjøre bedre om enn ikke annerledes i år enn i fjor.

Årets landstreff blir i helgen 27-29 mai, og vi håper nettopp du kan bli med. Har du noen tanker om hva som bør med, 
endringer fra tidligere år eller ting som vi bør vite, send dette inn til treffansvarlig@mbentusiastklubb.comJeg gleder 
meg til å se deg på treff. Husk også på at vårt årsmøte avholdes i forbindelse med lanstreffet og dette er klubbens øverste 
styringsorgan. Det er gjennom deltagelse på årsmøtet, du kan sette ditt preg på klubben, samt bidra til en demokratisk og 
god prosess.

Med vennlig hilsen
Simen Malerbakken
Treffansvarlig



OSLO MOTOR SHOW 2015

Som alle tidligere år er klubbens deltagelse på Oslo Motorshow basert på masse dugnadsarbeid fra Lokallag Oslo, og som vanlig 
stilte folket opp. Onsdag kveld fylte vi opp Sprinteren med alt av utstyr som skal til for å skape en representativ stand. Torsdag 
formiddag ble lyskastere hentet hos Oslo Lyd og Lysutleie, og Trygve der svikter aldri, en stand uten skikkelig lys blir ingen skik-
kelig stand. Etter noen timers arbeid på torsdag med rigging og plassering av biler ble det riktig bra. Vi var i år flyttet helt ut mot 
inngangen i hallen, noe som definitivt gjorde oss godt synlige. Det ble denne gang plass til tre biler, en god miks av det som finnes 
i klubben. Forventningene til dette årets motorshow var som vanlig preget av spenning i forhold til det totale besøket og resultatet 
for klubben.

Årets messe var lagt opp til med en fagdag på fredag, dette gjorde at vi ble besøkt av masse nysgjerrige og interesserte skoleelever og unge folk. 
Lørdag forstod vi fort at besøksantallet ville bli bra, så når da også søndag var unnagjort og statusen var klar, er det hevet over enhver tvil at 
motorinteressen blant folk er stor. Og det flotte er at denne interessen ikke har noen aldersgrense hverken nedad eller oppad. Ufattelige 40 000 
mennesker var i løpet av de tre dager messa pågikk, innom hallene i Lillestrøm.

Det ble skrevet ut en god del verveskjemaer, og noen ble registrert direkte på forumet, så håpet er at så mange som mulig av disse blir å se blant 
oss i tiden fremover.

Som alltid er det både hyggelig og viktig å være til stede og kunne profilere klubben, noe de som bemannet standen gjorde på en flott måte, tonen 
og stemningen var som vanlig lett og fantastisk hyggelig.  Det er som alltid takket være disse fantastiske menneskene vi klarer å gjennomføre dette 
og andre ting klubben arrangerer.

Selv om vi etter flere ganske slitsomme dager med messe og avsluttende lagring av utstyr vet vi at om et snaut år er det utvilsomt messe igjen, og vi 
er så definitivt klare. Oslo Motorshow er noe man bare må være med på.



OSLO MOTOR SHOW 2015



Oppslagstavla

Ved neste års valg i forbindelse med årsmøtet i mai 2016, er valgkomiteen ute etter å finne kandidater til en 
del verv i hovedstyret. Som det er nevnt tidligere er det ikke usunt for klubben å få inn noen nye og energiske 
”koster” som kanskje tenker litt nytt og annerledes, og er med på å videreutvikle klubben. 

Tre nåværende styremedlemmer, som har gjort en lang og god jobb, har definitivt meldt sin avgang og MÅ 
erstattes. Disse er: 
Medlemsansvarlig, IT-ansvarlig og effektansvarlig. 

Stillingsbeskrivelse til vervene er som følger:

Medlemsansvarlig:
  -Sende ut faktura til nye medlemmer fortløpende gjennom hele medlemsåret og sjekke innbetalinger av 
dette via ocr-filer fra nets.
  -Én gang i året er det utsendelse av fornyelse av medlemskap til medlemmer samt sende ut medlemskort 
fortløpende når disse betaler. 
  -Purre på de som ikke betaler. 
  -Generere adresselister til lokallagene  
Mamut brukes til alt.

IT-ansvarlig:
IT-ansvarligs ansvarsområde omfavner valg og drift av klubbens IT-løsninger, da hovedsaklig epost og på 
web.     
 - Lage og oppdatere webskjema 
 - Oppdatere forum / tapatalk 
 - Videreutvikle eksisterende løsninger

Effektansvarlig:
 -holde varelager oppdatert ved å kjøpe inn når det trengs og Evt supplementere med nye varer med 
godkjenning fra de andre i styret. 
 -Føre en økonomisk oversikt fortløpende gjennom året i forhold til ut/inn priser,totale salget gjennom 
webshopen og ellers på de andre treffene hvor effektansvarlig stiller opp med salg av effekter. 
 - Sette seg inn i webshop og holde den oppdatert. 
 - Sette seg litt inn i fraktsystemet som klubben bruker ved sending av pakker/brev 
 - Vise engasjement og interesse for samarbeid med lokallagslederne i klubben 
 - Stille opp på flest mulig arrangment for å opprettholde salget av effekter og for å markedsføre klubben på 
best mulig måte

I tillegg kan formannen også være villig til å la noen overta sin jobb dersom noen skulle ønske å ta denne 
jobben. 

Nye styremedlemmer vil få god og nyttig hjelp av de nåværende i en overgangsperiode, slik at man ikke blir 
”kasta” ut i noe nytt og ukjent.  Valgkomiteen kommer til å jobbe med dette fremover, og ønsker derfor fort-
satt å komme i kontakt med medlemmer som skulle måtte ønske, og brenne for å gjøre en innstas for klubben. 
Henvendelser kan gjøres til: hageba@online.no

MVH valgkomiteens leder Trond Hagebakken

Valg av styremedlemmer ved årsmøtet 2016



Avtaleansvarlig informerer
Jeg jobber for tiden med å få en helhetlig oversikt over alt klubben har av avtaler hos forskjellige firma. 

Dette er en stor oppgave å komme gjennom, særlig da det meste må gjøres innenfor normal arbeidstid. Har du 
konkrete spørsmål, opplever du at avtalene vi har blir avvist, eller har du forslag til firma vi burde hatt avtale med, 
så ta kontakt med meg på avtaleansvarlig@mbek.no

Vennlig hilsen Madeleine 

Nye varer i webshop!
Mange har sikkert lagt merke til det, men det er mange fine nye varer i webshop. Klikk deg 
inn, eller sjekk baksiden av bladet. 



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
Lindstadkent@gmail.com

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



KLUBBEFFEKTER

BESTILLING
Bestill effekter på webshop.mbentusiastklubb.no

eller
på epost: effektansvarlig@mbek.no

Vi har masse nye effekter, besøk vår webshop for flere produkter!

Hvit piquet klubbskjorte
Pris: 200,-

Caps med klubblogo - blå
Pris: 150,-

Hettejakke med 
klubblogo - svart

Pris: 450,-

T-skjorte med 
brodert logo - blå

Pris: 150,-

T-skjorte med 
brodert logo - rosa

Pris: 150,-

T-skjorte med 
brodert logo - svart

Pris: 150,-

Skiltplate - chrome
Pris: 100,- (pr stk)

Skiltplate 
Pris: 50- (pr stk)


