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Endelig snart vår
Her jeg sitter i skrivende stund er det en betydelig mengde snø utenfor stuevinduet, men vi er 
nå i mars måned og snart er våren over oss. Det er alltid mye å se frem til mot våren, og årets 
høydepunkt er jo selvfølgelig landstreffet. Det er alltid morsomt å se bilder fra treffet i ettertid og i 
år vil jeg oppfordre dere til å ta så mange bilder som mulig, og send dem inn til oss, slik at vi kan få 
den gode stemninga på trykk i bladet. Vi krysser også fingrene for fint vær i år.

Våren er også tidspunktet for vårengjøring, overhaling og ikke minst gode kjøreturer på bar asfalt i 
en sol som plutselig står høyere på himmelen og ikke midt i synsfeltet.

Ha en fortreffelig vår!



Formann har ordet
En ny vår er i anmarsj. Sola skinner, og det begynner å bli deilig 
å være bilist. Selv kunne jeg gjerne ha tatt mer snø i vinter. Med 
hytte langt inne på fjellet, og et ønske om å bruke den mer om 
vinteren, har jeg handlet snøscooter. En tur i romjula ble det, men 
vi kunne like gjerne kjørt bilen hele veien inn. Med strikt løyve fra 
fylkesmannen og kommunen, utfylt loggbok, og påkrevet slede, 
bar det innover fjellet på en bitteliten hinne av snø. Allikevel er 
snøscooter noe av det morsomste man kan kjøre med skilt på. 

Min er en «touring», men 125 hissige hk på 300 kg scooter er nå 
nok til å få frem smilet. Slike krefter er helt urealistisk å bruke mer 
enn noen få sekunder, og selv det å cruise av gårde innover fjellet i 
40 km/t kan være riktig så hyggelig. 

Dessverre blir man uglesett her i landet om man ønsker å drive 
friluftsliv på motorisert måte. Den nye regjeringen forsøker å løse 
litt opp i ting, men dessverre er det et stort lerret å bleke. Etter 
10 års jobbing er det nå i vinter åpnet 6 mil scooterled i området 
rundt Åsnes/Flisa og mot Sverige. Kanskje er det bare starten?
Friluftsliv bør være for alle, ikke bare de som syns det er stas å gå i 
timevis på langrennsski. 

Selv om det har vært lite snø, så har det i årets første måneder ikke 
manglet på kulde. Tidlig i februar hadde vi vintertreff på Losna, 
like nord for Lillehammer. En veldig fin opplevelse, og vi håper 
flere tar turen neste gang. Innlandet har laget en artikkel om det, 
som du kan lese i dette bladet. 

Like sikkert som at det går mot vår og dårlig scooterføre, er at et 
nytt landstreff er på gang. Siste helga i mai, på Pers Hotell Gol. 
Treffansvarlig er ivrig, og har kommet med mange gode idéer. En 
del endringer blir det, så følg med. Mer om det lenger bak i bladet. 
På landstreffet blir det også årsmøte. Der legges det frem litt om 
klubbens tilstand, budsjetter og regnskap. Det skal også velges inn 
nye styremedlemmer. Jeg vil oppfordre alle til å ta turen, og bli 
med på å bestemme klubbens fremtid. 

Flere treff står på lista utover året, og vi har forsøkt å få med mest 
mulig av det i dette bladet. Vi oppdaterer også hjemmesiden, www.
mbtreff.no , forumet og facebook fortløpende. 

Å sette sammen MB Tidende har til tide vært en ganske slitsom 
jobb, med lite respons fra andre, og få artikler. De siste gangene 
virker det som det har løsnet litt, og jeg håper det er en trend som 
fortsetter. Til dette nummeret har jeg mast en del her og der, og 
fått mye bra i retur. Faktisk har det kommet såpass mye at noe har 
måttet vente til neste nummer. Det har også kommet en del 
artikler helt uoppfordret, og det er veldig hyggelig. Fortsett med 
det! En stor takk til alle som har bidratt med mye og bra stoff. 

Med ønske om en fin vår til alle der ute. 

Med vennlig hilsen
Frode Strand
Formann

OBS: Deadline for neste MB Tidende er 01. august 2016. 

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

Brabus+Mercedes-AMG S65 Coupe= AWESOME

Brabus har hatt mange prosjekter gjennom tidene sammen med Mercedes Benz. Alt fra A til S og denne gangen er heller ikke noe unntak at en 
Mercedes AMG S65 havner i verkstedet til Brabus.
Denne er blant en av de aller raskeste coupéene i verden og for å bli det kreves en del endring og justeringer!
Monsteret Brabus 900 klarer å piske 887 hester ved hjelp av 1500 Nm som fraktes til de enorme bakhjulene via en modifisert differensial som 
Brabus har utviklet for denne modellen.

Motoren klarte å legge på seg 0,3l og er blitt en 6,3l med to enda større turboer. ‘Stainless steel’ er også det riktig ordet for å definere eksosanlegget 
under dette leketøyet!

De myke og deilige nakkestøttene som er sydd i magnoliaskinn for Brabus 900, sørger for at man skal ikke ødelegge nakken når man tar en kick 
down.
Det er fordi 0 til 100 kilometer i timen tar så lite som 3,7 sekunder og videre til 200 km/t på 9,1 sekunder. Skal man finne toppfarten, så tar det 
ikke så lang tid før den digitale nålen peker på 350-tallet på skjermen. På grunn av den høye toppfarten så måtte Brubus oppgradere speedometer-
et slik at det kan vise opp til 400 km/t.

21” felger er selvfølgelig standard og kan fåes i flere utgaver, men synes man de er for små, så er det mulighet til å bestille denne skjønnheten med 
22”. 
Her er det lite som Brabus ikke rørte. Mye karbon her og der og en god del aluminium for å slanke bilen. 
Vil du finne ut hvor mye denne koster, så må du ta en telefon til Brabus. De vil nok spandere karbon grill på kjøpet!



Enda en modell til C-klassefamilien

Endelig er den her. C-klasse kabriolet. Mercedes-Benz har vært flink til å lage elegante og sporty kabrioleter gjennom tidene, men det er nå de 
har tenkt å lage en sexy versjon av C klassen.

Personlig tror jeg denne vil selge bra når den havner hos forhandler. Her ser vi mye likheter til sin store bror S-klasse kabriolet men samme 
teknologi og utstyr - bare litt mindre og billigere. 

De som vil kjøpe denne, er nødvendigvis ikke så opptatt av toppfart og hestekrefter, men det er godt å vite at denne kan fåes med mange forskjel-
lige motorvalg, både bensin og diesel. Ved siden av C bokstaven kan vi se alt fra 200 til 63.

C klassen går toppløs i Geneva
Fra å være med tak til uten tak tar det bare 20 sekunder, og taket kan lukkes i inntil 50 km/t.
Airscarf neck-level heating system, heat-reflecting skinn seter og 4MATIC sørger for en komfortabl og behagelig kjøreopplevelse sommer som 
vinter!

Rykte: Mercedes-Benz ELC
Det går rykter at Mercedes-Benz vil komme med en Tesla 
Model X-konkurrent. En fullkommen elbil som vil ha 536 
hester. Elektrisk SUV med ny plattform som kalles EVA, 
Electric Vehicle Architecture. 

Denne er en GLC, men de to bilene bruker å få felles deler 
som tak og vinduer. En rekkevidde på 400 km på en ladning 
er ikke så galt her hvis den kan stå parkert foran vår garasjen 
innen 2019.



Årets treff

For å gjøre det enkelt for deg å delta på årets treff kommer det litt informasjon i bladet. Jeg har som målsetting å levere 
noen drypp på kommende treff i hvert nummer av bladet, og i denne utgaven får dere invitasjon til Landstreff 2016.  

Jeg tror årets landstreff blir et av de største noen gang, vi har fått med mange eksterne aktører og flere utstillere ønsker å komme. Jeg håper og 
tror at svært mange av dere blir med på årets treff. I år blir det også konkurranse mellom lokallagene og jeg håper på stor deltagelse i - og rundt 
landstreffet.  Her er noen datoer dere like gjerne kan sette av med en gang.  

Landstreff 27.-29. mai 
                
Vi er på Pers Hotell på Gol, program og informasjon om overnatting  finner du på neste side

Banetreff 2.-4. september          

Vi er på Norsk Trafikksenter Vålerbanen. Sammen med flere andre  Mercedes-Benz klubber er dette et stadig voksende arrangement.   

Tysklandstur 9-13/16 sept.         

Vi reiser på fabrikkbesøk til Mercedes-Benz og ser hvordan alle Mercedes-Benz blir håndbygget. Vi besøker AMG og ser hvordan verdens mest 
spektakulære biler blir bygget for hånd. Vi besøker Mercedes-Benz museet og ser linjen fra verdens første bil, til dagens moderne biler.  Dette 
forutsetter tilslutning fra en del medlemmer, og et forslag til program finner dere et annet sted i bladet. Jeg ønsker meg en tilbakemelding fra de 
som ønsker å bli med på en slik tur, nå er kostnadsoverslag på bordet, sammen med et foreløpig program. Her er det fine opplevelser med både 
museer og fabrikker, bilkjøring og bespisning. Jeg har undersøkt mulighetene for å kjøre buss i Tyskland fremfor leiebil, og prismessig havner vi 
på omtrent det samme.  

Vintertreff  Januar- februar 17    

Vintertreff er enda ikke spikret, men vi hadde det bra på Losna i år og  ønsker et tilsvarende arrangement neste år. Jeg kommer tilbake til dette så 
snart som mulig.  

Jeg håper dette er ting som gjør det enda mer interessant å være medlem i klubben og at dere ønsker å være med på alle arrangementer i år. De av 
dere som ønsker mer informasjon ta gjerne kontakt med meg på treff@mbentusiuastklubb.com

Med vennlig hilsen Simen Malerbakken.



Program  
Fredag 27. mai
-  Oppmøte på Pers Hotell, fra klokken 17:00  
-  20:00 Felles middag og grilling i tropicana hagen Pers        
                Hotell. 
                 Her blir det mulig å kjøpe ferdig grillet mat, eller             
                 medbringe sin egen. 
                Pers Hotell stiller med griller og kokk.  

Lørdag 28. mai 
-  09:00 Frokost 
-  09:30 Oppstilling av biler, alle biler har fått utdelt 
                plassering. 
                Feilparkerte biler blir tauvet bort og strøket fra   
                konkurransen
               Utstillere åpner sine stands og trafikk i området må             
               påregnes. Viktig å tenke på med barn.  
-  10:00 Klargjøring av utstillingsområde. Biler ikke 
                påmeld utstillingen får parkere på plasser etter 
                anvisning.  
-  10:30 Utstillingen åpner.  
-  11:00 Moteshow starter for de som ønsker å delta, 
                 gratis for klubbens medlemmer/familiemedlemmer                  
                 andre kroner 100,- 
                Her blir det catwalk og musserende i glasset.  
-  12:00 Bertel O Steen viser nye modeller og et bredt  
                utvalg av bilene til Mercedes-Benz 
-  13:00 Konkurranse på plassen mellom lokallagene,  
                dekkskifte konkurranse med dommer. Hvilket lokallag               
                klarer å skifte dekk på en bil på kortest tid. Utstyr  
                stilles av en sponsor. (Jekk og hjulvinne) Det raskeste   
                lokallaget premieres.
-  14:00 Quiz, deltagerne får hver sin quiz, og må løse 
                oppgavene flest poeng. Noen av svarene fører til at vi 
                må løse rebuser, andre er rene bilspørsmål, her kan det 
                være lurt å ha teamet opp som lag. Maks 4 deltagere                       
                pr lag.  
                Premieres under middagen. Lag med barn får 10 
                ekstra poeng ved start.  
-  16:00 Utstillingen avsluttes. 
-  18:00 Vi møtes til et glass drikke og mingling før 
                middagen
-  18:30 Middag med underholdning, premiering, taler  
                og presentasjoner fra våre samarbeidspartnere.
  22:00 Vi avslutter middagen.    

Søndag 29. mai  
-  09:00 Frokost  
-  09:30 Årsmøte, (agenda og innkalling et annet sted i 
                bladet.)  
-  12:00 Avreise, takk for i år, vi sees på Banetreff på Våler   
                3. september.   

Klubben har som vanlig forhandlet frem en meget god 
pris på flere overnattingsmuligheter for våre medlemmer.  
Prisene gjelder KUN medlemmer i Mercedes-Benz Entu-
siastklubb og deres reisefølge.  

Pers Hotell pr. døgn inkl. frokost.  

Standard rom.  
Dobbeltrom     kr 1.390.- pr. døgn       
Enkeltrom        kr     990.- pr. døgn        
Barn 3-15 år    kr      200.- pr. døgn
Barn 0-2 år gratis i foreldres seng.  
Tillegg for større familierom og suiter kr 300.- pr. døgn.  

Økonomirom / Atriumsrom  
Dobbeltrom  kr 890.- pr. døgn    
Enkeltrom     kr 750.- pr. døgn     

Pers Lodge Pers Lodge inkl. frokost.  
  
5 sengs leilighet:  kr 1.650.- pr. døgn m/sengetøy og frokost. v/2 
personer. 
Tillegg for ekstra voksen kr 300.- pr. døgn.   

Pers Leiligheter u/måltider og sengetøy 

4 sengs leiligheter  kr 1.350.- pr. døgn 
6 sengs leilighet      kr 1.550.- pr. døgn    

For alle alternativene gjelder tilbudet bo 3 døgn betal kun for 2 
døgn   

Vi tipser om Oline Spa, og Tropicana badeland, og minner på at 
det kan være klokt å bestille tid før ankomst. 

Slik booker du rom   
1.Gå inn på nettsiden til hotellet  www.pers.no og finne online 
booking i det røde feltet under bildet  
2. Legg inn ankomstdato, antall netter, antall rom, antall voksne 
og evt. antall barn – og sist men ikke minst – skriv inn 
kampanjekode MBE før du trykker på «finn ledig rom». Feltet 
finner du til høyre på samme linje som dato, antall osv.  
NB! uten kampanjekode vil ikke spesialprisene deres komme 
frem.   
3. Velg rom/leilighet som passer og gå videre.  
4. Skriv inn personlige opplysninger, fyll inn garanti for 
oppholdet (kredittkortinformasjon) og bekreft bestillingen. 
 

Mercedes-Benz Entusiastklubb inviterer til landstreff 2016 i helgen 27-29 Mai. Vi møtes for å ha sosialt 
samvær, stille ut biler, delta på årsmøtet, og vise frem en klubb som støtter opp under verdens eldste 
bilmerke med mer enn 130 års tradisjon som bilprodusent.   
I år må ALLE være FORHÅNDSPÅMELDTE  

Landstreffet 2016



Motoroverhaling del 2
I forrige utgave gikk jeg litt inn på hvordan Flenstad Tekniske ser på en motoroverhaling. Hva som må vi mener må til, og hvilke 
krav vi har til dette.  Vi gikk kjapt over elementer som omhandlet motorblokken, og forberedelsene denne får hos oss før 
montering begynner. Vi fortsetter i samme stil, touch’er lett innom noen tema for at dette ikke skal bli for «nerdete» og kjedelig.

Nå, i del 2 – Indre motordeler og register, vil jeg gjerne gå litt nærmere innpå forberedelser av diverse deler, og kvalitetssikring før 
montering. 

Jeg vil som nevnt her følge samme «stil» med å gå forholdsvis kjapt og grunt over hvert tema, men forhåpentligvis detaljert nok til 
å gi en grei beskrivelse av arbeidets relative omfang.  Bilder og info er som tidligere hentet fra vår overhaling av en Mercedes Benz 
M130 2.8 rekkesekser fra 71.

Del 2, Inder motordeler og register.

Nymaskinert og lakkert blokk

Vi begynner i bunn, blokken er nymaskinert og klar for montering. 
Veiven er målt opp under demontering og evt. slitasje, skjevheter, 
ubalanser er fjernet og lageroverflatene polert. Hvor mye og hvilken 
korning overlater jeg til fantasien. På denne motoren her var det stor 
ubalanse i veivpartiet. Selve veiven hadde 77 gram kast, noe som ikke 
er unormalt mye på en slik motor fra denne tiden, men fortsatt såpass 
mye at det må rettes på, mener jeg. Men det skulle bli verre, med 
komplett veivparti montert viste balanseringsmaskinen hele 272 gram, 
noe som er mye. Veldig mye. Veldig, veldig mye. Slik hadde altså 
motoren tuslet og gått i nesten 300 000km, fordelt over mer enn 40 
år. Ikke så det så veldig ille ut heller, med alt av lager og deler tatt all 
ubalanse med i betraktning.

Veiven og veivpartiet ble balansert inn til 2.3 gram kast totalt. Mindre 
enn det er vanskelig å få til da dette innebefatter reimhjul, 
harmonisk balanseringsskive, veiv, svinghjul og skruer. Det blir fort 
mange deler. Men 2.3 gram er meget godt, og det vil helt klart påvirke 
gange, økonomi, effekt og varmeutvikling/friksjon. Alt dette vil bli 
bedre med en balansert veiv/veivparti.

Nye skruer, dratt med moment og locktite

Stempelringer

Så neste på listen bruker ofte å være tilpassing av stempelringer. Disse 
«gappes» til rett klaring. Dette er nøye og hver motorbygger har sine 
idealmål her som regel. Det kommer an på så mye, men i all enkelhet; 
det handler om å lage nok glippe på stempelringen slik at endene ikke 
treffer hverandre når motoren blir varm og under full belastning. Men 
for mye glippe på ringene gir større gjennomblåsing og lekkasje, som 
er den delen av kompresjonstrykket som rekker å gå forbi ringene å 
ende nede i veivhuset. Det er ønskelig med minst mulig av lekkasje og 
best mulig passform, så her må man har ting klart for seg.  De 
forskjellige sylindrene «gappes» ofte forskjellig alt etter hvordan 
blokken og kjølekanalene ligger, og hvilke sylindere som går varmest 
og kaldest. En varm sylinder (sett i forhold til gjennomsnittet på mo-
toren) vil trenge noe mer klaring enn en som går kjølig. Men kanskje 
ikke på alle ringene, men typisk den øverste kompresjonsringen. Igjen 
- alt etter hvordan stempler fordeler varme, kjøling av stempel osv

Oppmåling av alle stempler, kryssbolter og råder. Alt blir vektjustert

Stempler

Stempler kunne jeg skrevet mye om, her er det utrolig mye å ta fatt på. 
Men vi skal holde det kort og greit i denne runden her. En visuell sjekk, 
små pittings og groper på kronen og ved yttersiden av kronen kan for-
telle om tenningsbank eller en pågående feil med noe i innsprøytning/
tenning. Eventuelt hvis motoren har oljeforbruk så senker motoroljen 
oktanratingen på drivstoffet veldig effektivt, slik at det kan oppstå 
tenningsbank eller «pre ignition» på enkeltsylindre selv om 
innsprøytning og tenning i all hovedsak er ok. Stemplene måles opp 
og avvik korrigeres. Sporene til stempelringene glemmer mange. Men 
«gulvet» til ringen må være 90 grader ut fra stempelkroppen, er den 
ikke det vil ikke stempelringen tette godt nok, og det vil ikke hjelpe noe 
å kun bytte til nye stempelringer. Har motoren gått langt må nesten all-
tid stemplene byttes samtidig med nye ringer. Dette er noe som mange 
ikke tenker på, og det er forholdsvis tidkrevende og måle opp, men helt 
klart et «must» om motoren skal bli tett og bra. Å veie stemplene gir 
også mye informasjon, og vi vekt-justerer alltid alle stempler. Uansett 
motorbygg. 



Dette anbefales, og de bør ligge innen 1 gram +- fra tyngste til letteste. 
Men da må man sette seg inn i hva det innebærer. Det er forskjellige 
deler av et stempel og rådeoppsett som skal ha lik vekt. Ikke bare «to-
talen». Her må man såfall gjøre en jobb og lese litt rundt temaet. Man 
trenger også noe spesialutstyr.

Måling av endeslakke

Råder

Kontrollmåling av rådene må til. Disse må sjekkes grundig på alle mål, 
og trekkes til med moment og måles for ovalitet og andre skavanker 
før montering. Stol ikke på hverken en brukt råde som du nettopp 
demonterte fra en fungerende motor, eller en helt ny fra fabrikk. Mål 
alle, alltid. Foringen til kryssbolten byttes samens med ny kryssbolt og 
tilpasses så til riktig klaring. Typisk 0,0350 – 0,0500mm. Men også her 
vil det være avhengig av applikasjon og bruksintensjon. Er det hakk 
eller ujevnheter i råden bør disse glattes ved å fjerne litt gods for å un-
ngå en evt. start på et brudd eller sprekk. Evt. bytte ut råden vist dette 
er noe som vil påvirke den i for stor grad. Erfaring er et stikkord også 

her. Er du i tvil så forhør deg.

Montering av lagerskåler og tiltrekning av moment for å måle opp 
den reelle oljeklaringen mot veivjurnal er neste steg. Må noe justeres 
så gjøre dette nå. Oljeklaring er viktig. Meget viktig. Det er ofte her 
konverteringer fra sugemotor til turbomotor osv. tar feil retning alle-
rede under ombyggingen av motoren. Man bygger hele motoren opp 
til det den skal utføre av jobb, og riktig oljeklaring og oljeflow til ditt 
forventete bruksområde er superviktig. Ulike deler av en motor trenger 
ulik mengde med olje. Oljen smører, kjøler og demper mekaniske slag 
og vibrasjoner. Så mengde olje, viskositet, trykk og rommet den har 
tilgjengelig (klaringen) vil avgjøre alt. Alt må jobbe sammen, og olje-
type, klaringer, trykk/flow og bruksområde må gå hånd i hånd.  Det er 
liten vits i å pumpe for mye rundt i motoren, den krever effekt og øker 
temperaturen unødig. Samtidig må de rette delene få god nok kjøling, 
smøring og demping.   Når så alt dette som vi nå har snakket om er 
på plass og har rette mål, monteres delene. De siste thrustlager og div. 
klaringer settes opp og moment dras til for siste gang.  Motorens «bun-
ndel» er montert når da også alt «det andre» er på plass, oljepumpe, 
aksler, osv osv. Så da venter montering av topp og register.

Alt nytt



I år feirer ikke bare at bilen som vi kjenner den i dag, men også Mercedes-Benz er blitt 130 år. I mer enn 130 
år har verden vært motorisert av en bil. Ikke bare en bil, men en bil oppfunnet av Karl Benz. I den forbindelse 
ønsker vi å besøke verdens eldste bilfabrikk, og se på det mest tradisjonsrike bilmerket gjennom tiden. Ikke bare 
har man funnet opp bilen, men gjennom 130 år har man ledet utviklingen både på racing, sikkerhet, innovasjon 
og teknikk. Vi besøker Mercedes-Benz.

Jeg har to forslag til turer og disse er behandlet av lokallagene. Både spørsmål og endringsforslag er fremdeles 
velkomne. Men i løpet av kort tid må vi låse påmeldingene, for at vi skal få plass. Det er veldig mange som 
ønsker å besøke Sindefingen og AMG i år, så det er få ledige plasser igjen. 

Her er utkast til et program. 
Dato Tid Aktivitet
09.09.2016 09:05 Avreise OSL med fly til München
09.09.2016 11:20 Ankomst München
09.09.2016 12:00 Avreise i leiebil til Olympiaparken og BMW museet.
09.09.2016 14:00 Besøk i Radiotårnet i Olympiaparken og museumsbesøk for de som ønsker dette.
09.09.2016 18:00 Avreise München i rettning Stuttgart
09.09.2016 21:00 Ankomst Stuttgart hotell i sentrum
10.09.2016 10:00 Besøk på Wurttemberg Mausoleum
10.09.2016 12:00 Lunch og besøk hos Motorworld region Stuttgart 
10.09.2016 18:00 Middag Stuttgarter Stäffele
11.09.2016 10:00 Avreise til Mercedes-Benz Museum i Untertürkheim/besøk på Necarstrand Remseck   
                                        am Necar (de som ikke vil være med på museumet)
11.09.2016 14:00 Lunch i Mercedes-Benz Museum restaurant/lunch på Bothaus restaurant
11.09.2016 15:00 Besøk I Mercedes-Benz museets forhandler 2 etasjer utstilling./Bbesøk på Necarstrand 
                                        Remseck am Necar fortsetter 
11.09.2016 18:00 Middag på Körle und Adam
12.09.2016 08:30 Avreise til Sindelfingen / Besøk på Wilhelma Zoo (De som ikke ønsker å bli med på          
                                        MB)
12.09.2016 09:30 Fabrikkstur på Werk Sindelfingen / Besøk på Wilhelma Zoo (De som ikke ønsker å bli   
                                        med på MB)
12.09.2016 12:00 Lunch på ME Wichtel Braüerei/Besøk på Wilhelma Zoo (De som ikke ønsker å bli 
                                        med på MB)
12.09.2016 14:00 Fabrikkstur på Werk Affalterbach (Bedre kjent som AMG)/Besøk på Wilhelma Zoo               
                                       (De som ikke ønsker å bli med på MB)
12.09.2016 17:00 Retur til hotellet.
12.09.2016 19:00 Middag på Tauberquelle
13.09.2016 09:00 Avreise til München for de som flyr/Avreise til Nürburg
13.09.2016 13:10 Fly til Oslo

Jeg har regnet på et kostnadsoverslag, med alt inkludert, flyreise, hotell med frokost, alle bespisning som er 
nevnt og leiebiler med drivstoff/minibuss med sjåfør. Adgang til museer og fabrikkene, samt skatter og avgift-
er. Dette er ikke inkludert drikke. Kroner 8500,- 
For de som ønsker en lenger tur er det også muligheter for dette. 

Tur til Tyskland



Jeg har laget et program for de av oss som ønsker å besøke Nürburgring og Nordschleife. 

Dato Tid Aktivitet
09.09.2016 09:05 Avreise OSL med fly til München
09.09.2016 11:20 Ankomst München
09.09.2016 12:00 Avreise i leiebil til Olympiaparken og BMW museet.
09.09.2016 14:00 Besøk i Radiotårnet i olympiaparken og museumsbesøk for de som ønsker dette.
09.09.2016 18:00 Avreise München i rettning Stuttgart
09.09.2016 21:00 Ankomst Stuttgart hotell i sentrum
10.09.2016 10:00 Besøk på Wurttemberg Mausoleum
10.09.2016 12:00 Lunch og besøk hos Motorworld region Stuttgart 
10.09.2016 18:00 Middag Stuttgarter Stäffele
11.09.2016 10:00 Avreise til Mercedes-Benz Museum i Untertürkheim / Besøk på Necarstrand Remseck  
                                        am Necar de som ikke vil bli med til museet
11.09.2016 14:00 Lunch i Mercedes-Benz Museum restaurant / Lunch på Bothaus restaurant
11.09.2016 15:00 Besøk I Mercedes-Benz museets forhandler 2 etasjer utstilling. / Besøk på Necarstrand 
                                        Remseck am Necar fortsetter
11.09.2016 18:00 Middag på Körle und Adam
12.09.2016 08:30 Avreise til Sindelfingen/Besøk på Wilhelma Zoo (De som ikke ønsker å bli med på 
MB)
12.09.2016 09:30 Fabrikkstur på Werk Sindelfingen / Besøk på Wilhelma Zoo (De som ikke ønsker å bli 
med på MB)
12.09.2016 12:00 Lunch på ME Wichtel Braüerei / Besøk på Wilhelma Zoo (De som ikke ønsker å bli 
med på MB)
12.09.2016 14:00 Fabrikkstur på Werk Affalterbach (Bedre kjent som AMG) / Besøk på Wilhelma Zoo 
(De som ikke ønsker å bli med på MB)
12.09.2016 17:00 Retur til hotellet.
12.09.2016 19:00 Middag på Tauberquelle
13.09.2016 09:00 Avreise til Nürburg
13.09.2016 13:00 Ankomst Nürburgring, nordschleife
13.09.2016 13:30 Touristenfart Nürburgring fra Grüne Hole - En av verdens mest legendariske baner på 
                                        20,83kilometer
13.09.2016 18:30 Avfart fra grønne helvete til middag
13.09.2016 19:00 Middag på Pizzaria Pistenklause
13.09.2016 19:00 Ankomst Lindner hotel
14.09.2016 09:00 Avreise til Messe Frankfurth, Automechanika
14.09.2016 11:00 Adgang Messe Franfurth, 3 dager på Automechanika
14.09.2016 18:00 Reise til hotell forty four
16.09.2016 09:00 Avreise til Norge/ Frankfürth am Mainz

Jeg har regnet på et kostnadsoverslag, med alt inkludert, flyreise, hotell med frokost, alle bespisning som 
er nevnt og leiebiler med drivstoff/minibuss med sjåfør. Adgang til museer, fabrikkene, 1 Touristenfahrt på 
Nordschleife og adgang til Automechanika samt skatter og avgifter. Dette er ikke inkludert drikke. 
(Bespisning i Frankfurth er ikke medregnet) Kroner 18000,- 

Begge tilbudene er bassert på et øyeblikksbilde av fly og hotellpriser, og standarden er satt til 3 stjerner for å 
gjøre dette så overkommelig som mulig. Likevel blir det snakk om en del penger og jeg beklager at det ikke 
lar seg gjøre å få totalprisen på turen ned. Vi vil likevel forsøke å gjennomføre dette dersom medlemmene 
ønsker det. Jeg håper på mange tilbakemeldinger fra dere

Simen Malerbakken



Veien til – og livet med en 140
Guttedrømmen som gikk i oppfyllelse

Av Michael N. Nielsen

Noen av dere kjenner meg fra www.mercefreaken.com, som hadde 
sin spede start tilbake i siste halvdel av 1990-tallet. Det var også på 
diskusjonsforumet der de første idéene om en ny Mercedes-klubb ble 
unnfanget – det som skulle bli dagens MB Entusiastklubb. Sammen med 
Simen, Sven Håkon og Trude hadde jeg gleden av å legge grunnlaget for 
klubben, og selv om jeg ikke lenger er aktivt medlem, ble jeg forespurt 
om å komme med et bidrag til MB Tidende. Planen var å skrive noen 
ord om bruken av punktum i Ibsens verker, men etter å ha overveiet 
dette nøye, landet jeg i stedet på å skrive noe som muligens treffer dette 
publikummet litt bedre. Nemlig bil.

Jeg husker fortsatt da jeg satt i friminuttene på videregående og bladde 
i ei bok jeg hadde fått tilsendt av BOS Autostern. Denne boka var i 
A4-format, hadde stive permer og var brosjyren på 140-serien. Altså 
S-klassen. Spesielt siklet jeg på interiørbildene, der du så interiøret fra 
siden – forsetene og baksetene. Svart skinn, skinn/treratt, og mørkt 
nøttetre. Dette var den ultimate bildrømmen.

Årene gikk, og jeg fikk meg etter hvert min første bil (W124 260 E). Jeg 
var også såvidt innom to andre W124, en 300 E og 280 E, men begge 
disse ble raskt solgt videre med litt fortjeneste. Så åpenbarte den første 
muligheten seg til omsider å sette rumpa i setet på en W140, da jeg 
kjøpte en 1991 400 SE. 

Bilen var perleblå med andorblå sideskjold og fangere. Interiøret var 
også blått. Skinnsetene. Teppene. Rattet. Selv girspaken var blå. Jeg likte 
forsåvidt eksteriøret; har alltid hatt sansen for kontrasten mellom 
karosseriet og sideskjoldene/fangerne på Mercedesene som hadde dette.
Samtidig har jeg en liten petimeter i meg. Det var knapt en plate på 
bilen som ikke hadde en liten skade, i form av en parkeringsbulk, ripe 
eller liten rustflekk (det var forsåvidt svært lite rust i karosseriet på 
denne, men dog).

Skinnsetene var forsåvidt hele og fine, men bar preg av mange år uten 
vedlikehold – de var blanke, og på utsatte steder var det sprekker i 
fargen. Selv om disse tingene plaget meg titt og ofte, var det nok å stå og 
se på bilen og kjenne den gode følelsen sige inn over meg. Den samme 
gode følelsen som kom når starteren dro rundt noen tidels sekunder før 
V8-motoren tente.

Bilen fungerte bra, med unntak av vibrasjoner jeg aldri fant ut av, selv 
etter et utall besøk på verksted.

Med kone og en liten baby innhentet dog fornuften meg etter hvert; 
bilen ble solgt og erstattet av en 2002 W210 E220 CDI.
Alt det grumme med V8-motor var nå forkastet til fordel for entusi-
asmen over at en så stor bil kunne kjøres på drøyt halvliteren på mila. 
Verken før eller senere har jeg hatt en bil jeg kunne kjøre ”rundt” på 
triptelleren, altså over 1000 km, uten å måtte fylle tanken. Men selv om 
bilen var utrolig pen, lå rustspøkelset hele tiden i bakhodet, og etter 7-8 
måneder solgte jeg den før høsten satte inn.  

Nå fikk fornuften virkelig kjørt seg, og av alle ting endte jeg opp med en 
2002 Volvo V70 2.0 T. Kona var strålende fornøyd. Far var fornøyd. Helt 
til dagen etter at jeg hentet bilen, og den hylende lyden fra servopumpa 
avslørte at ikke alt var som det skulle. Den ene ulyden fra forstillingen 
etter den andre førte dessuten til ikke mindre enn tre verkstedbesøk i 
løpet av kort tid. Ikke synes jeg bilen gikk spesielt bra heller, selv om 
”alle” snakket om hvor kraftig motor den hadde, med sine 180 hester. 
Forbruket var derimot fullt på høyde med den gamle 400en, så den gode 
følelsen av å overføre hele lønna til ledelsen i Shell var definitivt tilbake.

På den annen side rustet ikke bilen – en tur på bukken avslørte at den 
så tilnærmet ny ut under, selv med drøyt 140.000 på telleren og 6 år på 
baken. Jeg så frem til vinteren med FWD, som så mange skrøt av at var 
det eneste som fungerte på vinterføre. Hadde aldri reagert på at mine 
bakhjulsdrevne Mercedeser hadde hatt nevneverdig med utfordringer 
på glatta, så dette måtte jo bli lutter glede.



Men dengang ei. Aldri har jeg stått fast så mye med en bil, verken før 
eller senere. Selv på flatmark på gårdsplassen sto marerittet av en bil 
bom stille. Det viste seg at til tross for at bilen var solgt ny i Norge, 
hadde Volvo åpenbart ikke brydd seg med å introdusere antispinn som 
standard så tidlig som i 2002. I tillegg rådet frustrasjonen over hvordan 
en så stor bil målt utvendig kunne ha så elendig plass innvendig. Etter 
drøye 5 måneder ble bilen solgt.

Jeg lånte en liten Fiat av foreldrene mine som jeg så rattet rundt i; nå 
var tiden inne til å tenke seg godt om før valg av ny bil. Så dukket det 
jeg trodde kunne være tingen for meg opp på finn.no – en 1997 W140 
S320, mørk blå. Bilen befant seg på Vestlandet, og jeg var lite keen på å 
reise så langt for bare å kunne ta en overfladisk kikk og 
prøvekjøring. Løsningen ble Drivo fra forumet på Mercefreaken – han 
jobbet på et verksted som hadde god erfaring med disse bilene, og jeg 
tok kostnaden med å få dem til å undersøke bilen litt mer grundig. 
Ikke overraskende for Vestlandet ble det konstatert noe rust , men 
bilen virket ellers å være i god skikk. Rusta skremte meg likevel litt, så 
det ble forsiktig budgivning overfor selger. Vi nærmet oss enighet, selv 
om jeg fortsatt hadde en liten vond klump i magen for denne bilen – og 
da dukket det opp et nytt objekt på finn.no: en 1997 S420, lang utgave, 
svart med svart skinn og nøttetre. Dette var jo praktisk talt bilen jeg 
hadde siklet på i brosjyren noen år tidligere. Kilometertelleren viste 
puslete 101.000 km. Denne måtte jeg bare ha!

Tidlig neste morgen ringte jeg selger en time før de åpnet og sørget 
for at ingen rørte bilen før jeg fikk prøvekjørt den. To timer senere var 
kontrakt signert. Neste problem var å slippe nyheten – eller bomben 
– for min kjære kone, som nok var over middels irritert over at V70en 
hun var så glad i var borte. På samme tid hadde hun søkt på ny jobb, 
og da hun gledesstrålende erklærte at hun hadde fått denne jobben, 
benyttet jeg anledningen. ”Gratulerer! Jeg har kjøpt ny bil...”

Hun følte nok ikke at jeg gledet meg spesielt mye på hennes vegne da. 
Det stemmer forsåvidt ikke, men jeg tenkte som så at det måtte være 
et fint øyeblikk å avsløre kjøpet av en bil som for ca 99,8% av landets 
befolkning neppe fremstår som førstevalget for en småbarnsfamilie. 
Resultatet ble dobbelt negativt – den første tabben min var manglende 
entusiasme for den nye jobben, den andre var altså bilen. Hadde jeg 
fokusert på jobben hennes hele den dagen, og heller nevnt bilkjøpet 
samtidig som jeg gikk på do eller spurte hvor ostehøvelen var dagen 
derpå, ville vi kanskje fortsatt vært gift.

Dette var i mars 2009. I skrivende stund er det 27. februar, og bilen er 
fortsatt i mitt eie. Alt som irriterte meg med den gamle 400en er ikke 
noe tema lenger. Fargene er optimale. Skinnsetene ser tilnærmet nye 
ut, med unntak av antydning til blankt på sitteputa på førersetet. Ingen 
dørbulker, og du skal lete for å finne riper (de finnes, men i fåtall). 
Michael er fornøyd.

Bilen har rundet 182.000 km, og dommedagsprofetier fra enkelte om at 
det bare var et tidsspørsmål før noe rasende dyrt ville gå i stykker, har 
så langt ikke slått til.
Vibrasjoner fantes i denne også, og mistanken gikk mot girkassen som 
har blitt flushet og fått ny olje et utall ganger – før synderen ble funnet i 
form av opphengslageret på mellomakselen(!).

Driftstans har ikke forekommet, selv ikke de to gangene en coil har 
røket har bilen likevel bragt meg trygt hjem (for å løse dette en gang for 
alle ble derfor alle åtte coiler byttet høsten 2015).

Svetting fra snekka ble håndtert av Kenneth hos Berg´s Automatser-
vice. Inngrep i motoren begrenser seg til bytte av noen små oljeplas-
tkanaler som har en tendens til å kvelde, med påfølgende tikking fra 
motoren.

Viftemotoren var lenge en utfordring, og jeg falt for fristelsen til å 
kjøpe uoriginale deler, noe som resulterte i totalt 5 (fem!) vifteregula-
torer og 1 stk viftemotor, uten at det var noen varig løsning. Byttet så 
børster på den originale viftemotoren og monterte en original 

regulator – voilá. Fungert knirkefritt siden. Den dyreste enkeltdelen 
som har røket i løpet av disse årene, var ESP-pumpen. Men utover 
dette har det for det meste vært rene servicedeler som har vært byttet 
hele veien.

Bilen har vært med meg gjennom tykt og tynt i disse årene, og har 
vist seg å være en enestående turkamerat. To voksne og tre barn med 
bagasje på to ukers sommerferie i Danmark gikk knirkefritt, og mang 
en gang har jeg sittet i ferjekøen ved Stena Saga og tenkt mitt om hvem 
av oss som koser oss mest bak rattet; de andre småbarnsfedrene i sine 
Avensis og Passat stasjonsvogner med skiboks, kontra meg selv i min 
svarte ”Bundestank”.

Etter disse 7 årene koser jeg meg fortsatt like mye bak rattet på min 
140. Tanken på å bytte ut bilen kan kanskje svippe innom, men for-
dufter fort igjen; selv om jeg vet at ingenting varer evig. Å finne en bil 
med matchende komfort og ”feeling” er tilnærmet umulig uten å lete i 
en prisklasse som er mange ganger høyere, og selv da er spørsmålet om 
du ikke bare får en bil med flere duppeditter, men uten den ubestem-
melige 140-feelingen.

Nå skal det nevnes at foruten allerede nevnte Kenneth hos Berg´s 
Automatservice, har jeg fått uendelig mye god hjelp og gode priser på 
deler fra primært Stjerneservice. Å eie en slik bil og kun ha merkefor-
handler å forholde seg til, kan fort føre til at selv en ordinær service 
medfører refinansiering av boliglånet. Men når alt kommer til alt lever 
vi bare én gang – lev ut drømmene dine mens du har muligheten. Jeg 
valgte derfor å utvide bilparken med en R129 300 SL for halvannet år 
siden...

Informasjon om bilen
1997-modell V140 S420 Lang, produsert mai 1997.
Farge 040 Schwartz
V8-motor, 32 ventiler, 279 hk ved 5.700 o/min – 400 Nm ved 3.900 o/
min.
5-trinns elektronisk automatkasse.

Utstyrslisten omfatter blant annet lykteviskersystem, regnsensor, airbag 
foran og i fordører, PTS parkeringssensorer foran og bak, servolukking 
av alle dører og bagasjelokk, ESP, Tempomat cruisecontrol med Limit, 
skinninteriør, nøttetre, klimatiseringsautomatikk, alarm, elektrisk jus-
terbare og oppvarmede forseter, automatisk avblendbare speil, skinn/
treratt og girspak, aktivt kullfilter, høytsittende bremselys (ja, dette var 
ekstrautstyr!), el-justering av ratt, CD-veksler, APS2 navigasjonsanlegg, 
”und so weiter” som de sier i bilens egentlige hjemland.



21st century Mercedes 190E

Det var en 1991mod. 190E 2.0 i fargen Bornite Blackberry med 5 gir, 
2-veis luke og el.ant og hengerfeste utover det vi kaller standard utstyr, 
så det var sparsomt med utstyr på denne. Jeg kjøpte den i 2006 å den 
hadde rullet ca 284000km. Grunnen til at jeg kjøpte denne var at jeg 
ønsket en bruksbil. Egentlig så var jeg på let etter en s124 i samme 
farge,men jeg fant ingen bra bil så da denne dukket opp så slo jeg til.
Bilen ble hentet og noen deler som sto oppført på mangellappen etter 
eu-kontrollen ble byttet.

På tur hjem med «ny» bil

Da jeg fikk den hjem å begynte å utbedre manglene så fikk jeg et bra 
inntrykk av bilen. Lite, om noe rust å veldig hel og pen. Blandt feilene 
så var det en knekt fjær så et senkesett jeg hadde liggende ble montert.
Eu-kontroll ble bestått å bilen var klar for nye år på veien.

Eu-godkjent, senket, med 16» avantgardefelger å med «avantgarde grill

Bilen ble så brukt som bruksbil å påfølgende eu-kontroll ble passert 
med null hull. Etterhvert så begynte det å klø i fingrene å jeg hadde lyst 
til å gyve på et nytt prosjekt nå som evoen var ferdig å klar for banen. 
«offeret» for ombygging ble denne 190’en. Så i 2009 rett etter at den 
hadde bikket 301 000km. så sendte jeg en søknad til Statens Vegvesen 
om å få bygge om denne bilen med de ønskene jeg hadde. Noen 
uker senere fikk jeg svar om at de kunne godkjenne mine ønsker om 
endringer så lenge jeg holdt meg til de planene jeg hadde dokumentert 
i søknaden.

Jeg hadde lyst på en bil med 16v-styling og med så originalt utseende 
som mulig. Innvendig så ville jeg ha skinninteriør fra 16v. Angående 
motor så var jeg noe usikker,men jeg ønsket noe driftsikkert og med 

litt power.
Jeg hadde litt erfaring med m111 motor i evoen så jeg ville prøve en 
slik til. Denne gangen så ønsket jeg å beholde kompressoren å ikke 
sette turbo på den.

Det var nå klart for å starte forvandlingen fra 190E til 190K.
Bilen ble plukket ned å undersiden ble vasket og noen punkter ble 
sandblåst å epoxygrunnet.
Så ble hele undersiden, hjulhus og innerskjermer sprøytet med 3M sin 
gummimasse.

Alt av deler ellers ble sandblåst og pulverlakker eller sendt bort på 
galvanisering eller kromming.
Bakstillingen ble først sandblåst, så ble den litt forsterket å alle skjøter 
helsveist før en ny runde med sandblåsing og pulverlakk. Diff og stik-
kakslinger ble sandblåst å lakkert.
Det ble brukt foringer av sterkeste type (til 16v/c43amg) der jeg ønsket 
org. å polyuretan foringer ellers.

bakstilling under montering med LSD-diff fra 2.3-16, bilstein B8 dempere og 
V-maxx senkesett

Angående motor så ble det kjøpt inn en motor fra en 99mod. Clk 230 
kompressor. Da w124 og w201 begge er levert med m102 motor og 
w124 senere ble levert med m111 motor så tenkte jeg at m111 ville 
passe rett i w201 hvis jeg brukte motorfestene fra en w124 med m111 
så to slike ble bestilt og det viste seg at teorien var rett. m111 motoren 
passet perfekt i 190’n. Jeg hadde en 6trins girkasse fra c-classe liggende 
som ble sandblåst og lakkert.

Jeg satt å bladde igjennom noen tidligere MB-tidene mens jeg rastløst venter på vår, og da jeg kom til et av 
mine tidligere innlegg så sto det at det var ett av tre i en liten føljetong av noen av mine w201.
Den første var om min 190E som ble til 2.5-16 med bredding og oppbygd motor+++ (MBT #3-2012), den 
andre om min 190E Evolution eks.DTM bil som nå går på New Zealand (MBT #1-2013).
Så da er det på tide med noe på den «siste» 190’n

Tekst og bilder: Tor Anton Dagfinnrud



Denne passet å ganske bra så det ble bare laget en festebrakett og 
giroverføringene ble kappet ca 7cm.

Karosseriet ble ribbet å gjort klart for lakkering.
Det var veldig lite skader på dette så sliping og grunning gikk ganske 
greit.
Panser, bagasjelokk, sacco++ og framskjermene ble lakkert løst.
Jeg brukte opp igjen venstre framskjerm,men høyre ble byttet ut til en 
fra 190D 2.5TD så jeg fikk riller til luftinntaket til motoren.

Bilen ble lakkert av et medlem i klubben, Knut som eier Setre Autolakk

Vel hjemme igjen så startet monteringen av bilen.
Først så var det å få på understellet. Bakstillingen sto ferdig montert så 
det gikk fort å få på den.

ting begynner å komme på plass under

Delene i forstillingen var å klare. Bruer og spindler var pulverlakert, 
det var montert nye polyuretan foringer og hjullager. Capilere fra 500E 
foran og E500 bak var å nye og nylakkerte. Det var en fryd å kunne 
kose seg å montere alle disse strøkne delene.

Bremser fra 500E, bilstein dempere, V-maxx fjører, nytt pulverlakkert bremse-
skjold til 500E, 190E 2.6 stabbstagg, stålomspundende bremseslanger ++

Så var det på tide å gjøre klart motorrommet.
Jeg hadde tilpasset en universal intercooler. Denne hadde perfekt 
størrelse så det var bare å kappe litt på sidene å sveise inn to 90graders 
bend og borre to hull i panserlåseplata.

Ny ekspansjonstank fra 190D2.5TD og luftfilterboks fra samme bil

Da bremsekraftforsterker og styresnekke fra 2.5-16 + div var montert 
så var det motoren sin tur. Denne var lakkert og motorfester var på så 
det var bare å få den på plass.



Det ble tilpasset rør til og fra intercooler, alle ledningene i motor-
rommet ble byttet eller sjekket loddinger++ før de ble trukket i flettet 
strømpe å langt opp etter beste evne for å få det fint.
Det var ikke plass til orginal by-pass spjeld så jeg prøvde med med en 
dumpventil (resirk versjon) og dette funket topp, men etter hvert satte 
denne seg fast , antagelig pga. varmen så jeg måtte se etter en annen 
løsning. Det ble en wastegate som er laget for sitte på eksosmanifold, å 
dette ser ut til å virke bra.
Jeg syntes at motortemperatur ble høy så jeg byttet til el.vifte etterhvert
Da jeg bruker radiator fra 190E 2.5-16 så fant jeg det best og montere 
den elektriske vifta i den originale kappa. Da er det fin gjennomstrøm-
ming og den er lett å ta ut så lenge den sitter i to klips.

Motorrommet begynner å komme seg

Under er div rør, spesialtilpasset mellomaksling og rustfritt eksosanlegg på plass.

Da var det å gjøre ferdig bilen utvendig.
Under montering så ble den våtslipt og polert opp igjen.
Det ble satt på ny grill, nye speilgummi og elektrisk speil på venstre 
med el.nett fra w124.

Alle pakninger og gummier ble byttet ut til nytt, i ettertid er alle låsene 
byttet ut også.
Det eneste avviket fra orginal utseende er en kopi av 16v vingen med 
integrert bremselys og bakrutesenker fra Rieger. Hjulbuelistene ble limt 
på for å slippe hull i buene.

Kopi av 16v vinge. Merker fra 190E 2.3-16 der E er byttet ut med K

Innvendig er det meste originalinteriøret (helskinn) med El.seter foran 
fra 190E 2.5-16 med noen mods. Instrumenter og innfreste 
chromeringer i konsoll, girspak til 6tr.kasse, treverket er trukket med 
3D carbonfolie og instrumentene har fått hvite skiver å rød/orange 
visere som matcher instrumentene i midtkonsollen. Speedometeret er 
fra 500E pga. el.hastighetssignal.

Instrumenter med chromeringer, custom skiver. Rødmerking på turteller er tilpas-
set motoren, lampe for girskift, ladetrykksmåler, og lampe som lyser da kjølevifte 
starter. Km-teller ble satt til 100 000km da det stemmer med kjørelengde på motor 
og gir

Innfreste ringer rundt vriderene(ikke bare satt utenpå), Autometer instrumenter, 
girspak til 6tr.man.girkasse



Det er lagt opp masse kabler til evt. senere stereoanlegg bygg og dører 
m.m er dempet med dynamat (ytterplate og innerdel) + isolasjon 
(mellom dør og dørtrekk).

Bilen var nesten ferdig til Landstreffet på Gol i 2012, da gjensto det 
stort sett bare noen deler som jeg ikke hadde fått. Det ble litt hardkjør 
for å bli ferdig, og torsdagen før treffet var jeg hos BOS fikk 
4-hjulskontroll og jeg fikk prøvekjørt den så vidt det var uten for 
verkstedet på kvelden. På fredagen hentet jeg prøveskilter hos SVV 
og var klar for tur. Jomfruturen var faktisk turen opp til Gol, men jeg 
hadde trua på at dette gikk. Det aller meste var jo nytt så jeg måtte bare 
stole på at jeg hadde gjort en bra jobb under montering.

Turen til Gol gikk som en drøm, og vel hjemme så var det å gjøre 
ferdig det som sto igjen.

Så var det opp til «eksamen»,dagen for visning hos SFOOR (statens 
vegvesen sin gruppe for ombygde kjøretøy) på Risløkka trafikkstasjon. 
Bilen ble kjørt inn i hallen der det sto to kontrollører klare for full gjen-
nomgang. Etter å ha gått nøye over og under bilen å sett på framlagt 
dokumentasjon så fikk jeg gratulasjoner for et fagmessig godt utført 
arbeid og godkjent bil.
Bilen var da godkjent med 230kompressormotor, 6 trinns girkasse, 
senkesett, bremser fra 500E/E500, 2+2 seter og 8.5»x18» ET30 felger. 
Dagen etter bar det på EU-godkjening og uthenting av skilt.

Den dagen var bilen slik:

Bilen ble bygget for å være hverdags, trackday og treffbil. Den har 
7.5x17 «evo» diamantcut og 8.5x18 «AMG 5 Spocke»felger med 
sommerdekk og 7.5x16 avantgardefelger med piggfrie dekk på vinter.
Tanken var å lage en w201 ca. slik DB ville gjort de om de hadde levert 
bilen på 2000tallet.

Alt skulle se orginalt ut, og det har jeg nok klart litt for godt. De som 
ikke er spesielt bilinteressert eller fulgt med på bygget har problemer 
med se at dette er noe annet enn en helt original bil. Det slår litt tilbake 

på for eksempel premieringer på treff og interesse generelt, men jeg 
har laget bil for meg selv og den har blitt slik jeg så den for meg før 
jeg begynte. Det er nesten kun brukt deler fra Mercedes-Benz. Det er 
nesten bare intercooleren og noen slanger som ikke er MB. Delene er 
tatt fra bl.a.w201,w202,w203,a208 og w124.

Selv er jeg fornøyd med resultatet.
Det er en bil som drar skikkelig godt å har utmerket respons ved 
pådrag og styring, og har en super bremseeffekt.

I skrivende stund står det et nytt prosjekt for tur, en s124 som det var 
meningen å begynne på da jeg begynte på denne bilen dere nå har lest 
om. Det er en 320TE som er plukket ned og har begynt 
oppreisningen igjen. Den er nå rustfri og har fått ny understellmasse 
slik som 190K’n gjorde. Der er det stopp nå, men en skal ikke helt se 
bort ifra at den er ferdig til siste helgen i mai. 
Hvis jeg klarer å bestemme meg for om den kun skal restaureres til 
orginal stand eller om det skal gjøres noe tilpassninger.



MidtsideBilen
MB-Tidende 17. årgang Nr 1 2016





Snø, sol, god stemming og Mercedes-Benz. Det er lenge siden 
forrige banekjøring for de fleste og fortsatt lenge til landstreff. 
Snart er det sommerdekk og plussgrader som gjelder. Derfor 
passer det veldig bra at klubben inviterte til vintertreff 5-7 
Februar på Losna Isbane på Tretten. 

Treffet startet med innsjekking på Tretten Kro og motell. 
Etterhvert bar turen bort til Caddilac diner for hamburger og 
utdeling av kjørepass til neste dag. Cadillac Diner er en USA 
inspirert diner som lokallag Innlandet har vært mange ganger 
før på Cruising. Veldig morsomt sted med mye morsomme biler 
og gjenstander. De kan blant annet skilte med sin egen frihets-
gudinne og amerikanske lastebiler.

Lørdag startet med et kort førermøte før vi kjørte ut på isen. 
Losna isbane består av fem forskjellige isbaner og ligger rett på 
nedsiden av motellet. Helt perfekt beliggenhet for et biltreff med 
alt i umiddelbar rekkevidde.  De første 2 timene hadde vi en 
av banene for oss selv, men etter hvert ble det åpnet for at alle 
kunne kjøre på de forskjellige banene. Det ble bra med 
kjøretid på alle og det var nok heller sjåføren som ga seg før 
bilen. Fra klubben stilte det med alt fra Porsche Panamera 
til S123. Jeg fikk kjørt min egen W211 4-matic i en litt rolig 
periode og fikk testet 4-matic systemet litt hardere enn jeg får 
langs veien. Kjempefin mulighet til å kunne teste bilens og egne 
grenser uten å måtte risikere skader på bil eller tapt førerkort. 

Treffet ble avholdt samme helga som Pigghelga så i tillegg til 
mye Mercedes-Benz var det masse annet å se. Dragrace med 
hotrods og Amcars til turbuss med brøyteskjær og rallybiler. 
Spennet var enormt og det kom masse tilskuere også. Det så ut 
til at alle koste seg på isen, etterhvert lettet skydekket og det ble 
nydelig solskinn og skikkelig påskevær med plussgrader.
 
Etter banekjøringa var det middag på Tretten kro og Motel. 
Etter en lang dag på isen var det veldig godt å komme inn i 
varmen og få i seg varm mat. Etterhvert beveget vi oss over i 
kaffestua der praten gikk om løst og fast ut i de små timer som 
det pleier å gjøre på slike treff.

Jeg tror alle fremmøtte var svært godt fornøyd med helgen. 
Arrangementet var meget godt gjennomført. En stor takk til 
Simen Malerbakken for vel gjennomført treff. Dette 
frister virkelig til gjentakelse og håper så mange som mulig har 
mulighet til å ta turen neste gang også. 

Lokallag Innlandet

Vintertreff  på Losna Isbane



Bilder: Kent Arne Lindstad



Mercedes-Benz i Formel 1
Mercedes-Benz kom ikke tilbake til F1 før så sent som i 1994 og da som 

motorleverandør i samarbeide med Ilmor Engineering i England.

Ilmor ble dannet av to tidligere Cosworth ansatte; Mario Illien og Paul Morgan 
samt Roger Penske, som mente de kunne bygge bedre motorer enn Cosworth 
og fikk med seg Chevrolet på eiersiden. De jobbet først og fremst med Indy Car 
(USAs motstykke til F1)
Mercedes-Benz kjøpte Chevrolets andel i selskapet ved inntreden i 1993vog 
endret navn til Mercedes-Ilmor.

Første sesongen var det som motorleverandør kun til sveitsiske Sauber, deretter 
byttet de til McLaren i 1995. 

Suksessen i F1 kom ikke før i 1998 med McLaren-Mercedes og Mika Häkkinen 
som til gjengjeld vant VM tittelen både i 1998 og 1999.

I 2001 døde Paul Morgan brått og uventet i en flystyrt, og i 2002 dukket det 
opp en mulighet for Mercedes-Benz å kjøpe hele selskapet som da skiftet navn 
til dagens Mercedes AMG High Performance Powertrains  (MAHPP). Senere 
ble Illmor Engineering Ltd. skilt ut som eget selskap, der Mario Ilen i dag er en 
av eierne og er i dag uavhengig av Mercedes-Benz, de jobber nå med motorut-
vikling for Renault F1.

I 2009 ble MAHPP også motorleverandører til BrawnGP og Force India. 

Bakgrunnen til dagens Mercedes-Benz F1 team kan spores helt tilbake til Tyr-
rell, som konkurrerte i sporten i mange år, og senere som  B.A.R. (i samarbeid 
med Honda) i perioden i 1999 til 2005 da B.A.R. ble kjøpt av den japanske 
produsenten Honda, og de konkurrerte i ytterligere tre år til. Resultatene ble 
ikke slik Honda hadde planlagt, og når en økonomisk krise kom høsten 2008, 
bestemte Honda seg for å legge ned Honda teamet nærmest over natten i 
desember 2008.

Teamsjefen Ross Brawn og markedssjefen Nick Fry snudde seg rundt og kjøpte 
opp hele temaet, og klarte å forhandle frem en avtale med Mercedes-Benz, om å 
få levert motorer fra dem for sesongen 2009 (Honda stod likevel for størst-
edelen av finansieringen, fordi teamet hadde mange ansatte som plutselig stod 
uten jobb på veldig kort varsel, inkludert førerne Jensson Button og Rubens 
Barichello)

Brawn og Fry lå definitivt ikke på latsiden og endret navn til BrawnGP i forkant 
av 2009 sesongen, men siden BrawnGP ikke var en eksklusiv partner fikk de 
helle ikke kjøre med Mercedes-Benz logo/stjerne denne sesongen, det var kun 
McLaren-Mercedes som kunne bruke Mercedes-Benz logo/stjerne på bilen.

Jenson Button gjorde imidlertid en sensasjonell åpning av sesongen, og ble til 
slutt verdensmester, mot alle odds, Vi tror knapt noen annen en Jenson Button 
og hans far trodde på dette før sesongstart.

Brawn oppsiksvekkende resultat for 2009 fikk øynene opp for de gråhårete 
herrene i Stuttgart og det var sikkert ikke bare Dr. Dieter Zetsche (styreleder 
i Daimler AG) som irriterte seg over at vinnerbilen denne sesongen var mo-
torisert fra Mercedes-Benz, men hadde klausul fra Mercedes-Benz om å ikke 
få benytte deres logo, mens McLaren-Mercedes bare oppnådde middelmådige 
resultater.

Mercedes-Benz valgte da å forlate McLaren som eksklusiv partner, og i stedet 
kjøpte de 75,1% av teamet i november 2009 av Ross Brawn og Co for ca. € 
300.000.000,-  og Ross Brawn satt igjen med resten av aksjeposten. 

Selv om utviklingen i Formel 1 er rask og det utvikles nye biler til hver sesong, 
har mange nye Formel 1 team bakgrunn i gamle team som har blitt overtatt av 
nye eiere. Dette eliminerer behovet for å bygge hele strukturen fra grunnen av. 
Dette gjelder også for dagens Mercedes-Benz F1 team.

Mercedes Grand Prix

Med Ross Brawn som teamsjef og Norbert Haug fra Mercedes-Benz Motorpsort 
GmbH fikk de stablet på bena et offisielt Mercedes-Benz F1 Team. Først het 
det «Mercedes Grand Prix» men etter bare noen få uker og før sesongstart kom 
det Malaysiske statsoljeselskapet Petronas opp som hovedsponsor og ga teamet 
den etter hvert så kjente grønnfargen på bilene og teampersonell og ble til Mer-
cedes-GP Petronas som de het fra 2010.
Ross Brawn som hadde jobbet med Ferrari i mange år og var med Michael 

Schumacher gjennom mesteparten av karrieren med Ferrari, klarte å overtale 
den legendariske  F1 føreren som gjorde comeback hos Mercedes etter sin tid 
fra Ferrari og sammen med den litt mindre kjente  Nico Rosberg som er sønn av 
den litt mer kjente Finnen Keke Rosberg som faktisk er verdens mester i F1 fra 
1982 med Sauber. (Med bare en sier denne sesongen av 5 totalt i karrieren)

Mercedes-GP Petronas gjorde det middelmådig de første årene og dette kostet 
nok mer enn det smakte for de samme gråhårete herrene i Stuttgart og fordi 
Mercedes-Benz satsning i DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) ga bedre 
avkastning (flere salg av personbiler.) enn de de kunne vise til i F1. 

Mercedes-AMG Petronas  F1:

Fra og med 2013 kom Torger Christian «Toto» Wolff inn som eier med ca. 
30% av Mercedes-AMG Petronas F1 og erstattet dermed både Ross Brawn og 
Norbert Haug som måte forlate selskapet. I tillegg kom også Niki Lauda inn i 
ledelsen som også sitter på en liten aksjepost, der Daimler AG er den største 
aksjonæren i selskapet.

Toto Wolf kom da fra stillingen som Executive Director i nettopp Williams-F1 
som han fortsatt eier ca. 5% av aksjene. (han er også gift med Susie Wolf , tidlig-
ere F1 testefører for Williams og DTM fører for Mercedes-AMG.)
Ross Brawn ble dermed også helt ute på eiersiden.
Michael Schumacher ble da avløst av den unge britten, Lewis Hamilton som 
allerede i sin debut sesong 2007 ble nr. 2 og klinket til med VM tittel i 2008 med 
nettopp McLaren-Mercedes.
Han er forøvrig den eneste føreren som har vunnet minst et løp hver eneste 
sesong han har deltatt siden 2007. Hamilton har faktisk vært under kontrakt 
med McLaren siden han var 13 år gammel. 
Sammen med Nico Rosberg skulle dette vise seg å være et bra team.

I sin første sesong med Mercedes-AMG Petronas F1 i 2013 kom han bare som 
nr. 4 og Nico Rosberg som nr. 6.

Mercedes-Benz ble i 2014 også motorleverandør til Williams-Martini og da 
sikret de seg også muligheten til å ha Mercedes-Benz logo og stjerne på den 
Martini dekorerte bilen.

Etter 2014 sesongen ble det 20 år lange samarbeid med McLaren avsluttet som 
da fikk inn Honda som motorleverandør. Og i 2015 ble også Lotus F1 med blant 
de team som benytter motorer fra Mercedes-Benz. 

Mercedes-Benz har innkassert mer enn 100 seire som motorleverandør, og er 
nå rangert som nummer fire i F1s historie. 

I årets sesong er det følgende team som benytter motor fra Mercedes-Benz: som 
er merket «Powered by Mercedes-Benz»:  Force India Sahara, Willimas-Martini 
og Manor F1, 
Det er kun det offisielle Mercedes-AMG Petronas F1 teamet som er «Powered 
by Mercedes-AMG»  Det er nok samme motor, men forskjellige markedsføring-
savtaler.

Lars Einar Ulriksen



2016 sesongen                           
Mercedes-Benz ‘s offisielle F1 team for 2016 er; 
Mercedes AMG Petronas Formula One Team, 

Teamet som er basert i Brackley, Storbritannia men konkurrerer med tysk lisens og er dermed for et tysk lag å regne. Bilen bygges også her, men har god hjelp 
teknikere fra AMG i Affalterbach i Tyskland.
Teamet ledes av østerrikeren Toto Wolf som er teamsjef og med seg har han bl.a. den legendariske og 3 ganger verdensmester Niki Lauda, også han fra Østerrike.
I år som i fjor er det den regjerende verdensmester Lewis Hamilton fra England og Nico Rosberg fra Tyskland som er teamets førere. 

Etter en meget bra sesong i 2014 der de ble hhv. Nr. 1 og 2 der Hamilton var flest ganger først over målstreken og en om enda bedre sesong i 2015, der resultatet 
ble samme for begge, er Mercedes-AMG Petronas F1 storfavoritter til å vinne årets sesong for både fører og konstruktører. Lewis Hamilton har bare økt selvtilliten 
ytterligere og vi tror han er meget klar for sin fjerde VM tittel i år.

Nico Rosberg er en meget sympatisk fører men havner ofte i skyggen av Hamilton gjennom hele sesongen og det kan se ut som han ikke klarer det siste når 
Hamilton er i slaget. Nico er fortsatt kongen av Monaco i forhold til Hamilton og har god grep på kvalikken og ender ofte i Pole Position. Men vi tror faktisk 
Hamilton drar det lengste strået i år også. 

Nico Rosberg Lewis Hamilton



Team og førere 2016                  

Sesongen er allerede i gang                                   
F1 sirkuset har mange restriksjoner og det er ikke 
fritt frem for å teste så mye de vil, fordi det er mange 
små team som ikke har økonomi til dette.Årets første 
offisielle trening er allerede avsluttet i Spania i Barce-
lona. Ferrari og Mercedes-AMG Petronas er de som 
dominerer treningene så langt.

Nye team og nye førere foran årets sesong:

Amerikanske HAAS F1  helt nytt team for 2016 og er motorisert med 
Ferrari motor
Førere er franskmannen Romain Grosjean som har vært med siden 
2011 og kommer fra Lotus F1 og Esteban Gutiérrez som har deltatt i F1 
siden 2011 men den siste sesongen var han testfører for Ferrari. De er 
nok ikke blant årets favoritter til å vinne hverken løp eller mesterskap-
stittel.

Manor Racing MRT som kjører med samme Mercedes motor som de 
andre team, stiller med nykommeren tyskeren Pascal Wehrlein som er 
DTM mester fra 2015 og kommer fra Mercedes systemet der han har 
vært i en årrekke. Han har også vært testfører for både Sahara Force 
india og Mercedes-AMG Petronas F1 i 2015.

Rio Haryanto er Indonesias første F1 fører og er et nokså ubeskrevet 
blad, og kommer fra GP2 serien med 4 plass sammenlagt. 

Renault Sport er et «nytt» team i årets sesong, De har kjøpt tilbake 

Lotus F1 og døpt det om til Renault og er offisielt fabrikkteam. Nye 
førere er er dansken Kevin Magnussen og engelskmannen Jolyon Palm-
er. Magnussen er for de som har fulgt med tidligere, McLaren fører og 
sist testfører for dem ettersom Fernando Alonso kom inn i teamet. Nå 
får han sjansen igjen og han har absolutt muligheter til å kunne vinne 
løp om bilen holder mål. Magnussen har ikke vunnet løp i F1 ennå.

Jolyon Palmer har tidligere vunnet GP2 (2014) og har vært testfører 
både for Lotus F1 og Sahara Force India.
Sauber F1 team fortsetter med samme fører duo som i fjor der blant 
svensken Marcus Ericsson er å finne.

Ferrari fortsetter med samme fører duo som i fjor, Sebastian Vettel og 
Kimi Raikkönen 

Red Bull F1 team kjører  med TAG Heuer som motorleverandør, det 
er en sannhet med modifikasjoner, det er nemlig Renault som bygger 
motoren, men den markedsføres som  «TAG Heuer»
TAG Heuer er forresten også ute som klokkesponsor for Mclaren og 
erstatter Casio hos, ja nettopp Red Bull.

Vi tror følgende førere vil kjempe om VM tittelen i F1 for 2016:
Sebastin Vettel (Ferrari), Lewis Hammilton (Mercedes), Nico Rosberg 
(Mercedes), Daniel Ricciardo (RedBull) og Valteri Bottas 
(Williams-Martini)



Terminliste 2016
20 March:  Melbourne, Australia
3 April:  Bahrain, Bahrain
17 April:  Shanghai, Kina
1 May:   Sochi, Russland
15 May:  Barcelona, Spania
29 May:  Monte Carlo, Monaco
12 June:  Montreal, Canada
19 June:  Baku, Azerbaijan*
3 July:   Spielberg, Østerrike
10 July:  Silverstone, England
24 July:  Budapest, Ungarn
31 July:  Hockenheim, Tyskland
28 August:  Spa-Francorchamps, Belgia
4 September:  Monza, Italia
18 September:  Singapore
2 October:  Sepang, Malaysia
9 October:  Suzuka, Japan
23 October:  Austin, USA**
30 October:  Mexico City, Mexico
13 November:  Sao Paolo, Brasil
27 November:  Abu Dhabi, De Forente Arbaiske Emirater

Apper for deg som følger F1 på nettbrett, 
telefon eller PC/MAC

Official F1 ® App  
Tilgjengelig på Itunes og Google Play
Denne får live streaming av resultater og tider finnes for både iOS og 
Android
Meget nyttig om du er interessert i å holde deg oppdatert også 
historiske resultater er tilgjengelig

Viaplay 
Tilgjengelig på Itunes og Google Play
Viaplay er ganske nyttig fordi du kan se Live sendinger med Norske 
kommentarer alle treninger, kvalifikasjoner og løp direkte streamet på 
din mobil , nettbrett eller via TV.
Denne må du betale for, men vi mener den er verd å betale for.
Den kan også benyttes i Sverige om du er på ferie og vil holde deg 
oppdatert.
I Sverige får du svenske kommentarer.
Offisiell side for Mercedes-AMG Petronas F1:
http://www.mercedes-amg-f1.com

Offisiell side for Force India F1:
http://www.forceindiaf1.com

Offisiell side for Williams Martini F1:
http://www.williamsf1.com

Offisiell side for Manor F1:
http://www.manorf1team.com



Har du aldri vært på et Formel 1 løp live før, kan vi virkelig 
anbefale dette. Men hvor skal man reise og hvor får man tak i 
billetter? Hockenheim Ring som er årets arrangør i 2016 i Tysk-
land, er billig og lett og komme seg ned til. 

Billetter:

Se på www.f1.com som linker deg direkte til arrangøren for 
løpet,

Billetter er både dyre og billige, det koster å sitte under tak i 
skyggen, men i Tyskland kan det fort bli 35 – 38 grader og da er 
skyggen gull verdt. Billetter som ikke har tribuner er ofte 
betydelig billigere, men da bør man også ha med campingstol 
og solkrem.  De billigste billettene koster fra ca € 99 pr stk , 
noen billigere for barn.

Det er weekendbilletter for å komme inn på stadion og det er 
ofte mye show der hele tiden. Mercedes-Benz og AMG har 
mange biler i utstilling bakenfor tribunene og man får kjøpt 
supporterutstyr til alle team som deltar.

Om du velger å svi av litt ekstra penger , kan vi anbefale 
Mercedes-Tribune på Hockenheim. Den koster vel fort € 3-500 
per person men da sitter du også under tak hele helgen
Kjøp til parkeringsbillett ca € 60 for hele helgen, så kan du 
parkerer bilen rett utenfor tribunen.

Først og fremst kan vi fortelle at det å dra på F1 løp ikke 
behøver koste så mye.

Planlegg turen i god tid i forveien.

En bilferie er ofte det billigste. Løper går i slutten av juli, så dette 
er høysesong  i Tyskland også.

Først og fremst bruk for eksempel google Maps for å danne deg 
et bilde av turen og hvor banen ligger.

Som vi kan se på kartet er det ca 1100 km å kjøre fra Hirtshals/
Fredrikshavn i Danmark. Hit kan man lett dra med ferge. Fra 
for eksempel Kristiansand eller Oslo, Alternativt kan man dra 
til Kiel fra Oslo eller Gøteborg.

Eller om du liker å kjøre bil, kjør til Malmø og over til Køben-
havn, ferge fra Rødbyhavn til Puttgarden tar deg raskt ned til 
Tyskland.

Kjøring i Tyskland er enkelt og oversiktlig og husk at det er 
alltid noen/mange som kjører mye fortere enn deg, så se godt 
etter i speil og bruk blinklys når du skifter fil. 

Holdt til høyre når du ikke kjører forbi på Autobahn og  ikke i 

midtfeltet eller venstrefeltet om du ikke har som mål å ikke bli 
forbikjørt denne sommeren.

Ha gode dekk på bilen (sommerdekk) Sjekk olje, kjølevæske, 
dekktrykk og lys før du drar og gjør det samme et par ganger til 
underveis.

Tyskland har meget god mat og det er rent og pent overalt på 
restauranter veikroer. Det er billig å feriere i Tyskland, du kan 
bo på flotte hoteller billig når du passerer syd for Hamburg.
Hamburg er dyrt - Berlin og resten av Tyskland er billig.

Når du først drar nedover til Tyskland, kan du fortelle din kone/
mann/samboer/barn at det er mye å finne på i Tyskland.

Først og fremst finn et sted og bo når du skal på F1 løp.

Litt syd for Stuttgart ligger Baden-Baden, (www.baden-baden.
de) som er en flott «dorf» passer å reise dit med og uten små 
barn fordi det er en liten innlandsby med mange spahotell og 
campingplasser, det tar mindre enn en 1 time å kjøre opp til 
Hockenheimring herfra ca. 90 km.

Det er billig å bo på 2-3 stjernes hotell og maten og servicen er 
meget god eller på campingplasser i Tyskland.

Shopping for menn:

Her kan man bare stoppe på første og beste Mercedes-Benz 
«Niederlassung» som du finner langs veien, Mercedes-Benz 
butikkene har ofte mer og bedre utvalg en de fleste norske for-
handlerne har og de har ofte de siste modellen utstilt i butikken, 
så her er det mye fint å se på.

I Kassel for eksempel på vei ned til Hockenheim kan du stikke 
innom hos www.elicar.de som hogger ganske nye presse-biler 
fra Mercedes-Benz og Mercedes-AMG, her kan du finne en og 
annen godbit for din stjernebil. De selger og monterer deler og 
kan også montere dette for deg.

Nå du er på Hockenheim kan du også planlegge en tur til Stutt-
gart som er 1- 1,5 timer kjøring unna Baden-Baden og der 
ligger Sindelfingen som er stedet hvor Mercedes-Benz 
produserer bl.a. E, S og SL klasser her kan man få omvisning på 
fabrikken, 

På andre siden av Stuttgart ligger også Mercedes-Benz museet .

AMG fabrikken i Affalterbach  ligger ca 1 times kjøring nordøst 
om Stuttgart.

Reis på F1 ferie til 
Tyskland i sommer



Fornøyelsesparker

Lenger syd mot grensa til Sveits ligger Rust og der ligger Euro-
papark (www.europapark.de) som er Tyskernes svar på

Tusenfryd, bare mange ganger større, her er det fint med både 
for store sog små og kan absolutt anbefales. 

I retning mot Munchen ligger Günzburg og her ligger det tyske 
Legoland (www.legoland.de) og vi kan garantere at her er det 
minst like bra som i Billund i Danmark og sannsynligvis 
billigere og mindre kø også.

Shopping 

Det ligger flere store Outlet i Tyskland
For eksempel i Metzingen (www.outletcity.com/en/metzingen)  
syd for Stuttgart, her finner du verdens største Hugo Boss outlet 
og mange andre kjente og ukjente marker for klær/sko/vesker 
og lignende. Både for voksne og barn, damer og herrer.

Mange flotte og dyre og billige handlegater i for eksempel 
Düsseldorf , Køln, Stuttgart  og Frankfurt.

Om dere drar videre mot Munchen kan vi anbefaler en stopp i 
Herzogenaurach, her ligger hovedkontoret til både Addidas og 
Puma og de har store factory outlet der.

Andre F1 løp:

Det er sjeldent vanskelig å få med fruen på tur om man skal på 
F1 løp, fordi F1 arrangeres jo ofte i nærheten av flotte byer.

HockenheimRing har vi allerede nevnt.

Hva med Abu Dhabi som ligger i de Forende Arabiske 
Emiratene, 
Hit kan man fly for ca kr. 3.000,-  pr. person om man er tidlig 

ute og bestiller flybilletter.
Men det er langt å fly dit , men man rekker en langhelg eller 
man kan ta en kort ferie som inkluderer et stopp i Dubai.  
Hoteller fra ca kr. 1.000,-  og oppover er mulig å oppdrive.
Tribunebilletter er ikke spesielt dyre der og er lett å få tak i.

Mer eksotisk er for eksempel Natt race i Singapore, der kan 
man vel fly for ca kr. 5.000,- pr pers tur/retur. Hoteller i alle 
prisklasser men i kombinasjon av en lengere ferie med stopp i 
Malaysia eller på Bankok  eller Borneo , kan dette bli en riktig 
flott ferie.

Malaysia Grand Prix, dessverre kan man ikke kombinerere F1 
racet i både Singapore og Malaysia da de går på henholdsvis 
våren og høsten. Men samme reiserute er mulig.

Italia Grand Prix ; fly til Milano og bo på hotell i Milano.

Ungarn Grand Prix, Budapest billig å dra på løp, men vanskelig 
å få tak i hotell og en flott by.

Spania Grand Prix , Barcelona  En av de aller fineste banene for 
publikum. Hvis dama ikke vil være med til Barcelona , ja da er 
hun kjip.

Monaco Grand Prix: Monte Carlo, her flyr man til Nice i Frank-
rike , det er dyrt å være i Monaco, men kjendisfaktoren er svært 
høy, her møter du også F1 stjernene på nært hold om du er 
heldig. Litt billigere å bo på hotell i Italia eller i Frankrike og ta 
seg inn til byen på dagtid.

Alle de andre byene er også bra å dra til, bør avsette en uke til 
dette om det ikke kombineres med en lengere ferie i for eksem-
pel Asia eller i USA.



Innkalling til årsmøte i Mercedes-Benz Entusiastklubb 
Som medlem i Mercedes-Benz Entusiastklubb, er du med på å styre klubben gjennom valg av styrerepresen-
tanter. Viktige saker skal drøftes på årsmøtet, og du vil her ha mulighet til å påvirke klubbens fremtid, samt 
få informasjon om hva som har blitt gjort i året som har gått. Vi ønsker deg derfor velkommen til årsmøte på 
Pers Hotell på Gol i fobindelse med landstreffet 27. – 29. mai 2016.  

Har du noe du vil ta opp på årsmøtet, så vil det være anledning til det. Send saker til styret på forhånd, via 
e-postadressen: styreformann@mbentusiastklubb.no

Enkel servering.  

Program for årsmøtet:  

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 2015/2016 v/styreformann og lokallagsledere 
2.2. Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2015 
2.3. Gjennomgang av disponible midler, eiendeler og gjeld pr. 29.5.2016    
2.4. Gjennomgang og godkjenning av budsjett, samt fremdriftsplan for 2016
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. Gjennomgang av regnskap og budsjett for lokallagene. 

5. Medlemsoversikt.  

6. Landstreff 2017.

7. Diverse Saker
7.1. Diverse aktuelle saker 
7.2. Diverse forhåndsmeldte saker 



Årsmelding Mercedes-Benz Entusiastklubb 2015 
2015 har vært et spennende år for klubben. Vi fikk inn noen nye styremedlemmer og det skjedde mye.  

Året startet med landstreff i velkjent stil på Pers Hotell på Gol siste helga i mai. Her ble nye representanter til styret valgt inn. 

 Ny treffansvarlig hev seg fort over arbeidet med Vålertreffet, og utvidet det til et helgetreff, med overnatting på Skaslien. Gjennom-
føringen av hele treffet ble veldig bra. Vålerbanen er godt fornøyd med oss som leietakere, og ønsker oss velkommen i 2016.  

Effektansvarlig har blåst nytt liv i webshoppen. Nye effekter er på plass, og det er tatt bestilling på jakker med lokallagslogo.  

Avtaleansvarlig har tatt tak i avtalene, og begynt med en grundig gjennomgang. Mange gamle avtaler har ikke blitt fulgt opp, så 
dette har vært en stor jobb. Noe er på plass, noe mangler. Styret er enig i å jobbe sammen for å få listen ferdig oppdatert innen 
første MB Tidende 2016.  

Det er startet jobb med nye hjemmesider. Her er det meningen å lage en egen login til medlemmene, der referater fra styremøter 
osv. legges ut.  

Styremøter er avholdt med noe ujevne mellomrom. Nytt etter årsmøtet er at også lokallagsledere er invitert på møtene. Dette for å 
skape en sterkere knytning mellom styret og lokallagene. Dette har vært tatt godt imot, og det har vært bra oppmøte.  

På sensommeren var deler av styret, samt en representant fra innlandet på Lindesnes havhotell for å vurdere dette som alternativt 
sted å avholde landstreff. Det var også nyttig for styret å samles fysisk, samt at det var planlagt et lite kurs i styrearbeid. Dessverre 
var det for få som møtte opp, men vi fikk uansett vurdert stedet. Avtaleansvarlig, som er fra området, legger frem et forslag på 
årsmøtet om dette.  

På tampen av året tikket det inn en melding fra MBKN, som ønsker mer samarbeid. Styret jobber videre med dette utover 2016, og 
er spent på hva vi kan få til.  

Frode Strand Formann Mercedes-Benz Entusiastklubb



Oppslagstavla
Lokallag Oslo kommer i år, som i flere år på rad, til å arrangere vårtreff for alle med hjerte for Mercedes-Benz. Årets treff går av 
stabelen søndag 1 mai,  midt i Lillestrøm, nærmere bestemt i Nittedalsgata 4. De tidligere årene har dette vært lagt til Brobekkveien, 
det nye av året er at vi får gleden av å nyte godt av samarbeidet med Bertel O. Steen Lillestrøm. I tillegg til området de selv disponerer, 
og som de rydder for å gjøre plass til oss, har de inngått avtale med eieren av et parkeringsområde på nabotomta som rommer ca 250 
plasser. Så selv med litt fornuftig plass mellom bilene vil dette gjøre at vi i år får samlet alle besøkende som måtte komme. I tillegg til at 
noen av våre egne samarbeidspartnere vil bli invitert til å delta, vil også B.O.S Lillestrøm stille med åpent verksted, salgsrepresentanter, 
nye modeller og AMG karavanen. 

MBKN er selvfølgelig invitert og har allerede takket ja, og i tillegg vil øvrige Mercedes-Benz klubber også bli invitert, slik at bredden 
av biler og modeller vil bli uten sidestykke. Det vil som alle tidligere år bli mulighet for å kjøpe mat og drikke. Vi ser for oss at dette vil 
bli et arrangement som vil overgå den suksess det har vært tidligere, hvor vi i 2015 hadde nærmere 120 biler innom på disse timene. 
Det eneste vi er helt prisgitt andre makter er været, men her har det virket som noen så langt har vært på vår side og sørget for at dette 
har blitt brukbart, så vi satser på at også dette samarbeidet er på vår side igjen denne gangen. 

Så da er det bare for alle å spre det glade budskap bant venner og kjente, medtrafikanter, kollegaer og andre som vil ha glede av å sam-
les blant likesinnede denne dagen. Dette vil bli et arrangement du ikke må gå glipp av!! Informasjon vil bli mangfoldiggjort via mail, 
oppslag, vår klubbs og de øvrige klubbers forum og på klubbenes sosiale media. Så her er det bare å sette av datoen og møte opp.

Lokallag Oslo Vårtreff 2016

Lokallag Østfold
Faste møter i Moss hos Moss og omegn motorhistoriske forening siste onsdag hver måned. Forsøker å få til mer aktivitet utover våren 
og sommeren. Blir annonsert på forumet under «Lokallag Østfold».

Regnskap 2015
Fjorårets regnskap er ikke helt avsluttet, men det ligger an til et årsresultat på ca kr. 20.000,- i pluss. På bok har klubben ca 500.000. 

Hovedinntekten er medlemskontingenten og regnskapet baserer seg på 875 medlemmer pr årsskiftet. Inntekter utover dette kommer 
fra grasrotandelen og noe annonseinntekter. Treffene som arrangeres genererer ikke verken over- eller underskudd av vesentlig grad. 
Ei heller salg av effekter. 

Utsiktene fremover krever innsats fra alle for å opprettholde, og helst øke medlemsmassen. Det gode arbeidet som gjøres der ute må 
fortsette og gode tiltak for å gjøre klubben attraktiv å være medlem i er opp til alle og enhver. Vær derfor ikke redd for å komme med 
gode forslag til ditt lokallag. 

Takk for et godt 2015 og lykke til fremover! 

Mvh Tore Vold Økonomiansvarlig

Valg av styremedlemmer ved årsmøtet 
Til valget i slutten av mai, 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. I tillegg skulle vi veldig gjerne hatt noen til å fylle rollen som redaktør, med ansvar 
for innholdet. Layout tar noen andre seg av. 

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 fortsatt å komme i kontakt med medlemmer som skulle måtte 
ønske, og brenne for å gjøre en innsats for klubben. Henvendelser kan gjøres til: hageba@online.no

MVH valgkomiteens leder Trond Hagebakken 



Lokallag Oslo                         

Lokallagenes terminlister
Lokallaget møtes hver onsdag. Dersom ikke annet er annonsert, 
treffes vi i Brobekkveien 102b kl. 18.00 På det nåværende tidspunkt er 
dessverre ikke alle datoer for kommende aktiviteter helt klare, Men vi 
jobber aktivt for fortløpende å fylle opp onsdagene med aktuelle og in-
teressante aktiviteter. Vi forsøker å få til besøk hos samarbeidspartnere, 
og andre som bidrar til lærerike og hyggelige onsdagstreff. Det som i 
øyeblikket er fastsatt, er besøk av redaktøren i bladet Bil, Jon Winding 
Sørensen som kommer en onsdag i april og forteller litt om noen av 
sine opplevelser gjennom mange år som motorjournalist, kanskje med 
hovedvekt på Mercedes-Benz denne kvelden  

En annen onsdag i samme måneden er det planlagt en tur ned til 
Holmestrand til Fjelstad, for å se deres nye anlegg hvor deg gjør arbeid 
på sin spesialitet G-wagen. 

Søndag 1 mai går vårtreffet vårt av stabelen på området til Bertel O. 
Steen Lillestrøm. 

Siste helga i mai vil mange av oss være på plass på landstreffet på Gol. 

Det ligger også an til at vil så absolutt blir til stede på Årnes i forbind-
else med den store bildagen der i begynnelsen av juni. 

Årets høsttur i regi av lokallaget vil bli arrangert til et foreløpig ukjent 
sted helgen 23-25 september. I tillegg til dette vil det fortløpende og 
i god tid komme oppdateringer om aktiviteter og slikt via mail, via 
forumet og via lokallagets Facebookside.

14.04.2016 
Møtes hos Bertel O Steen Hamar Klokken 18. Vi bruker treffet til å 
planlegge felles kjøring til Vårmønstringen som Lokallag Oslo 
arrangerer.

01.05.2016
Lokallag Oslo arrangerer vårmønstring. Lokallag Innlandet kjører 
sammen dit. 

14.05.2016 
Cruising til Helgøya. Oppmøte Shell Moelv ved E6 klokken 18. Vi 
kjører småveier ut mot Helgøya. Er vi heldige med været stopper vi og 
spiser is på turen.

27.05-29.05
Hvis alt er som det har vært de forrige årene så er dette helga for 
hovedtreffet på Gol. Da er det alltid artig hvis vi får til samkjøring dit. 

15.06.2016
Burger og is på Cadillac Diner, Tretten. Oppmøte kl. 18.00. 

06.07.2016
Gjøvik skibladnerbrygga. Oppmøte kl. 18.00. Sosial sammenkomst for 

de som ikke er på ferie. 

August
Mot slutten av August er det Vålertreffet. Dato er enda ikke satt av 
hovedstyret. 

14.09.2016
Max Hamburger i Nydal. Oppmøte kl. 18.00. 
Her kan vi planlegge/komme med forslag til et julebord/nyttårsbord. 

12.10.2016
Marché Lillehammer. Oppmøte kl. 18.00. Sosial sammenkomst. 

16.11.2016
Mjøsa Pizzeria og Restaurant i Moelv. Oppmøte kl. 18.00.

14.12.2016
Biri vegkro. Oppmøte kl. 18.00. Gjennomgang av året. Hva var bra, og 
hva var ikke bra. Forslag til endringer neste år.

Har du spørsmål eller innspill ikke nøl med å ta kontakt!

Lokallag Innlandet                        

Vestregionen                       
14.mar  Medlemsmøte vi møtes klokken 18:00 Marche Holmestrand

04.apr   Årsmøte Vi møtes klokken 18:00 hos Høvik Legesenter

18.apr   Bedriftsbesøk hos Norsk Prol klokken 18:00.

02.mai  Vi møtes klokken 18:00 Statoil Asker og drar på cruising til  
              Holmsbu, her blir det noe å bite i.

23.mai  Bedriftsbesøk hos Stjerneservice klokken 18:00 .

06.jun   Vi møtes på Semsgrillen i Tønsberg klokken 19:00

20.jun   Medlemsmøte Marche Lier klokken 18:00

 
Vel møtt.



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

Arnfinn Eide
Frode Larsen Sæterstøl
Sven Håkon Voldum
Thomas Nygård

922 94 215
92814590
91611629
48285863

arnfinneide@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

Oslo og omegn

Navn                                               Epost                                  Kontaktperson                      Telefonnummer              Adresse                                                  
Gytis Autek                                          post@gytisautek.no           Viktor U.                                       45839590                               Hognes Gård, 7513 Stjørdal
15% på alt. Kodeord: MBEK.

Bergs Automatservice                     espen@bergsauto.no          Kenneth Lauritzen                    90163060                              Østre Aker Vei 206F, 0975 Oslo
10% på alt. 
15% på timepriser, 15 % på deler. (Ikke spesialbestilte deler) EU kontroll 850kr, etterkontroll 300kr. Gratis etterkontroll hvis de utfører

Stjerneservice    simen.malerbakken@stjerneservice.no      Simen Malerbakken                 23336390                              Rustadveien 131, 1389 Heggedal
10%-20% på alle varer, også tilbuds og kampanjevarer. Alle som benytter nettbutikken får i tillegg 2% internettrabatt.

Swissvax as                                         salg@swissvax.no                 Kim Strand                                    61279900                             Landbruksvn. 2, 2619, Lillehammer
10% på produkter i exint.no eller swissvax.no ved å oppgi rabattkode mbentusiast-2012, samt i deres utsalgsted på Lillehammer ved fremvisning 
av medlemskort.

DTE Systems AS                                 terje@dte.no                          Terje Hasslie                                61132284                              Damsletta 3, 2827 Hunndalen
15% på tuning, rabatt på deler og biler.

TS-Racing                                              tsracing@online.no            Tommy Schønberg                   67909415                               Østlifaret 10, 1476 Rasta
De fleste modeller tunes for 5000,- enkelte modeller unntatt. Dette inkluderer tilbakestilling og eventuelt tilpassning av girkasse.

Flenstad Tekniske                               tekniske@flenstad.com     Torbjørn Flenstad                    90213284                               Paul Røstads vei 10, 7030 Tr.heim
Flenstad Tekniske vil gi våre medlemmer 20% på lagerførte deler, ved å oppgi medlemsnummer eller vise frem medlemskort ved besøk.

Oljelageret                                             post@fuchts.no                                                                            55392620                             Fanaveien 13, 5221 Nesttun
10% rabatt på alle varer i nettbutikken www.oljelageret.no  Rabattkode MB08ZMB må benyttes

Dekk 1                                                  freddy.messel@dekk1.no   Charlie Svendsen / Freddy Messer   51800300                            Forusveien 31, 4033 Stavanger
12% på vanlig butikkpris (Tilsvarer 45% av listepris) 12% på gjeldende monteringspris 10% på gjeldende dekkhotelpris 5% på kampanjepriser.

Veng Bildeler AS                                  ordre@veng.no                   Ian (ian@veng.no)                       69195400                           Isebakkveien 6, 1009 Halden
37% på slitedeler 25% på hundebur 25% på lykter, 25% på karroserideler.

Auto-Trio AS                                        auto-trio@auto-trio.no        Øyvind Lieng                               22648730                          Caspar Storms vei 2, 0664 Oslo
Inntil 27% rabatt

Norsk Prol AS                                      lager@norskprol.no              Terje Hasslie                                 32 84 27 00                      Teglverksvn. 57. 3057 Solbergelva
15% på tuning, rabatt på deler og bile

Navn                                               Epost                                  Kontaktperson                      Telefonnummer              Adresse                                                  
Bertel O Steen Autostern             christian.hem@bos.no       Christian Hem                             97099293                                 Klaus Torgårds vei 3, 0372 Oslo
15 % på deler og arbeid.

Erik Arnesen Helsfyr                trond.eriksen@eriksarnesen.no     Trond Eriksen                            23376542                                  Østensjøveien 12, 0604 Oslo
20% på alt utenom aggregater og personlig tilbehør. 10% på personlig tilbehør.

Oslo Felgretting                            olevik@gmail.com                     Ole Vik                                       91300153                                 Caspar Storms vei 10, 0664 Oslo
20% rabatt på retting, sveising og montering av dekk/hjulskift

Karosserispesialisten                post@karosserispesialisten.no    Per Steinar Fougli                 90045519                                 Malerhaugveien 15, 0661 Oslo 
Vi kan gi dere 10% på arbeid oppretting og 5% på lakk. Vi har nå også Kampen Antirustsenter som vi kan gi 10% på full understellsbehandling.

BilXtra Råholt (Råholt Bilutstyr AS)  raholt@bilextra.no                   Tim Evensen                            40000699                                 Råholtgutua 2, 2070 Råholt             
Rabatt på deler, inntil 31%

Haugens Bilshine                             anders@ditec.no                    Anders                                       22516171                                  Aslakveien 14, 0753 Oslo
10% på Ditec behandlig og bilshine



Sørlandet

Stavanger og omegn

Trondheim og omegn

Innlandet

Navn                                               Epost                                  Kontaktperson                      Telefonnummer              Adresse                                                 
Bertel O Steen Rogaland               bosrog@bos.no                                                                                                                                Forus, Stavanger
15 % på deler og arbeid.

Kvål Auto AS                                       ordin@kvalauto.no            Ordin Orre                                     51667000                           Hovebakken 9, 4306 Sandnes
10% på arbeid, 15% på Romnes deler, Tuning av de fleste modeller 5000,- Enkelte modeller unntatt, Boot tuning 6000,-

Navn                                               Epost                                  Kontaktperson                      Telefonnummer              Adresse                                                 
Scandicshine                             joakim@scandicshine.no         Joakim Røstum                           93459599                              Merkurveien 6, 7652 Verdal
10% på hele sortimentet. Ved å oppgi kode: 685BUVB

Nordic Bil                                     tore.kvalnes@nordicbil.no      Tore Chr. Kvalnes                       40633947/91736873         Stormyra, 8088 Bodø
10% på Arbeid og 15% på deler (Forbehold på deler der innrabatten er under 15%)

Navn                                               Epost                                  Kontaktperson                      Telefonnummer              Adresse                                                 
Centrum Bilpleie Ronny Johnsen      bilpleie@live.no                 Ronny Johnsen                              99494000                              Telegata 20, 3681 Notodden
20% på ordinære priser

Bertel O. Steen Lillehammer          arnt.egil.dahl@bos.no;    Arnt Egil Dahl                              61271660                               Industrigata 58, 2619 Lillehammer
25% på alle deler unntatt aggregater 10% på verksted.

Jessheim Antirust                            post@jessheim-antirust.no   Geir Arne Olsen                           63976067                             Industriveien 19, 2069 Jessheim
10% på ordinære priser

Navn                                               Epost                                            Kontaktperson               Telefonnummer              Adresse                                                 
Lindesnes Auto AS           vigelandbiloppretting@hotmail.com        Morten Stuestøl                     38256622            Hestehaven Industriområde, 4520 Lindesnes
15% på timepriser, 15 % på deler. (Ikke spesialbestilte deler) EU kontroll 850kr, etterkontroll 300kr. Gratis etterkontroll hvis de utfører reperasjonene.

Øvrige
Navn                                               Epost                                  Kontaktperson                      Telefonnummer              Adresse                                                 
Autokvikk                                              autokvikk@autokvikk.no          Eystein Berger                          
10% på alt.

MB Specialist / Båstad bildeler         hanbil@online.no                  Hans Joar Baastad                         
Vi gir 15% på brukt og 20% på nytt til alle medlemmer Medlemmer må logge inn i vår nettbutikk.

Krepro                                                   arne.wiik@krepro.no            Arne Wiik.                                    63922170                             
15% rabatt.

Hellanor                                                    paf@hellanor.no               Per A. Furuseth                           90038630                                 Skytta
Ved fremvisning av medlemsbevis honorerer vi dem med 10 - 35 % på varer i vårt sortiment.

Bilextra Strømmen                          tstrommen.dl@bilextra.no  Andreas Grønlid                                                                            Strømmen
20-30% rabatt på det meste i butikken.

Autoroyal                                        post@autoroyal.no                   Christian Lie                           
10% Rabatt på alle varer i systemet.



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)


