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Velkommen til dette nr. 2 av MB Tidende 2017.

Sommeren begynner å dra seg mot slutten, men som 
den optimisten jeg er, håper jeg på enda en god stund 
med hyggelig vær og lange kvelder ute.

Ved klubbens årsmøte i slutten av mai, gikk jeg omsider 
ut av styret. Etter 12 år syns jeg det var på tide å slippe 
andre til. Det siste året har Simen Malerbakken, Sigurd 
Biørn og jeg utgjort en ledergruppe, som sammen har 
hatt det overordnede ansvaret for Mercedes-Benz 
Entusiastklubb. Dette har vært en god ordning, som har 
gitt oss muligheten til en litt flytende overgang. Sigurd 
har valgt å trekke seg litt tilbake til lokallaget, og Simen 
har gått «all in» som leder. Jeg har stor tro på at Simen vil 
gjøre en god jobb for klubben i årene fremover, og at han 
får den nødvendige støtten i styret.

Selv om jeg ikke lenger er del av styret i klubben, så greier 
jeg ikke helt å slippe taket for det. Jeg har derfor endt opp 
som leder av klubbens valgkomité, samt at jeg har sagt 
ja til å ha redaktøransvaret et år til. Redaktørjobben fikk 
jeg mer eller mindre tredd over meg for noen år siden, 
da ingen andre ville ha det. Takket være en del faste 
bidragsytere, har det blitt en ganske grei jobb etter hvert.
I dette nummeret har vi fått en del fine artikler. Simen 
Malerbakken har igjen tatt tastaturet fatt, og skriver både 
litt om sin nye rolle i styret, resten av styret samt invitasjon 
til tysklandstur. I tillegg har vi  blant annet fått en lang 
reportasje om «Fru Müller», som dukket opp på klubbens 
facebookside. Ny medlemsansvarlig, Geir Gylset tar 
oss også med på sin historie med Mercedes-Benz, helt 
fra hans bestefars 170, til sin egen W210. Vi har også et 
utvalg offisielle nyheter fra Daimler, litt mindre offisielle 
nyheter satt sammen av Daniel Hamzavi. I tillegg har vi 
selvsagt også diverse fra små og store treff i klubben, 
samt terminlister for lokallagene.

Kos dere med dette bladet, og husk at deadline for MB 
Tidende nr. 3 2017 er tirsdag den 7. november! Liker du 
det du leser? Husk at det ikke blir noe blad uten bidrag 
fra medlemmene!

Frode Strand

Omslagsfoto: Geir Antonisen
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Kjære medlemmer!

Ja, det er noen år siden det stod noe fra meg på denne plassen, et ansvar 
jeg er takknemlig for å ha fått, samtidig er det med stor ærefrykt til de som 
har gått før meg. Det er store sko å fylle i denne klubben og jeg må først 
av alt få takke Frode Strand for sin innsats igjennom mange år som leder 
av klubben.

Igjennom mange år har Frode sørget for stabil og sikker drift, god 
økonomistyring og nye medlemmer. Det er med en viss stolthet jeg kan 
fortelle at denne klubben ble grunnlagt 18 oktober 2000 av vår utmerkede 
layoutmann Sven Håkon Voldum, som både den gang og nå er dyktig og 
nøyaktig både med bilen og med designet. Sven Håkon har på mange 
måter vært byggesteinen som har vært der hele tiden. Med Sven Håkon 
var Trude Svanes, som holdt en stram føring over pengene våre, Michael 
Nielsen som var IT-mannen vår og meg selv som ledet det hele den gangen 
også. Noen lang rekke har det ikke vært, for etter meg kom Bjørn Mohn 
og deretter Aleksander Nygård, før Frode Strand, siden 2008 har ledet an 
igjennom både medgang og motgang. 

Det jeg skal gjøre er å øke medlemstallet og spre entusiasmen til flere nye 
entusiaster. Mye er forsøkt men lite har gitt den effekten vi ønsker oss. Vet 
du at om du verver 3 nye medlemmer så får du neste års medlemskap 
gratis? Visste du at klubben ønsker flere lokallag, slik at du kan starte ditt 
eget der du bor? Visste du at vi jobber med å tilrettelegge for samarbeid 
med andre bilklubber for å gjøre fellesskapet enda større? Visste du at 
klubben har tegnet en rekke rabattavtaler og at vi gjerne vil ha flere? Visste 
du at vi satser på lokallagene der vi vil ha vekst og aktivitet? Visste du at vi 
bruker penger på å få flere lokallag opp og stå? 

Lokallagene har fått klare mål fremover og både mer utstyr, penger, 
markedsføringsmateriell og alt dere trenger av støtte. Jeg tror og 
håper på en fantastisk aktiv og spennende høst. Så langt har jeg fått se 
høstprogrammet for Oslo, Vestregionen, Stavanger og deler av innlandet. 
Dette ser spennende ut og gir store forhåpninger for fremtiden. Jeg håper 
dere ser at akkurat der du bor er det mye aktivitet, heng deg med, så møter 
du andre motorhoder som deler entusiasmen for biler, ekte biler… …Das 
Beste oder Nicht. 

Klubben består ikke bare av meg, men av et meget kompetent styre:
Jeg vil raskt presentere de som skal styre skuta. Vår tidligere trofaste og 
dyktige medlemsansvarlig er tilbake, Thomas Madsen, denne gangen 
både som treffansvarlig og leder av lokallag Østfold. Jeg gleder meg til å 
dra på treff i år, helt uten ansvar for treffet, men likevel få møte så mange 
hyggelige folk. 

Første treffet ut er Vålertreffet som går av stabelen omtrent når du leser 
dette. Her vil vi forsøke å lage et mest mulig spektakulært treff med mange 
aktiviteter for både barn og voksne. I år samarbeider vi med Volvo Car Club 
Norway, i et forsøk på å gjøre treffene større og mer aktive. Kanskje kan vi 
møte nye bilinteresserte mennesker som også har lidenskap for maskin og 
motor. En dag på Våler er en aktiv dag med mye motor, kjøring, vask, shine, 
utstilling, dekksparking og pokaler. I tillegg vil Thomas jobbe for mange og 

LEDER
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interessante treff i Østfold. Treffkalenderen er ikke i skrivende stund klar, 
men den kommer helt sikkert til å gi en interessant høst.

I den gedigne jobben med å holde oversikt på medlemmene har vi fått inn 
Geir Gylset han har tatt en vel lang ferie, men er når du leser dette er han 
i gang med å lande alt som har skjedd over sommeren. Hans metodiske 
tilnærmelse og arbeidskapasitet håper jeg skal gi klubben et nytt og stabilt 
medlemsregister. Målet må være å få flest mulig av våre medlemmer også 
til å bli med over til neste år, og gi en god kundeservice ut til medlemmer. 
Geir overtar jobben etter Simen Grasto som pleiet våre medlemmer 
utmerket i fjor, etter at han overtok fra Thomas Madsen som gjorde det 
samme enda før der igjen. Simen Grasto er effektansvarlig og skal se 
på muligheter for å sette hele effektansvaret bort, det vil kunne gi oss et 
bredere utvalg av effekter, og samtidig gjøre effektene mer attraktive. Det 
er ikke sikkert det er klokt at et klubbstyre skal beskjeftige seg med den 
slags. Således har Simen i oppgave å gjøre seg selv overflødig, la oss håpe 
han jobber langsomt mot et mål der medlemmene får flere effekter til enda 
mer attraktive priser. 

Avtaleansvaret ligger på Tor Anton Dagfinnrud, han har allerede i fjor 
formalisert avtalene våre, og vil i år jobbe for å utvikle samarbeidet enda 
bedre. Flere aktører og bedre avtaler er hans motto når det skal reforhandles 
eller utvides. Jeg tror alle leverandører har hørt fra han i fjor og tilsvarende 
vil de sikkert høre fra han i år også. Det er gjennom å styrke bruken av 
avtalene vi kan få flere og bedre. Din bruk av leverandører er altså viktig. Vi 
forhandler godt og det ser ut til at Tor Anton har klart å få på plass en rekke 
Bertel O Steen forhandlere. Det er viktig for en nasjonal klubb. Ønsker du 
en avtale, ta kontakt med Tor Anton så fikser han det. 

Lokallagene har også kommet inn i styret etter hvert, selv om ikke alle 
har kommet enda, så kan jeg jo nevne at vår svært viktige IT-ansvarlige er 
dekket av leder for et av klubbens eldste lokallag, Stavanger. Stavanger 
var den første avdelingen klubben hadde utenfor Oslo, og den ble startet 
samtidig med klubben. Arnfinn Eide tar trygt og sikkert hånd om IT-sakene 
våre, her er det hjemmesider, epost, forum, og mye mye mer. Smilende 
og betryggende svarer han alltid positivt på mine henvendelser av typen 
«du, hvor ble det av internetten, det var du som hadde den sist» Ja, for 
jeg kan lite eller ingen ting om denne greia kalt IT, derfor er det så fint 
med så kompetente mennesker rundt meg. Arnfinn er i gang med en 
modernisering av hjemmesidene våre, et prosjekt som har gått over noen 
år, men som forhåpentligvis vil lande i år. 

Lokallagsledere har vi fått mange nye av, i Vestregionen har Anders Nyquist 
overtatt og han er kjempeentusiastisk og har et stort fokus på å få folk inn 
på facebooksidene våre, her skal det oppdateres med bilder av gledesbiler 
og treff. En flott treffkalender har hele lokallaget jobbet med og den er nå 
klar til trykk i dette bladet. Lokallagsstyret har også giret om for å få inn 
flere nye medlemmer og tar med seg Oslos vestkant i sitt område.

Oslo er på offensiven og satsningen går på Oslo nord, her vil Frode Sørensen 
lede et team som skal gi regionen et skikkelig løft. Treffkalenderen 
inneholder både banekjøring, mekkekvelder, cruising og mye mye annet. 
Jeg tror Oslo går en spennende tid i møte med mange aktiviteter og et ungt 
og virkelig aktivt styre.

Innlandet ledes av Sigurd Biørn som sammen med de andre fra innlandet 
har presentert en høst med mange aktiviteter og et digert arrangement i 
samarbeid med Mercedes-Benz forhandleren på Lillehammer. Ikke bare 
skal de ha regionens største biltreff med utstilling og pokaler, de satser 
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også på både Go-Cart, cruising og kafetreff. Lokallaget er i gang med å 
forbedre og fortette samarbeidet med Mercedes-Benz klubben Norge og 
vil forsøke både å gi temakvelder, mekkekvelder, og utstillinger i løpet av 
året. Dessuten er de jo svært aktive i forbindelse med vålertreffet som vi jo 
arrangerer nå. 

Et helt nytt lokallag har også formet seg, litt lenger nord i innlandet. Her 
snakker vi om lokallag Gudbrandsdal. Lokallag Gudbrandsdal er ledet av 
Lars Kristian Steineide, en ung, og entusiastisk kar som har klart å få med 
seg en svær gjeng med Mercedes-Benz entusiaster fra Dovre i nord til 
Lillehammer i sør, der de møter innlandet. På regionens største Mercedes-
Benz treff vil de samarbeide med innlandet. Planene er godt i gang og de 
to avdelingene vil jobbe sammen med å lage dette. I tillegg blir det flere 
treff i dalen utover høsten. Dette styret vi nå har til å sette kursen igjennom 
2017 består altså av kompetente mennesker i alle aldre, med ulik og 
svært sammensatt erfaring. Jeg håper bare du merker at vi gleder oss til 
resultatene begynner å komme. Så håper jeg også at du ser at klubben skal 
bli litt bedre år for år. Ingen ting er gjort over natten, det er ikke en klubb 
som har vært styrt dårlig så noen dramatiske endringer skal ikke komme, 
men vårt mål er å ta denne fantastiske klubben enda et lite hakk mot noe 
enda bedre for enda flere. 

Til slutt vil jeg minne dere om at det i år er valg, det er snart din tur til å 
avgjøre vår fremtid, som bilmann må jeg få hylle vår samferdselsminister, 
en dyktigere samferdselsminister har vi vel ikke hatt noen gang. Bilmiljøet 
har en viktig jobb i den tiden vi er i nå, for om vi ikke forvalter fremtiden 
vår godt vil bilismen og bilglede bli drept av fremtiden. Ikke bare truer 
elektriske biler fremtiden til herlig V8 buldring, eller malende V12’ere, den 
vil også gjøre Formel 1 brølene til stille hvining og vindstøy. Men kanskje 
verst av alt er at bilene om noen år ser ut til å kjøre selv, på en slik måte 
at vi kanskje ender opp som dagens hesteeiere, en sjelden flokk som får 
ha herligheten sin i en fellesgarasje (stall) og kjøre (ri) på eget avstengt 
område. Hva fremtiden bringer kan vi ikke si noe om, men en ting er sikkert 
ser en bakover vil en kunne se mye av fremtiden, Liten tro på at bilismen 
skulle bli aktuell hadde Keiser Wilhelm i Tyskland, han ville sågar forby 
bilen for hesten var jo alles transportmiddel. Mot alle odds klarte altså 
bilismen, takket være Bertha Benz som dro på verdens første lange biltur 
etter verdens første biltyveri (kan vel kalles underslag), klarte hun å skape 
en entusiasme som overgikk selv keiserens skepsis. Bertha Benz pionerte 
den gleden, entusiasmen, mobiliteten og hobbyen vi har hatt i over 131 år. 

Jeg har tro og håp for fremtiden, en fremtid vi kan skape sammen. Bil norge 
er nødt til å samle seg og jobbe i en rettning. En av bilorganisasjonene har 
et slagord som lyder «Livet er for kort til å stoppe på alle holdeplasser, 
vi tar bilen» Jeg anbefaler deg å gå inn på KNA sine sider, Norges eldste 
bilklubb ønsker å samle bil Norge på en ny måte. Veien inn i fremtiden er 
usikker men kanskje er dette veien vi skal gå. Kanskje må vi samle oss 
rundt gleden, og løfte blikket inn mot bilverdiene våre. Alene er vi tusen 
medlemmer, sammen kan vi ha en stemme, bli hørt og kanskje også få 
være med å legge premissene for fremtidens biler.Uansett valg, bilglede, 
kjøreglede, entusiasme eller ikke så skal vi nyte øyeblikket. 

Mercedes-Benz Entusiastklubb vil være klubben for deg og din Mercedes-
Benz i tiden fremover, jeg gleder meg til å ta fatt igjen etter sommerferien 
og vil veldig gjerne høre hva du mener vi må gjøre annerledes om vi skal 
lykkes i vårt mål om å samle Mercedes-Benz entusiastene i hele landet.
God og opplevelsesrik høst ønskes dere alle.

Med vennlig hilsen
Simen Malerbakken
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ER DU INTERESSERT? TA KONTAKT PÅ SIMEN.MALERBAKKEN@MBENTUSIASTKLUBB:COM

I fjor var noen av oss på tur til 
Tyskland, det ble en skikkelig 
braksuksess.
 
Selv endte jeg opp med et 
hjerteinfarkt og rekonvalesens, 
men for deltagerne var det 
en bra tur. Opplegget var 
strengt, men det virket bra, alle 
tilbakemeldinger har vært positive, 
og særlig tidligere styreleder 
Frode Strand har vært aktiv på at 
vi skal ha en ny tur i år da han ikke 
fikk vært med i fjor. 

Under årsmøtet i år ble det mer 
eller mindre vedtatt at det skulle 
arrangeres en ny tur i år, og 
planleggingen er godt i gang.
Det første var å få på plass noe 
interessant i Tyskland, og et 

fabrikksbesøk måtte vi få til. 
Det er nå sikret. Både skal vi få 
en privat tur på produksjonslinjen 
til Mercedes-AMG GT og på 
Mercedes-Benz S-klasse 
Cabriolet. Vi skal ha guidet tur 
på Mercedes-Benz-museet i 
Stuttgart. I tillegg skal vi prøve å 
krydre turen med både bayersk 
motorbygg, og håndbanket 
aluminium fra Stuttgart. 

Jeg har ikke rukket å få svar fra 
alle flyselskaper og hoteller til å 
klare å samle et program til MB 
tidende, noe som er veldig trist, 
men jeg skal legge ut et forslag 
på forumet og på facebook så fort 
det er klart.
Dersom du ønsker å bli med på 
en slik tur send en epost til simen.

malerbakken@mbentusiastklubb.
no Det kommer til å bli 10-15 
plasser i år også, og det er første 
mann til mølla. 
Dere som sender meg epost vil 
få beskjed om program og alle 
detaljer ca et døgn før det legges 
på nett. Med erfaring fra sist så går 
det fort med påmelding og vi ber 
derfor alle som ønsker å bli med 
om å sende epost. 
De som ikke er raske nok vil få stå 
på liste slik at vi fyller på om noen 
skulle trekke seg.
 
Vi forventer en pris på ca. kr. 
10 000,- pr. deltager Dette vil 
minst dekke leiebiler, hotell, 
frokost, en middag, en lunch, alle 
inngangsbilletter, alle guider. 
Turen vil gå fra fredag eller lørdag 

TYSKLANDSTUR 2017
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til tirsdag eller onsdag, i perioden 
13-18 oktober. Vi jobber med å 
få landet både avreisedag, og 
returdag med ulike flyselskaper. 
Jeg kan i midlertid love følgende 
godbiter: 

-Mercedes-Benz Museum. Museet 
ble grunnlagt i 1936 og har vært 
igjennom en rekke oppgraderinger 
gjennom årene. Den siste var 
for 10 år siden, 19 Mai 2006 da 
Mercedes-Benz flyttet ut av de 
gamle lokalene som lå plassert 
midt inne i fabrikksområdet.
Man måtte ta buss som var lukket 
for utsyn for å komme inn her. 
Dagens museum er verdenskjent 
for sin design det er basert på 
et kløverblad med form som en 
wankelmotor. Designet av UN 
Studios er bygget unikt, med en 
form som ved brann danner en 
egen syklon som tømmer lokalet 
for røyk. Bygningen rommer 16 
500kvadratmeter utstillingsplass 
og dekker bare 4800 kvadratmeter 
areal.

De to doble helixene i en 
wankelmotor danner to ganger 
som gjør at man kan se utstillingen 
med forskjellige øyne ut fra hva 
man interesserer seg for.
Dette er i tillegg toppet med 
avdelinger spesielt knyttet til ulike 
hendelser. Samtidig som man går 
og ser selve utstillingen er det lagt 
opp til en historiereise i tid.
På denne måten kan man følge 
verdensutviklingen mens man 
ser bilens historiske perspektiver. 
Ingen annen bilprodusent har 
anledning til å vise så lang historie 
og så mange biler som Mercedes-
Benz. Med mer enn 160 biler og 
over 1500 gjenstander utstilt er 
det imponerende å tenke på at alle 
kjøretøyene blir kjørt hvert eneste 
år, og alle er i kjør bar stand.
Bilene holdes vedlike av 

Mercedes-Benz Classic Center i 
Fellbach. Utstillingen er designet 
av HG Merz som var inne i 
planleggingen av konstruksjonen 
allerede fra 2001. Mercedes-Benz 
museet er det eneste museet i 
verden med en sammenhengende 
tidslinje på over 130 år her ser vi 
alt fra verdens første motorsykkel 
(Daimler Reitwagen)
og verdens første bil (Patent Benz) 
frem til den siste innovasjonen 
innen moderne bilteknologi.
Vi får en guidet tur rundt på 
museet, her vil vi få mye god 
informasjon. 
Turen ender i en kulinarisk 
opplevelse der vi spiser en bedre 
lunsj i musèets restaurant. Etter 
lunch er det åpent for å bruke 
tid på å undersøke de bilene 
man ønsker å fordype seg mer 
i. Etter hvert begir vi oss inn i 
Museumsbutikken. Her er det 
mulig å handle med effekter og 
Mercedes-Benzartikler både til 
minne og glede. Etter en tid i 
museumsshoppen går vi over i 
nybil avdelingen og ser på de aller 
siste bilene fra verdens eldste 
bilmerke.

-Mercedes-Benz Werk 
Sindelfingen rommer i dag 25 
000 ansatte som arbeider med 
å sette sammen 310 000 biler 
årlig. Her lages Mercedes-Benz 
E-klasse, CLS, CLS Shooting Brake 
og Mercedes-Benz S-klasse. I 
tillegg har man produksjonen av 
Mercedes-Maybach og Mercedes-
AMG GT. Daglig utleveres ca 
200 biler fra kundesenteret til 
sine nye eiere. Sindelfingen er 
også et forsknings, utviklings og 
designsenter for Mercedes-Benz 
og her jobbes det med sikkerhet, 
innovasjon og design. Totalt 
arbeider 37 000 mennesker ved 
Werk Sindelfingen. Fabrikken 
ble grunnlagt i 1915 men den 

første bilen ble produsert her i 
1919 I dag er fabrikken på totalt 
2 955 944 kvadratmeter og 
produksjonsflaten er på 1 305 557 
kvadratmeter. I 2011 produserte 
man nesten 500 000 biler på 
fabrikken. Men i dag er man 
mer eksklusive og har et lavere 
produksjonsvolum, men jobber 
utelukkende med eksklusive biler.
Fabrikken er Mercedes-Benz sin 
største og mest produserende 
fabrikk.

-Motorworld, en fascinerende 
hyllest til motoriseringen av 
verden, her samles alt av biler 
og historie på et sted. Dette er 
et virkelig motormuseum med 
både biler og diverse for alle oss 
motorinteresserte. Dette er et 
treffpunkt for bensinhoder. Da 
den gamle flyplassen i Böblingen 
ble nedlagt, etter krigen overtok 
amerikanerne og hadde en 
flybase her, men i 1991/92 flyttet 
amerikanerne ut og flyplassen 
stod lenge tom.
Ingen planer fantes for området 
og først i 2001 besluttet de to 
kommunene Sindelfingen og 
Böblingen å gjøre noe ut av dette 
og startet planene for å sanere 
området. I 2004 ble området 
ferdig sanert og man kunne starte 
planleggingen av hva som skulle 
bli her. Flymuseum var første 
tanke, men tidene var harde og 
man måtte prioritere og i 2007 ble 
området frigitt til offentligheten.
I 2008 begynte man arbeidet med 
et motormøtested, og den 12 og 13 
September 2009 åpnet dørene for 
Motorworld for første gang.
Her finnes rene møteplasser, 
for bilklubber, til eventlokaler, 
møtelokaler, V8 Hotell, bilmarked, 
og et utvalg av restauranter. Har 
det noe med bil å gjøre bør man 
innom Motorworld.
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NYHETER

EQ
Etter at concept EQ ble vist på 
Paris Motor Show, har Mercedes 
sagt at de første modellene skal 
dukke opp i 2019. Frem til 2025 
skal 10 helt nye, elektriske biler bli 
født! Mercedes-Benz’ marked- og 
salgssjef mener EQ ikke nødven-
digvis trenger å være kun elektrisk, 
men muligens også hybrid ved 
siden av. Her er det tenkt fra de 
minste SMART-modellene frem til 
S klasse. 

EQ modellene vil selvfølgelig 
bygges sammen med fossilbilene. 
Dette for å være mer økonomisk 
og effektiv i motsetning til BMW’s 
i-serier, som produseres sepa-
rat og ikke har vist til noe særlig 
overskudd. Selv om consept 
EQ-bilene ser veldig annerledes 
ut enn dagens biler, vil ingeniører 
og designere sørge for at disse 
nye el-bilene tilpasser seg dagens 
designspråk. Når det ble spurt om 
Mercedes kan tjene på EQ-model-
lene i motsetning til BMW, svarer 
de: hvis man kommer tidlig på en 
fest, risikerer man å brenne seg 
fort og kommer man for sent, vil da 
festen være over. Det er en balanse 
mellom interesse og behov.

F-KLASSE
Det har nå gått rykter om at Merce-
des enda en gang vil utvide mo-
dellutvalget. De har lenge jobbet 
med F-modellene, noe som viser 
at de sikter i en ny retning. F-klas-
se vil bli basert ren selvkjørende, 
mens T-klasse skal gå rett i mot 
BMW’s planer om noe enda mer 
luksuriøst enn deres 7-serie. 

Ingen ting er verken bekreftet eller 
avkreftet hittil. Det er uvisst om 
Mercedes satser på Maybach og 
Pullmann, ettersom de har sine 
egne planer. Her er det mye å gle-
de seg til!
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NY GLE
Dagens GLE går helt tilbake til 
1996 da Mercedes lanserte ML og 
vi så hvordan bilen så ut og hva vi 
kunne forvente av en SUV.  Fra ML 
til M-klasse og nå GLE som den 
begynte å hete fra 2015, har ikke 
bare navnet men hele bilens form 
og teknikk forandret seg.

 Bilen er blitt mer sporty og dy-
namisk og, ikke minst av en langt 
bedre kvalitet. I senere tid har GLE 
fått en lill bror i familien sin som 
heter GLE coupe.

Nå kan vi se en noe rundere og tøf-
fere GLE som snart stripper klærne. 
Den vil nok få noen av formene 
til GLC. De første prototypene er 
AMG-versjonen som har fått vist litt 
mere muskler i designen. Rundere 
lykter, større grill og litt bredere 
enn nåværende GLE er noe man 
kan se allerede nå. Her vil vil også 
se større forskjell mellom GLE 
og GLE AMG, slik vi allerede ser i 
E-klasse. Interiøret vil også bli noe 
mer maskulint og skille ser litt mer 
ut i forhold til personbilene.

S-KLASSE FACELIFT 
W222 S-Klasse kom med en facelift 
i juli i år. Mercedes-Benz bekreftet 
nok en gang hvem som lager ver-
dens beste biler og over 6500 deler 
er forbedret ytterligere fra forrige 
facelift. Fokus har som ventet vært 
enda bedre autonom kjøring. Den 
skal nå takle alle kjøreforhold og 
manglende skilt løses ved å benyt-
te trafikkdata fra andre biler som 
har kjørt samme strekningen. Den 
tar også i bruk skytjenester som 
Car-to-X som allerede finnes på nye 
E-Klassen for å varsle om farer slik 
at farten kan tilpasses. 

Bilen tilpasser kjørestilen på den 
autonome kjøringer etter hvilke 
modus bilen står i. Svinger kan der-
for kjøres enten sportslig, komfor-

tabelt eller økonomisk alt avhengig 
av hvilke program sjåføren benytter.  

Et nytt og enda mer intelligent 
lyssystem med Multibeam Led 
introduseres også. Lykten består nå 
av 84 ledpærer, noe som gir overle-
gent lys i enhver situasjon. “Nattsy-
net” er også oppgradert slik at led 
pæren nå blinker kun på faren som 
dukker opp for å gjøre førere opp-
merksom. S-Klasse er første bilen 
i verden som kun bruker LED, over 
500 led pærer er benyttet i bilen. 

S-klasse får også den nye R6-mo-
toren. Mercedes-Benz faser nå ut 
V6 og har brukt over 2.2 milliarder 
euro på og utvikle den nye rekke-
sekseren som har fått motornum-
mer M256. Et nytt elektrisk anlegg 

er også på plass som kombinerer 
48V og 12V alt etter behov. Motor-
kompressoren og AC-kompresso-
ren går nå på 48V.  Doble turboer 
sørger for at fartsressurser er til-
gjengelig gjennom hele registeret. 

Den nye rekkesekseren blir levert 
på S450 (367 hk) og S500 (435 hk). 
V8 selges som S 560 med 469 hk. 
V12 blir tilgjengelig som S 600 og S 
650. S 650 selges som S580 i Kina, 
der 8 er å regne som et lykke tall. 
AMG utgaven leveres som S63 (612 
hk) og S65 ( 630 hk).

For vi som bor i Norge kan S-klas-
sen skilte med 900w varmefolie i 
frontruten som tilvalg. Dette skal 
gi isfri rute på 3.5 minutter og man 
slipper synlige varmetråder.
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Like sikkert som veldig sikre ting, 
er at det hvert år ruller inn en god 
bunke blanke Mercedes-Benz hos 
Pers hotell på Gol siste helga i mai. 
Det er igjen tid for det som for 

både meg og mange andre er årets 
høydepunkt; landstreff i Mercedes-
Benz Entusiastklubb på Pers hotell 
Gol. Å komme opp til Pers er 
etter hvert nesten som å komme 

«hjem». Her blir vi alltid godt tatt i 
mot, og får alt vi kan ønske oss. 
Landstreffet har vært en god 
tradisjon, som opp gjennom årene 
ikke har vært forandret alt for mye. 

LANDSTREFF 2017
Like sikkert som veldig sikre ting, er at det hvert år ruller inn en god bunke blanke 
Mercedes-Benz hos Pers hotell på Gol siste helga i mai. Det er igjen tid for det som 
for både meg og mange andre er årets høydepunkt; landstreff i Mercedes-Benz 
Entusiastklubb på Pers hotell Gol.

ARTIKKEL

TEKST: FRODE STRAND
FOTO: GEIR ANTONISEN & FRODE STRAND
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I fjor gjorde Simen Malerbakken 
noen endringer, stort sett til det 
bedre. I år ble det bedre beholdt, 
noen småting forkastet, og enda 
mer bra ble lagt til. Faktisk ble det 
lagt til en hel dag ekstra, da kristi 
himmelfart i år falt på torsdagen før 
treffhelga, og fredagen derved ble 
en inneklemt fridag for mange. 

Vi hadde derved for første gang 
et landstreff med program over 
4 dager. Dette ga en helt annen 
ro i gjennomføringen, og alle jeg 
snakket med var svært fornøyd 

med å kunne nyte treffet over en 
dag ekstra.
 
Med ekstra tid til rådighet ble 
grillingen flyttet til torsdag. 
Fredag ble det tid til årsmøtet, 
samt en bedre middag servert 
i strålende solskinn utenfor 
hotellet. Denne middagen kostet 
en del ekstra, men ble allikevel 
lagt inn i treffkontingenten, da 
det var en fin måte å samle alle 
deltakerne ekstra. Lørdag var 
det, tradisjonen tro, utstilling fra 
morgenen av. Vi hadde besøk 

av diverse samarbeidspartnere, 
som også hadde stand med salg 
av produkter og tjenester. Nytt 
av året var elektronisk stemming. 
Dette sparte mye tid for oss som 
normalt tar oss av å telle opp 
stemmene. Som i fjor, ble det 
arrangert hjulskiftekonkurranse 
mellom lokallagene. Målet var å 
ta alle hjulene av og på en bil. 3 
personer, en jekk og to hjulvinner 
pr. lag. Undertegnede ligger 
allerede i hardtrening etter at vi 
ble slått knepent av det sylferske 
lokallag Gudbrandsdalen. Vi 
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satser på revansje neste år!  For 
å fylle lørdagen nå som det 
ikke var noe årsmøte å presse 
inn, ble cruisingen gjeninnført. 
Årets tur gikk, fortsatt i strålende 
solskinn, til Hemsedal skisenter, 
der det er ganske mye ledig 
plass i slutten av mai. Der ble det 
arrangert bakkeløp, til stor glede 
både for aktive og tilskuere. Etter 
bakkeløpet cruiset vi gamleveien 
tilbake.

Vel tilbake på hotellet var det tid 
for å slappe av litt, før middagen. 
I år, som i fjor, ble det servert en 
bedre tre-retters, med egen vin for 
de som ønsket det.
 
Selv er jeg ikke mye glad i å stå 
foran folk og snakke i en mikrofon. 
Sånn sett har klubben nå fått min 
rake motsetning til formann, og 
Simen sørget i kjent tradisjon for å 
holde det gående med interessant 
foredrag og generell skravling 
om det ene og det andre. Årets 
foredrag var blant annet om hvor 
navnet «Mercedes» opprinnelig 
stammer fra.

Tusen takk til alle som har bidratt 
til å arrangere det som for meg har 
vært tidenes beste landstreff. Jeg 
gleder meg til neste år, og håper at 
enda flere vil ta turen da. 
Vi sees!
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Med denne bilen lærte far, Einar å 
kjøre og å reparere bil. Han fikk ofte 
låne bilen til forskjellige ærend. 
I og med at de bodde på Fauske 
i Nordland fylke var avstandene 
store og på den tiden var veien så 
som så. Far likte å kjøre fort og så 
hendte det da at han møtte en buss 
og måtte bruke stabbesteinene 
på siden av veien for å unngå at 
han og bilen kjørte utfor stupet. Da 
han kom hjem seint på natta og 
fortalte at han hadde bulket bilen, 
sa bestefar: «Dette reparerer du i 
morgen» og det gjorde selvfølgelig 
far.

Neste Mercedes jeg husker 
bestefar hadde var en ponton 219 
(W105). Det var en sekssylidret 
skjønnhet med «masse» krefter. 
Jeg husker denne som en 
luksusbil på veien og i garasjen 
til bestefar med topplokket av og 

alle sylinderne blottet da far skiftet 
toppakning på den. Denne bilen er 
min første drømmebil. Da bestefar 
solgte bilen sa far at den hadde 
så mye rust at den ikke var noe å 
satse på. Det var en stor skuffelse 
for meg.

Fars første Mercedes var en 180Dc 
ponton (W120) og etterpå hadde 
han en 180c. Jeg har funnet et bilde 
av en 180Dc for å representere 
dem begge. Disse to bilene hadde 
han i mange år. Faktisk i hele min 
ungdomstid. 

En morsom historie i den 
forbindelse: Far var alltid nøye 
med å holde bilen ren. Mor hadde 
også lagt merke til dette. På denne 
tiden hadde far en burgunderrød 
180c. Far jobbet for Telegrafverket, 
som Telenor het den gangen. En 
av hans oppgaver var å reise land 

og strand rundt for å reparere 
kompressorer og kjøretøy de 
hadde i bruk rundt om i landet. Av 
en eller annen grunn hadde han 
ikke fått vasket bilen før han dro på 
jobb denne gangen, så mor ville 
gjøre ham en tjeneste. Hun vasket 
bilen – med salmiakkvann. Ikke 
gjør dette hjemme! Den bilen ble 
aldri mer blank i lakken!
Etter en kort tid innom en Peugeot 
og en Morris var det igjen en 
Mercedes i garasjen. Denne 
gangen verdens beste bil – en 
W124. Denne bilen hadde han 
relativt kort tid så jeg vet ikke 
mer om den enn at det var dette 
utseendet. På denne tiden hadde 
jeg for lengst flyttet hjemmefra 
og så bilen relativt sjelden. Da han 
solgte hytta ved Rødtangen fikk 
han endelig oppnådd en drøm 
han hadde hatt hele livet. Å kjøpe 
en helt flunka ny Mercedes. Våren 

HVORFOR
“MB-ENTUSIAST”?

Jeg er arvelig “belastet”. Familiehistorien strekker seg tilbake til rett etter krigen. 
Da kjøpte bestefar Johan sin første Mercedes. Det var en 170, og etter bildene å 
dømme var det en W136.

ARTIKKEL

TEKST: GEIR GYLSETH
BILDER: INTERNETT

W136 170 W105 Ponton
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Vi tilbyr gratis diagnostisering, i tillegg til de rimeligste prisene for

service, reparasjon og overhaling av MB automatkasser.

• Gratis diagnostisering

• Service 

• Reparasjon 

• Rimeligst på pris 

Norges ledende spesialist
på Mercedes-Benz girkasser

2001kunne han dra til Bertel O. 
Steen Asker og Bærum og hente 
sin nye W210 E-200 kompressor 
Elegance. Kjempefin bil! Det sier litt 
om hans bilbruk og bilstell når du 
ikke kunne se rust på denne etter 
8 år. Bertel O. Steen fant likevel at 
de måtte bytte alle skjermene på 
rustgarantien. 

Dette var også min første 
Mercedes. Jeg overtok den etter 

far i 2006. Da hadde den gått 
21.000. Det er den desidert beste 
bilen jeg har hatt, og jeg har hatt 
mye forskjellig. Første uken jeg 
hadde den skulle jeg til Bergen 
på jobb. Jeg kjørte hjemmefra på 
morgenen, hadde et lite spisestopp 
underveis og var opplagt da jeg 
kom fram. Uken før hadde jeg hatt 
en leiebil til Stavanger. Jeg har 
fortrengt hvilket merke det var, 
men da var jeg sliten da jeg kom 

frem. Husker også en tur hjem fra 
Stockholm hvor tempomaten ble 
brukt i stedet for gasspedalen…
Jeg solgte den igjen i 2010. Da 
hadde den gått 90.000. Siden 
da har jeg vært uten Mercedes, 
men ser etter den perfekte bilen. 
Jeg er ikke sikker på hva som er 
den perfekte Mercedes for meg, 
men ser for meg en med 350 
modellbetegnelse. For eksempel 
E350D. Gleder meg til høsten.

W124 W210



1989 190E 2.5-16 EVO 1
STIAN OLSEN

MB
TIDENDE
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ARTIKKEL

FRU MÜLLER
TEKST OG FOTO: HELGE RUUD

Bakgrunn
Etter at jeg solgte min gamle 1986 
Peugeot 505 GTI Familiale høsten 
2011, var savnet etter en egen 
go’-bil til stede. Den gamle Pyg’en 
var en god og trofast venn, men 
etter hvert ble rustproblemene 

såpass omfattende at jeg ikke 
så annen utvei enn at våre veier 
måtte skilles. Egentlig har jeg helt 
siden Peugeot 505 kom, ment 
at det har vært en av de beste 
bilene verden har sett. Men nå har 
dessverre rusta tatt knekken på de 

aller fleste, og gode eksemplarer 
er vanskelige å oppdrive, i hvert 
fall her til lands. Jeg har hatt fire 
ulike varianter av denne modellen 
i mitt eie, og har alltid latt meg 
fascinere av kombinasjonen design, 
komfort, kjøreegenskaper og 
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nytteverdi. Hvilken annen 7-seter 
(unntatt kassebiler) har plass til en 
barnevogn i bagasjerommet med 
alle 7 setene i bruk?

Jeg hadde egentlig tenkt at den 
1986-modellen jeg hadde skulle få 
bli en grei bruks-veteran etter hvert, 
men måtte altså til slutt innse at jeg 
nok ikke var villig til å koste på bilen 
det som måtte trenges for å få bukt 
med rusta. Dermed var det bare å 
selge mens det ennå var noe igjen 
av bilen.

Det krevde litt tilvenning å bare 
ha bruksbilen stående i garasjen, 
men faktisk gikk det overraskende 
greit å klare seg med bare en 
bil selv om vi er en nokså stor 
familie og dermed også har en del 
transportbehov som skal dekkes. 
Men utover seinvinteren 2012 ble 
finn.no/bil en ofte besøkt nettside. 
Jeg lette til å begynne med i 
hovedsak etter en ny 505, men det 
viste seg å være vanskelig å finne 
brukbare objekter.

Etter hvert måtte jeg revurdere, 
og prøve å tenke nytt i forhold 
til hva jeg trengte og ønsket. 

Kravspesifikasjonen omfattet til 
slutt følgende punkter:
• Veteran eller snart veteran. Men 
heller ikke for gammel.
• Fin, men ikke for fin. Må kunne tåle 
å bli brukt.
• Kurant bil. Gjerne en hverdagshelt.
• Riktig pris i forhold til lommeboka 
mi.

Jeg vurderte flere ulike modeller: 
Ford Taunus/Cortina, Volvo 
140/240, Saab 96/99, Citroen GSA/
CX/XM Renault 12/16/20… Men 
etter hvert falt øynene mine på 
Mercedes-Benz W123! 

MB-W123 kom i produksjon i 1975, 
og da modellen ble nedlagt i 1986, 
hadde nærmere 2,7 millioner biler 

Mange mennesker har en eller flere biler.
Noen mennesker har en eller flere entusiastbiler.
Og noen biler har en entusiast!
Her er historien om mitt liv sammen med Fru Müller!“
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forlatt fabrikken! Modellen var 
standard-drosja i mange år, og 
mange mener det er den beste 
modellen Mercedes noen gang har 
hatt på programmet. Modellen kom 
med forskjellige både karosseri- 
og modellvarianter. Drømmen 
min var å finne en tilnærmet 
strøken stasjonsvogn med 
treliters turbodiesel, automatgir, 
skinninteriør og ”alt” utstyr uten å 
koste skjorta…. Vel… Det er vel lov å 
drømme?

Kjærlighet ved første blikk
Gjennom flere uker var jeg stadig 
innom på finn.no for å se etter 
aktuelle kandidater. Det er mye 
fint å velge i, men utvalget av 
Mercedes W123 er ikke større enn 
at det er relativt oversiktlig. Noen 
eksemplarer er restaurert så de 
fremstår som nye, mens andre er 
best egnet som delebiler. Selv er 
jeg heller skeptisk til de restaurerte 
objektene. Det er lett å la seg 
blende av den blinkende lakken, 
men hvem vet hva som skjuler 
seg under? Dessuten vil som regel 
noe av bilens sjel gå tapt under 
en restaurering. Når en bil ikke 
lenger er ny, virker det underlig 
om det ikke finnes spor av levd liv 
også.  Jeg liker å tenke at en liten 
ripe eller bulk har sin egen historie.  
Så det jeg er på jakt etter, er en 
u-skrudd bil der eventuelle småfeil 
er så ærlige som mulig. 

Utpå sommeren dukket det opp 
en fin, burgunder sak på finn. 
Bilen sto i Valdres, noe som ofte 
innebærer mindre rust enn på biler 

kjørt på det sentrale østlandet. 
Den hadde en pris jeg kunne leve 
med, lav kilometerstand, og så i 
det hele tatt veldig grei ut. Soltak, 
artig registreringsnummer og hvite 
ringer på dekkene noteres også på 
pluss-siden. Bilen havnet ganske 
raskt på favorittlista mi, og jeg var 
stadig innom på nettet for å sjekke 
om den kanskje var solgt.

Jeg har alltid kviet meg for å ta 
den første kontakten i forbindelse 
med et bilkjøp. Jeg elsker å jakte 
på biler, se etter mulige kandidater, 
drømme meg bort... Men å gripe 
telefonen for å ta første kontakt 
med selger, kvier jeg meg for. Tenk 
om selgeren er en grinebiter? Eller 
en som bare vil loppe meg for mest 
mulig penger? Eller tenk om det 
viser seg at bilen i virkeligheten er i 
mye verre stand enn det bildene gir 
inntrykk av? Kanskje det er best å 
bare forbli i drømmen?

Men til slutt fikk jeg meg omsider 
til å ringe. Selgeren lot til å være 
en hyggelig kar og fortalte villig 
fra bilens historie. Han kjente selv 
begge de to foregående eierne, og 
trodde bilen stort sett bare hadde 
kjørt i Valdres-traktene, med unntak 
av et par turer til en slektning i 
Sogn. Under samtalen ble jeg mer 
og mer klar over at det var denne 
bilen jeg ville ha. Vi begynte å 
snakke om mulige tidspunkter for å 
inspisere bilen og eventuelt skrive 
kontrakt, men her inntok selgeren 
en litt overraskende holdning. Han 
var nemlig ikke villig til å selge meg 
bilen uten videre, sa han. Jeg måtte 

først komme og se på den, og så 
fikk vi komme tilbake til eventuell 
handel etterpå. Jeg fikk etter hvert 
også inntrykk av at det ikke bare 
var jeg som skulle vurdere bilen, 
men like mye at den eventuelle 
kjøper måtte passe til bilen i 
selgerens øyne.  Greit nok for meg. 
Litt upraktisk å reise såpass langt 
to ganger hvis jeg likevel visste 
at jeg skulle ha bilen, men det 
var åpenbart slik denne selgeren 
ønsket å gjøre det, så vi avtalte 
at jeg skulle komme oppover på 
ettermiddagen førstkommende 
søndag.

Sannheten er vel egentlig at det var 
jeg som var solgt lenge før bilen.

Første stevnemøte
Det var en søndag ettermiddag 
jeg kjørte opp til Valdres for å 
inspisere vidunderet. Vel vitende 
om at kjærlighet gjør blind, hadde 
jeg gjort flere forsøk på å få noen 
med meg som kunne ha beina på 
bakken og være moralsk støtte, 
men det lyktes ikke. Jeg var altså 
prisgitt selgers moral og min 
egen sviktende dømmekraft når 
bilen skulle tas i øyesyn. 27 mil 
går fort unna når man gleder seg. 
Jeg husker ikke så mye fra selve 
kjøreturen, men jeg tror det var mye 
nervøs plystring med i bildet.

Selgeren hadde foreslått en 
bensinstasjon som vi skulle møtes 
på, og da jeg kom fram så jeg med 
en gang at jeg hadde kommet 
rett. I skyggen bak vaskehallen sto 
vidunderet! Hadde selgeren vært 
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en sluere type, hadde han satt bilen 
i sola så den virkelig kunne få glitre. 
Men det var ikke nødvendig. Denne 
bilen hadde utstråling nok i seg 
selv til å klare jobben med å blende 
meg helt uten hjelp av solstråler. 
Og jeg hadde lagt igjen solbrillene 
hjemme, og lot meg villig forføre. 

Det har blitt noen år siden sist jeg 
hadde fysisk kontakt med en w123, 
og jeg hadde aldri før vurdert et 
konkret eksemplar for eventuelt 
kjøp. Sammenligningsgrunnlaget 
mitt var altså heller magert, men 
bilen gjorde virkelig inntrykk på 
meg.  Motorrommet så renere 
ut enn kjøkkenbenken hjemme. 
Bagasjerommet så knapt nok ut til 
å være brukt. En kikk under bilen 
avslørte at understellsbehandlinga 
var heller mangelfull, men på den 
annen side beviste det påstandene 
om at bilen ikke har sett salta 
veier: Jeg kunne ikke spore rust 
av betydning. Dørhåndtak, girspak 
og alle hendler og knapper ga alle 
denne god-følelsen av kvalitet. 
Dette er en bil som er bygget for å 
vare!

Det ble selvfølgelig en prøvetur 
også. Nå var det en stund 
siden sist jeg hadde kjørt bil 
med bensinmotor, så jeg måtte 
konsentrere meg for å få bilen på 
trill uten å kvele motoren. I tillegg 
var den mekaniske overføringa 
mellom den stående gasspedalen 
og innsprøytningssystemet litt 
treg og motoren knapt hørbar, 
så jeg måtte virkelig ta meg 
sammen. Men til slutt kom vi oss 
da av gårde. Bilen gled silkemykt 
igjennom gatene i det lille 

tettstedet. Fartshumpene var knapt 
merkbare. Motor, gir og bremser 
virket upåklagelig og det var i det 
hele tatt lite som tydet på at bilen 
hadde stått for det meste ubrukt 
de siste årene. Av en eller annen 
grunn hadde ikke selgeren lyst til å 
gjøre prøveturen særlig lang, (han 
snakket noe om en fiskemiddag 
som ventet hjemme) men det var 
ikke nødvendig heller. Jeg visste at 
dette var bilen jeg ville ha!

Kontrakt!
Et par dager senere satte jeg meg 
på bussen på vei opp til Valdres 
igjen. Jeg hadde lastet opp pc-
en med diverse faglitteratur 
omkring Mercedes-Benz w123 
som tidtrøyte. Mens jeg venta på 
bussen hadde jeg en liten prat med 
min husmekaniker. Han ble ivrig 
da han hørte om prosjektet mitt, 
og kunne ikke vente med å sjekke 
annonsen på Finn han også. Og 
etter en kort vurdering av de relativt 
sparsomme opplysningene som 
annonsen og jeg hadde, ga han sin 
tilslutning. Man kan selvsagt tenke 
seg at han gjerne ville jeg skulle 
kjøpe en dårlig bil slik at han kunne 
tjene desto mer penger på meg 
som kunde senere, men med min 
kjennskap til mannens redelighet 
og den velfylte ordreboka hans, 
anså jeg risikoen som minimal. Jeg 
tror faktisk han gleda seg til å se 
nærmere på bilen. Og siden den 
måtte igjennom en EU-kontroll 
i løpet av de nærmeste ukene, 
gjorde vi en avtale om at de to 
skulle få treffes om ikke så lenge.

Vel framme i Valdres møtte 
selgeren meg på skysstasjonen 

med Mercedesen. Så kjørte vi 
ut av sentrum og opp til gården 
hans. Over en kopp kaffe ved 
kjøkkenbordet fortalte han meg 
det han visste om bilens historie. 
Første eier var mannen som også 
eide det lokale dekk-firmaet. Han 
hadde bilen som søndagsbil i 
mange år. Denne karen var også far 
til en av kameratene til selgeren, 
så bilen var godt kjent på tunet. 
Da dekk-mannen døde, var det en 
annen eldre kar i bygda som kjøpte 
bilen, men det ble aldri til at han 
kjørte den. Bilen ble avskiltet og 
satt på en låve der den sto i noen 
år. Så døde også denne mannen, 
og ”min” selger valgte da å kjøpe 
bilen for å ta vare på den. Men han 
kom etter hvert fram til at han slett 
ikke trengte denne bilen, så nå 
var han på utkikk etter en verdig 
kjøper, som han sa. Han hadde 
hatt flere telefoner fra spekulanter 
som var ute etter å få seg en billig 
pendlerbil eller ungdomsbil, men 
han ville forsøke å finne noen som 
ville sette mer pris på bilen som 
klenodium.  Jeg begynte å kjenne 
at ansvaret kanskje var litt stort, 
men selgeren mente jeg var rette 
mann, så da var det bare å takke for 
tilliten.

Selgeren hadde foreslått en 
pris som jeg syntes var ok, så 
vi diskuterte ikke det noe. Han 
fikk kona si til å skrible ned en 
kontrakt. Det var visst hun som 
var mest skrivefør der i huset. Jeg 
undertegnet, og dermed var jeg 
blitt Mercedes-eier.

Ute på tunet ble vi stående en liten 
stund og prate litt sammen. Det 
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hadde begynt å regne litt, så vi sto 
på verandaen og beundret bilen 
sammen. Jeg ble tilbudt å komme 
innom igjen hvis det passet sånn 
for å oppdatere ham på status for 
Mercedesen. En hyggelig gest som 
jeg gjerne vil følge opp hvis det 
skulle passe seg sånn en gang. Så 
utvekslet vi et siste håndtrykk, før 
JR14100 og jeg ble overlatt til oss 
selv.

Hjemkomsten
Så var det å ta fatt på hjemveien. 
Jeg tok en liten pause på en lokal 
bensinstasjon. Trengte litt tid til å 
fordøye inntrykkene. Bli litt bedre 
kjent. Juster inn speil og sete. Ta 
et par bilder av vidunderet og 
sende til de der hjemme. Få meg 
en matbit. Finne ut hvilken side 
av bilen tanklokket befant seg på. 
Før jeg fylte bensin, tok jeg en 
kjapp telefon tilbake til selger for å 
sjekke hva han hadde pleid å fylle. 
Lavoktan burde holde, mente han.

Etter litt fomling fant jeg ut av 
bilradioen. Dattera til selgeren 
hadde fått satt inn en moderne CD-
spiller. Jeg hadde ikke noen CD-
plater med meg, men etter 
hvert fant 

jeg ut av hvordan jeg skulle stille 
inn radioen. Noen har tatt noen 
snarveier ved tilkobling av radioen, 
så den hadde ikke strøm til minnet. 
Resultatet er at den ikke vil huske 
radiostasjonene når man slår av 
tenninga. Føres opp på lista over 
småting å fikse. Videre ser egentlig 
hele spilleren nokså malplassert 
ut i dette midtkonsollet, så jeg 
får vurdere å få den skiftet ut. En 
original kassettspiller hadde ikke 
vært feil…

Selve kjøreturen hjem, ble en 
fornøyelse! Bilen går virkelig fint! 
Stødig på veien. Rolig på rattet. 
Kanskje litt mye dødgang i rattet, 
men likevel lett å plassere inn i 
svingene. Bremsene tar jevnt og 
fint. Det siste året har jeg stort sett 
kjørt kassebil med sløv diesel-
motor, så det var deilig å ha 40% 
mer effekt og 30% mindre vekt enn 
jeg var blitt vant til. Jeg forsøkte 
flere ganger å legge inn 5.gir, men 
det har visst gutta på fabrikken i 
Sindelfingen glemt å sende med. 
Til gjengjeld er bilen giret vesentlig 
høyere enn 

dieseldyret som står hjemme, så 
det er ikke egentlig noe problem. 
Må bare tenke litt annerledes.

Seint på kvelden kommer jeg 
hjem. Et par dager tidligere hadde 
jeg ryddet og feid i garasjen for å 
gjøre plass til nyanskaffelsen. Jeg 
parkerer ved garasjen før jeg åpner 
porten, slår på lys i garasjen og 
rygger inn. Litt forsiktig, nå... Sjekker 
to ganger ekstra at sidespeilene går 
klar av karmene før jeg rygger de 
siste to meterne. Slukker billyktene. 
Setter på parkeringsbremsen. Slår 
av motoren. Hører at den elektriske 
antenna forsvinner ned i venstre 
bakskjerm med et sukk. Så går 
jeg ut av bilen og blir stående 
en liten stund foran bilen. Det er 
halvmørkt. Jeg kjenner duftene av 
bensin, eksos, varm motor, varme 
hjul. Hører på den tikkende lyden 
av metall som kjøles ned. Legger 
hånda litt på panseret for å kjenne 
på varmen… Og akkurat der og da 
opplever jeg et magisk 
øyeblikk. 
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Jeg har alltid tenkt på Mercedes-
biler som hannkjønn. Litt tysk 
pondus og mustasje, om du 
skjønner. Men akkurat mens jeg 
står her og merker hvordan bilen 
på en måte puster ut etter turen, 
forstår jeg at det er en dame jeg 
har fått i hus! Dette må fordøyes.

Navnevalg
Dette var ikke akkurat det jeg 
hadde planlagt. Nå sto det altså 
en moden dame i garasjen! Hva vil 
kona si til dette? Fred i heimen er 
viktig, så første tiltak var å ta saken 
opp med kona. Men jeg tror kanskje 
ikke hun helt forsto hva jeg snakket 
om da jeg sa at det hadde flytta 
inn ei dame i garasjen. Jeg valgte å 
tolke det som en slags aksept, og 
lot den ballen ligge.

Neste utfordring ble å finne 
et navn til damen. 
Hun har 

jo levd et langt liv før vi traff 
hverandre, men språkproblemene 
gjorde det litt vanskelig å finne ut 
om hun allerede hadde et navn, så 
jeg fant ut at jeg fikk finne på noe 
selv. Problemstillingen ble drøftet 
i ulike fora. Noen forslag kom inn, 
men jeg følte ikke at det var noe 
av dette som helt matchet damen 
i garasjen. Det måtte bli noe som 
gjenspeilet det tyske samtidig som 
det ikke skulle være for vulgært 
eller kontant. Navneforslag som 
Greta, Gerda og 
Helga ble 
forkastet. 
Og selv om 
Mercedes 
i seg selv 
er et fint 
jentenavn, 
var 

det i denne sammenheng på en 
måte oppbrukt…

Jeg abonnerer på et svensk bilblad, 
og for et par år siden hadde de 
en 1978 Mercedes 350SE som 
redaksjonsbil. Denne fikk navnet dr. 
Müller. Jeg smakte litt på navnet 
og fant ut at det var passelig tysk, 
samtidig som det også hadde 
passe dose verdighet over seg. 
Og siden damen i garasjen min er i 
samme familie, falt det etter hvert 
naturlig for meg å kalle henne opp 
etter denne.

Velkommen hjem, fru Müller!
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Lokallaget fikk nytt styre i Juni 
2017 og hadde ikke fått til noe treff 
så langt når Frode Strand spurte 
om det hadde vært en tanke for å 
forsøke å samle troppen på Cars & 
Coffee Romerike sin samling på Dal 
torsdag 13. Juli. Man var litt usikre 
på hvor mange som kom til å stille 
siden det var rimelig midt i Juli, men 
vi bestemte oss for å prøve.

Ettermiddagen den 13. Juli kom 
og undertegnede var fortsatt i 
Oslo i påvente av at jeg skulle få 
montert ny AC-radiator samt få 
tatt C-service på GL450en, men 
alternativet som var å ta toget hjem 
og møte opp på treffet med Renault 
Zoe falt ikke i god jord, hverken hos 
meg eller Jonas i styret. Da ville han 
heller hente meg slik at vi kunne 
ta med en 124’en hans, så fikk jeg 
heller kjøre 211en hans, mye heller 
det enn Zoe på samling sammen 
med MB entusiaster. Gutta på Bergs 

Automatservice ble ferdig med 
bilen og jeg kom jeg avgårde. Like 
før Jessheim ble jeg tatt igjen av 
hr. Malerbakken i godt driv og jeg 
la meg på hjul. Jeg måtte hjemom 
for å få vasket av bilen noe møkk 
fra tur/retur Oslo denne dagen før 
jeg kunne møte opp. Jeg kom 15 
minutter forsinket til treffet, men 
var fortsatt ikke av de sist ankomne 
bilene.
 
Etter det jeg rakk å telle så var vi 
representert med 9 biler og 10 MB 
entusiaster, faktisk blir det 11 biler 
og 12 entusiaster hvis vi teller med 
nye medlemmer og biler. Hvor 
mange biler det var på treffet totalt 
vet jeg ikke sikkert, men at det var 
drøyt 200 biler innen- og utenfor 
gjerdene til Dekkteam på Dal er 
helt sikkert. Vi var representert med 
biler innenfor flere klasser, 190E, 
E, S, ML & GL. Kenneth Jakobsen 
sin S210 ”Blacksmoke” var nok 

den som med sin store M.A.N. 
lastebilturbo trakk mest folk hele 
tiden vi sto der. Ole Arne stilte med 
sin ML350 med 22” felger og dekk 
med tilhørende godkjente senking 
samt at vårt nyeste medlem 
Tommy Bymann stilte med sin 
W210 430 4Matic som var bygget 
om og godkjent som E55 AMG. 
 
Noen av oss var rundt og så på de 
mange andre bilene som hadde 
møtt opp på Cars & Coffee sitt treff, 
mens andre igjen stod og pratet 
med de som var innom for å se på 
våre biler. Da gjør det lite at vi var 
plassert rett ved Max Ivan sin stand 
med pølser, burgere og brus!

Neste Cars & Coffee på Romerike 
er torsdag 10. august på samme tid 
og sted, hos Dekkteam på Dal kl 
1830-2130, rapport derfra følger i 
neste MB Tidende.

LOKALLAG OSLO PÅ CARS AND COFFEE
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Den 16 -18 Juni ble det i regi av 
MBKN avholdt årets Stjerneløp på 
flyhotellet på Sola i Rogaland.
Dette er for dere som ikke vet det 
vår søsterklubb sitt årlige landstreff 
som rullerer rundt i både lokasjon 
og ansvar for utførelse blant de 
forskjellige lokallagene og denne 
gang var det Stavanger lokallag sin 
tur.

Vi i komiteen jobbe litt over et år 
med planlegginga som er ganske 
mye arbeid når en må finne opp 
mye av kruttet på ny
Det var det 38. gang det ble kjørt 
og det er i år 40 år siden MBKN 
ble starta. Dette ble feira litt ekstra 
med blant annet en liten teaser på 
en jubileumsfilm som kommer ut 
senere i år.

Det begynte på Fredag med 
innlosjering og registrering fra kl 12. 
Kjørebok (mer om det senere) og all 
info de trengte ble utdelt der.
Etter dette ble det buffe og 
mingling før den store dagen som 
er lørdagen Rally.

Lørdagen starta med strålende vær 
og vi fikk igangsatt fem og fem biler 
utstyrt med en kjørebok som viste 
hvor de skulle kjøre sin runde. Her 

står det hvor det skal kjøre i alle 
kryss og det gjelder å følge med på 
hvor du kjører så du ikke plutselig 
er helt på villspor. 
Det var både nye og gamle biler 
som kjørte løypa, blant annet 
300SL Roadster, SLR McLaren og 
en helt ny AMG GTR. 300SĹen kom 
helt fra Tyskland på egne hjul, det 
er få som tør å ta en slik tur i en 
slik bil men det stopper ikke Herr 
Gørke. Til sammen litt over 80 biler 
stilte til start.

På runden skulle de innom flere 
poster med en blanding av 
spørsmål og praktiske oppgaver 
og det ble opp til de fem bilenes 
innehavere og passasjerer å 
samarbeide på beste mulig måte.
Etter jeg hadde vært med på 
starten så kjørte jeg med i den siste 
gruppa som bestod av en brannbil, 
en lastebil, en W123 og min W126. 
Turen ble for de som er kjent i 
området kjørt fra Sola til Tungenes 
og sørover igjen til Klepp. Alt dette 
i strålende vær og eter et siste 
spørsmål på Klepp var det tid for en 
strålende grilllunsj.

På vei hjem tok vi en tur innom 
TS-museet hvor vi fikk se på en 
imponerende samling av gamle 

traktorer, lastebiler, mopeder og 
biler.

Etterhvert som folk kom hjem 
ble det tiden før forberedelser til 
kveldens gallamiddag brukt på 
dekksparking og gamle bilhistorier 
på parkeringsplassen. 300SĹen 
måtte hadde fått noen problemer 
med dynamo og måtte og fikses 
og det var ikke få som var villig til å 
hjelpe.

Senere på kvelden ble det servert 
middag i storsalen med god mat 
og noen taler hvor det blant annet 
ble påpekt at den første personbil 
i Stavanger kom i 1898 og denne 
ble da senere solgt til Oslo som den 
første bil som rullet i hovedstadens 
gater. Den første bil i Oslo var 
dermed en bruktbil fra Stavanger. 
Etter dessert spilte et lokalt band 
opp til dans. Men det var ganske 
mange som syns mer dekksparking 
og historiefortelling var like bra 
som dans og der ble folk til det ble 
ganske sent.

Dagen etter var frokost og en siste 
hilsen med gjengen før avreise 
hjemat.

LOKALLAG STAVANGER OG STJERNELØPET
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Etter årsmøte i Lokallag Oslo den 4. mai 2017 ble styret 
bestående av følgende medlemmer med tilhørende 
beskrivelse:

Lokallagsleder: Frode Sørensen
Jeg heter Frode, er 46 år gammel, og jobber med IT 
og Informasjonssikkerhet i Bane NOR (det tidligere 
Jernbaneverket). Jeg bor på Eidsvoll Verk og kjører en 
2009 GL450 (X164). Jeg eier også en 1961 VW Boble 
1200 og en 2000 Triumph Legend 900. Den mest 
brukte bilen i husstanden hva bruksfrekvens angår må 
jeg innrømme at er madammens Renault Zoe, da den 
er en smule billigere å bruke t/r togstasjonen hver dag 
enn GL450. Men jeg må også legge til at GL450 får 
mest kilometer i løpet av året. Jeg ble forespurt om å ta 
over som leder for lokallag Oslo og sa ja til dette, gitt at 
jeg fikk med meg folk med pågangsmot og vilje til å få 
til noe i styret, noe jeg føler at jeg har gjort med Jonas, 
Martin og Kenneth. Sammen skal vi prøve å puste liv i 
Lokallag Oslo igjen ved å få opp aktivitetsnivået samt 
at vi ønsker å få fokus på de litt yngre MB-entusiastene 
der ute. Vi satser på treff annenhver onsdag fremover, 
men har p.t. ikke funnet oss noe fast tilholdssted, men 
prøver oss med å annonsere sted for treff en ukes tid 
før hvert enkelt treff. Mer informasjon om treffene våre 
finnes både på Facebook og på MB Entusiastklubb 
sitt Forum under Lokallag Oslo. Jeg er også medlem 
av styret i hovedklubben, der har jeg funksjon som 
sekretær.

Treffansvarlig: Jonas Ledal
Jeg heter Jonas, er 23 år gammel og bor på Mogreina. 
Jeg jobber som betongarbeider for KF Entreprenør og 
kjører til dagelig en 2003 E220 CDI (W211). I tilleg har 
jeg 2 stk W124, en 300E som er den gamle til Frode 
Stand og en 260E som skal kunne gå på bane. 

Styremedlem: Martin Nystuen
Jeg heter Martin, er 23 år gammel og jobber i Veidekke 
som betonglærling. Jeg bor på Jessheim og kjører en 
2005 E270 CDI (S211) til daglig. Jeg har også en 1990 
E200 (W124) og en 1993 190E (W201). Jeg meldte meg 
inni styret for og prøve å få litt mere liv i Lokallag Oslo, 
med mere treff og ting som alle medlemer i klubben 
kan være med på for å dyrke vår felles interesse for 
Mercedes. Jeg håper også på og få flere medlemmer i 
fra yngre generasjoner.

Styremedlem: Kenneth Jakobsen
Jeg heter Kenneth, er 27 år gammel, og bor på 
Nordkisa. Jeg jobber som Servicetekniker i Brubakken 
AS, og kjører i den sammenheng stort sett rundt i en 
VW Transporter til hverdags. Mercedesene jeg har per 
idag er en 1997 300TDT S210 Superturbodiesel, som 
var min drøm etter at Blacksmoke Racing fikk fram i 
lyset at OM606 motor kunne trimmes til effekter som 
gjør bilen raskt nok til å legge toppmoderne biler med 
over 400 hester bak seg i svartrøyk. Den passerte 
584.000 km her om dagen. Den andre bilen er en 
2001 E320 CDI (S210) som er topputstyrt. Den har kun 
rulla rundt 497.000. Jeg valgte å bli styremedlem for å 
prøve å trekke litt mere yngre folk inn i klubben og øke 
aktivitetsinteressen for eksisterende medlemmer. 

Samlet sett har styret i lokallaget som mål å få opp 
frekvensen av treff og andre former for aktiviteter 
utover i 2017 og 2018. Vi kan etter hvert friste med 
dager på bane på Gardermoen, samlet kortesjekjøring 
til andre treff eller kjøring til et felles sted for å ta en 
kopp kaffe og noe og bite i. Vi ser også etter et egnet 
felles lokale for treff sentralt i Oslo-regionen.

ORGANISERTE TREFF SOM ER SATT OPP SÅ LANGT:
Onsdag 23. august: Banetreff på Gardermoen Raceway fra kl 1630.
Onsdag 6. september kl 1800: Treff i verkstedet til Jonas på Sand utenfor Jessheim
Lørdag 16. september: Cruise til treff som arrangeres av Innlandet og Gudbrandsdalen på Lillehammer. 
Oppmøte ved Circle-K på Furuset kl 0730 og Esso/Mc Donalds på Jessheim kl 0800 for felles kjøring langs 
svingete veier til Lillehammer
Onsdag 20. september kl 1800: Vi treffes på nærmere bestemt sted for en kaffekopp/matbit for de som ønsker.
Onsdag 4. oktober kl 1800: Vi treffes på nærmere bestemt. Hovedsak er planlegging av Oslo Motorshow
Onsdag 18. oktober kl 1800: Vi treffes på nærmere bestemt. Hovedsak er planlegging av Oslo Motorshow
Fredag 27. til søndag 29. oktober: Oslo Motorshow
Onsdag 1. november kl 1800: Vi treffes for en kaffekopp (matbit for de som ønsker det).

Faste treffdager: Lokallag Oslo vil treffes et sted i regionen vår annenhver onsdag kl 1800. Treffsted vil bli 
annonsert på mail, forum og Facebook en uke før hvert treff inntil vi får oss et fast treffsted.

LOKALLAG OSLO

LOKALLAG
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Mercedes-Benz entusiastklubb Vestregionen har den 
store glede å presentere treffkalender for
høsten 2017. Vi ser fram til treff og arrangement i 
samarbeide med Mercedes-Benz klubben Norge. 
Andre lokallag blir også invitert. Alle treff blir lagt ut på 
MBE sin hjemmeside. Tidspunkt, sted og program blir 
lagt ut i forkant på facebook.

Ros, ris og andre tilbakemeldinger imøtekommes. På 
denne måten kan vi hele tiden forbedre oss.

Vi håper det faller i smak, og ser fram til å se deg på 
treff og arrangement.
Lik og del innlegg, da når de flere. Husk å verve 
medlemmer samt melde seg inn på facebook 
gruppen; mercedes-benz entusiastklubb vestregionen.

Stjernehilsen
Anders Nyquist, Leder MBE Vestregionen.

MBE VESTREGIONEN -   TREFF HØSTEN 2017
24 august.  Krusetur fra Ravnsborg gård til Garntangen Grill på E16 etter Sundvollen, turen går via Sylling og 
gamle E16 forbi Vik i Hole. Felles arrangement med MB klubben Norge.
 
27. august. VCCN (Volvo Car Club Norway) og MBE klubben – arrangerer treff på Vålerbanen.  Mer informasjon 
blir lagt ut. Ikke gå glipp av dette flotte arrangementet!
 
7. september.  Besøk til Multi Bil AS, Nordic Dent og Rud Vintage garage, sistnevnte er en flott nisjeforretning 
for veteranbiler. Multi Bil AS har reparert karosseri, plast og interiørdeler siden 1986. Nordic Dent er ledende på 
bulkretting uten lakkering.
 
10. september. I samarbeide med MB klubben Norge, som arrangeres høsttur. Oppmøte på Mortens kro. 
(Trondheimsveien 3, 1481 Hagan). Kjøretur til fly samlingen og SAS museet på Gardermoen. Retur til Mortens kro 
og middag. Nærmere program kommer.  
 
I samarbeide med MB klubben Norge blir det besøk hos Sørligatens fornikling i Mjøndalen. Nærmere tid og 
program kommer.
 
21. september. Førstehjelp – Hjerte og lungeredning.  Råd ved bilulykker. Erfaringer ved fastlege Anders Nyquist.  
Sted: Ravnsborg gård. Servering av pølser og varm drikke.
 
5. oktober.  Høstferien – bilprat film og bilder på Ravnsborg gård, med pølser og varm drikke.
 
I samarbeide med, MB klubben Norge arrangeres en liten oktober festival. Innledes med ølsmakekveld hos 
Ringnes, og avsluttes med middag på Nighthawk diner. Nærmere tid og program kommer.
 
19. oktober. Besøk Bertel O Steen, Rud i Bærum. Selger på nybil BOS, Tore Verløy inspirerer som alltid! Det blir 
visning, demonstrasjon og kanskje mulighet til prøvekjøring av siste av nytt av biler fra Mercedes. Vi forsøker bl.a. 
å få til demobil på facelift S400d L 4-matic.  
 
2. november.  Riis bilglass Asker. Oppmøte kl. 18.00 – Demonstrasjon - skifte av bilglass og ulike råd. Sikkert og 
nøyaktig kvalitetsarbeid.
 
16.november. Omvisning av produksjonen på Ravnsborg gård ved Jan Tore Ravnsborg.  En av Norges største 
produsenter av krydder i potter. Det produseres 22 ulike urter. Pølser og varm drikke serveres.
 
30.november. Lidenskap og bilglede er livsforlengende!  Generelle helseråd - mannens helse – til glede og 
besvær !?  Ved fastlege Anders Nyquist.
 
14.desember.  Juleavslutning MBE Vestregionen i lokalene på Ravnsborg - egen komite.

LOKALLAG VESTREGIONEN
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HALVÅRSPLAN FOR LOKALLAG INNLANDET:

Lørdag 16.09: Utstillingstreff med premiering på BOS Lillehammer. I samarbeid med lokallag Gudbrandsdal. 
Uke 37, Oktober: Treff Elverum Sport Bilsalg. Kan komme endringer. 
Onsdag 08.11: Treff hos Gilberg Engros med planlegging av julebord. 
Desember: Julebord

Lokallag Gudbrandsdalen ble startet 2017, og dekker området fra Lillehammer og nordover. Vi er pr. i dag 20-25 
aktive medlemmer, og satser på jevnlige treff fremover. 

Gudbrandsalen vil samarbeide med Innlandet fremover. 

Lokallagsleder er Lars Kristian Steineide. Jeg treffes på lars.kristian.steineide@mbentusiastklubb.no 

LOKALLAG INNLANDET

LOKALLAG GUDBRANDSDALEN

Lokallag Stavanger har faste treff i Noredalen 188 hver mandag klokka 19. Vi ønsker både medlemmer og 
nysgjerrige mercedes-entusiaster velkommen. Her er muligheter for en god kopp kaffe og å få bilen på bukk om 
man trenger. 

Øvrige treff som er satt opp utover høsten og vinteren. Første mandagen i hver måned gjør vi litt ekstra ut av 
treffene. Det blir følgende datoer:

4.September - Cruising. Oppmøte kl 1900 Noredalen 188 i Sandnes. Vi kjører tur i området til en plass det passer.
2. Oktober - Se mer info på Mercedes-Benz Entusiastklubb Lokallag StavangersFacebookside og MBtreff.no
6. November - Se mer info på Mercedes-Benz Entusiastklubb Lokallag StavangersFacebookside og MBtreff.no
4. Desember - Julemøte. Se mer info på Mercedes-Benz Entusiastklubb Lokallag StavangersFacebookside og 
MBtreff.no

LOKALLAG STAVANGER

LOKALLAG ØSTFOLD

LOKALLAG KRISTIANSAND

LOKALLAG BERGEN

Følg med på klubbens forum for informasjon om arrangementer og aktiviteter.

Følg med på klubbens forum for informasjon om arrangementer og aktiviteter.

Følg med på klubbens forum for informasjon om arrangementer og aktiviteter.
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Se oversikt over samarbeidspartnere på www.mbentusiastklubb.no
for mer utfyllende detaljer om hva avtalene med dem innebærer.

Lyst til å bli samarbeidspartner?

Ta kontakt med Avtaleansvarlig Tor Anton Dagfinnrud
på epost avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com

SAMARBEIDS-
AVTALER

OVERSIKT OVER SAMARBEIDSPARTNERE

Autokvikk (Oslo)

Autoroyal.no

Auto-Trio (Oslo)

Bertel O.Steen, Rogaland

Bertel O.Steen, Autostern (Oslo)

Bertel O.Steen, Lillehammer

Bertel O.Steen, Gjøvik

Bertel O.Steen, Hamar

Bertel O.Steen, Jessheim

Bertel O.Steen, Lørenskog

Berg’s Automatservice (Oslo)

Bilradiospesialisten (Strømmen)

Bilxtra (Strømmen)

Bilnerden.no

Bilradiospesialisten.no

Brakes Norge

Centrum Bilpleie (Notodden)

Dekk1

DTE System AS (Hunndalen)

Ekstralys.no 

Elverum Sport Bilsalg AS

Erik Arnesen (Oslo)

Flenstad Tekniske

Gytis Autec

Haugens Bilshine (Oslo)

Hellanor

Jessheim Antirust

Karosserispesialisten (Oslo)

Kerpro.no

Kvål Auto AS (Sandnes)

Lindesnes Auto AS

MBspecialist.com/Båstad bil

Moss Dekkservice

Nordic Bil (Bodø)

Oslo Antirust

Oslo Felgretting

Scandicshine.no

Stjerneservice.no

Swisswax.no

TS-Racing

Veng.no
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Styreleder   Simen Malerbakken  styreformann@mbentusiastklubb.no

Avtaleansvarlig   Tor Anton Dagfinnrud  avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.no

Medlemsansvarlig  Geir Gylseth   medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no

Treffansvarlig   Thomas Madsen  effektansvarlig@mbentusiastklubb.no 

IT-ansvarlig   Arnfinn Eide   itansvarlig@mbentusiastklubb.o

Effektansvarlig   Simen Grasto   effektansvarlig@mbentusiastklubb.no

HOVEDSTYRET

Styreformann   Frode Sørensen  oslo@mbentusiastklubb.no

LOKALLAG OSLO

Kontaktperson   Sigurd Biørn   innlandet@mbentusiastklubb.no

LOKALLAG INNLANDET

Kontaktperson   Anders Nyquist   vestregionen@mbentusiastklubb.no

LOKALLAG VESTREGIONEN

Kontaktperson   Thomas Madsen  ostfold@mbentusiastklubb.no

LOKALLAG ØSTFOLD

Kontaktperson   Daniel Hamzavi   kristiansand@mbentusiastklubb.no

LOKALLAG KRISTIANSAND

Kontaktperson   Lars Kristian Steineide  gudbrandsdalen@mbentusiastklubb.no

LOKALLAG GUDBRANDSDALEN

Kontaktperson   Arnfinn Eide   stavanger@mbentusiastklubb.no

LOKALLAG STAVANGER

KONTAKT



Bestilling
For bestilling, kontakt effektansvarlig Igor Arne Dusan

på mail: effekter@mbentusiastklubb.com

Du kan også bestille effekter i klubbens webshop på: butikk.mbentusiastklubb.com

KLUBBEFFEKTER
PIQUETRØYE
Piquet Klubbskjorte i hvit 
med brodert logo i klubbens 
farge

kr 200,-

CAPS
Blå caps med klubblogo

kr 150,-

MARINEBLÅ T-SKJORTE
Marineblå T-skjorte med 
brodert logo fra Fruit of the 
Loom

kr 100,-

KORTHOLDER
Kortholder for 8+ kort

kr 75,-

SORT T-SKJORTE
Sort T-skjorte med brodert 
logo fra Fruit of the Loom

kr 100,-

SKILTPLATE
Skiltplate med klubblogo 

til nye skilttyper. Selges 
enkeltvis.

kr 50,-

ROSA T-SKJORTE
Rosa T-skjorte med brodert 
logo fra Fruit of the Loom

kr 100,-

HÅNDKLE
Hvitt håndkle med 

klubblogo

kr 110,-

HETTEJAKKE
Svart hettejakke med 
brodert logo fra Fruit of the 
Loom

kr 375,-

STREAMER
Streamer for utvendig 

montering. Selges enkeltvis.

kr 50,-


