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Velkommen til dette høst-/
vinternummeret av MB Tidende. 

Vi er nå sent i november. Det er bare 
desember igjen, så skriver vi et nytt 
år. Da er det artig å se litt tilbake på 
hva som har skjedd i året som har 
gått. For min egen del, gikk jeg ut 
av styret nå ved årsmøtet, etter først 
å ha vært effektansvarlig en stund, 
styremedlem to år, og formann i 
10. Det siste sammen med Smen 
Malerbakken og Sigurd Biørn. Jeg 
er fortsatt aktiv, som redaktør, leder 
av valgkomitéen, og ellers «høyt og 
lavt», med meninger om hva som 
burde gjøres, og hvordan. Det har 
vært rart å «overlate» klubben til 
en ny formann, men i løpet av det 
halve året som har gått, ser jeg at det 
går veldig bra. Det har nok aldri før 
vært så mye aktivitet i klubben som 
det er nå. 

Mye av denne aktiviteten kan 
du lese om i dette bladet. Vi har 
artikler fra tysklandsturen i høst, 
samt deltakelse på Oslo Motor 
Show. Lokallagene har også vært 
flinke til å sette opp kalendere for 
tiden fremover. Det skulle ha vært 
med en artikkel fra årets banetreff 
på Vålerbanen, men den kommer vi 
tilbake til. Det ble et veldig bra treff 
i samarbeid med Volvo Car Club 
Norway, VCCN. 

For meg som redaktør, er det veldig 
hyggelig med alt vi har fått av 
artikler å fylle bladet med. Allikevel 
vil jeg oppfordre alle medlemmer 
til å skrive inn om stort og smått. 
Artikler om biler, treff, en spesiell 
historie etc. er veldig hyggelig å ha 
med. Kjenner du noen som har en 
spesiell bil? Sett opp en utfordring 
om å lage artikkel, så ser vi om 
vedkommende tar den. 

Midtsidebiler har det også kommet 
mange forslag til. Noen gode, og 
noen ekstra gode. Det var et par 
som virkelig utmerket seg, og ett av 
dem får du se i dette bladet. Takk til 
alle som har sendt inn bilder. 
Videre har vi noen faste spalter, der 
Sigurd Biørn og Daniel Hamzavi 
har tatt for seg offisielle nyheter fra 
Daimler, og de litt mindre offisielle 
spionbilder og rykter. Her får vi se 
litt om hva som har kommet, og hva 
som kanskje kommer. 

Ellers så er det bare å glede seg til 
et blad tettpakket med fine artikler 
og annet fra medlemmene. Alt 
sammen satt opp strøkent av Sven 
Håkon Voldum. 

Sånn på tampen vil jeg få komme 
med noen små oppfordringer: 
-Klubben har fått forsikringsavtale 
sammen med KNA. Her er det 
muligheter for å spare noen kroner, 
så sjekk det ut. Jeg har allerede 
mottatt et godt tilbud, og regner 
med jeg kommer til å gå for det. 
-Klubben er grasrotmottaker, dvs. at 
hvis du tipper, kan din grasrotandel 
gå direkte til klubben. Du blir enkelt 
grasrotgiver ved å sende en SMS 
med «grasrotandelen 986053204» til 
2020.  
-Snart er det igjen tid for utsendelse 
av giro for medlemskontingent. 
Medlemsansvarlig blir veldig glad 
for alle som betaler tidlig. 

Da gjenstår det bare for meg å ønske 
god jul og godt nytt år. Jeg håper så 
mange av dere som mulig vil henge 
med også i 2018, og at vi sees på 
treff.

Med vennlig hilsen
Frode Strand
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Kjære medlem

Siden sist har jeg som leder 
hatt noe å henge fingrene 
i, her kommer en rapport. 
Effektansvarlig Simen 
Grasto har trukket seg fra 
vervet og jeg har overtatt 
dette, vi har vært i møter og 
prøvd å finne leverandører 
til effekter som kan overta 
hele ansvaret, da dette har 
ligget nede i nokså mange år 
nå. Jeg håper dette kommer 
på fote igjen i løpet av 
høsten, med mange nye og 
spennende produkter.  

Vi fikk arrangert Vålertreffet 
i år også, og i godt samarbeid 
med Volvo Car Club Norway 
har vi gjennomført et svært 
vellykket treff. I år var det 
både stor utstilling med 
premiering og banekjøring 
for de som ønsket det.

Tusen takk til Bertel O 
Steen Hamar, og mitt eget 
selskap Stjerneservice 
som stilte med premier.  
Samarbeidet med VCCN 
er noe vi ønsker å fortsette 
med og gjerne bygge på til 
neste år. Samtidig ønsker 
vi et vintertreff sammen. 
Dette kommer jeg tilbake til 
senere. Følg med på epost og 
på www.mbtreff.no

 Vi har arrangert tur til 
Tyskland der en liten gruppe 
dro nedover til fabrikken 
for å se oss litt rundt, en 
reportasje finnes lenger inn i 
bladet. Men jeg kan allerede 
røpe nå at deltagerne var 
fornøyde opplevelsen. Jeg 
anbefaler alle å bli med 
neste år.

For meg som arrangør er det 
utrolig morsomt å få lov til å 
vise frem Mercedes-Benz på 
sitt beste.

Vi har jobbet aktivt med å få 
på plass et samarbeid med 
Mercedes-Benz Klubben 
Norge, og vi er på vei inn 
mot et godt felleskap. I 
første omgang synes det 
godt for begge klubber i 
Oslo og Vestre viken, som 
forøvrig har endret navn fra 
Vestregionen.

President Kjetil Tveitan 
har sammen med et meget 
kompetent styre vært 
både imøtekommende og 
særdeles trivelig. Til alt 
overmål møttes vi også i 
Stuttgart på museet. Vi 
legger allerede planer for 
tur til Stuttgart også neste 
år, og vi vil samkjøre mange 
av våre felles treff med 
MBKN i tiden fremover. 

Sammen er vi godt over 
3000 medlemmer som kan 
gjøre enda mer spennende 
for våre medlemmer. 

I samarbeid med Lokallag 
Oslo har jeg deltatt på Oslo 
Motorshow og her var det 
mange innom. Medlemmer 
nye som gamle var innom 
og det gir alltid mye glede 
å snakke med mange 
entusiaster. Messen var 
fylt opp av flotte biler. Alle 
bilene på klubbens stand 
hadde fått mer eller mindre 
personalisering av eierne 
sine, og det skapte så mye 
interesse at det ble mange 
engasjerte samtaler. Spesiell 
takk til  Kenneth Jakobsen, 
Raymond Lundgreen, Jørn 
Enersen og Anders Nyquist 
for lån av flotte biler. Og til 
sponsorene Bilnerden og 
Full Throttle.  
Egen artikkel om Oslo 
Motorshow kommer lenger 
inn i bladet. 

En virkelig rosin i pølsa 
denne gangen er vår nye 
medlemsfordel. Vi har en 
helt egen entusiastforsikring 
for våre medlemmer. 
Gjennom et samarbeid 
mellom KNA, Watercircles 
Forsikring og Mercedes-
Benz Entusiastklubb 

har vi laget en unik 
forsikringsløsning. En avtale 
som sikrer både medlemmer 
og klubben unike fordeler. 
Se mer om dette lenger inn 
i bladet. 

For i tillegg å gjøre 
medlemsskap enda mer 
interessant har vi laget en 
god avtale med Riis Bilglass, 
dette er en avtale som 
både gavner klubben og 
medlemmene. Styret jobber 
intensivt med å stadig gjøre 
ditt medlemskap enda mer 
lønnsomt.
 
Vi går mot et nytt år der jeg 
håper du fortsatt er med oss. 
Når fakturaen dumper ned 
i epostkassen så håper jeg 
du betaler den med glede. 
Fornøyd? Si det til alle 
vennene dine, misfornøyd? 
Si det til meg, slik blir vi litt 
bedre år for år.
 
Til slutt vil jeg takke for 
at nettopp du er med på å 
skape en fantastisk klubb.

Jeg vil også ønske deg God 
Jul og et godt nytt år.

Med vennlig hilsen
Simen Malerbakken

LEDER
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RAPPORT FRA MEDLEMSANSVARLIG

KLUBBNYTT

Dette har så langt vært 
fantastisk godt år for 
klubben, ikke minst på 
medlemsfronten. Det har 
vært vervekampanjer og 
treff som har sørget for at 
mange nye Mercedes-Benz 
entusiaster har fått øynene 
opp for klubben vår og 
sett fordelene ved å være 
medlem. 

Jeg fikk æren av å bli 
valgt inn i styret på 
generalforsamlingen i mai 
dette året og fikk ansvaret 
for dere medlemmer. Det 
innebærer å ajourføre 
medlemslistene, 
sende fakturaer for 
medlemskontingent, 

svare på medlemsrelaterte 
spørsmål og stille i styret. Så 
dere kommer snart til å få 
en faktura fra meg, om dere 
ikke allerede har fått den. 
Kontingenten er den samme 
lave: kr 490,-

Hvem får gratis 
medlemsskap i 2018? 
Det kan bli deg! Verv tre 
nye medlemmer og din 
kontingent er betalt! Det er 
allerede mange medlemmer 
som har gjort dette, og 
det ser vi på økningen i 
medlemstallet.

Hvordan verver jeg nye 
medlemmer? Gå inn på 
medlemssiden vår:  www.

mbentusiastklubb.no. På 
forsiden finner dere en link 
til innmeldingssiden. Fyll ut 
denne og betal med PayPal 
så har det nye medlemmet 
medlemskortet senest innen 
et par uker. Har ikke det nye 
medlemmet PayPal konto 
kan du betale og legge ved 
en merknad om at du betaler 
for vedkommende. Det nye 
medlemmet kan da vippse 
deg. Dersom dere ikke kan 
få betalt med PayPal sender 
jeg faktura. Vår erfaring er 
at fakturaer ikke alltid blir 
betalt, så da blir det mye 
ekstra arbeid både for deg 
og meg som kanskje ikke 
resulterer i noe nytt medlem 
likevel.

De som melder seg 
inn nå betaler bare for 
2018 og er medlem fra 
innmeldingsdato.
Da jeg overtok som 
medlemsansvarlig i mai 
var det 783 medlemmer. 
I dag er vi 891. På Oslo 
motorshow alene fikk vi 31 
nye medlemmer!

Tusen takk til deg som har 
vervet nye medlemmer. 
Tusen takk til dere som har 
fått i stand treff som har 
resultert i nye medlemmer. 
Tusen takk til alle som kar 
gjort en innsats i og for 
klubben.
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Mercedes-Benz 
Entusiastklubb har 
sammen med Kongelig 
Norsk Automobilklub 
og WaterCircles 
Forsikring laget et helt 
nytt og spennende 
forsikringskonsept. Vi kaller 
det entusiastforsikring. 
Dette er en avtale som både 
gir deg som klubbmedlem 
en ekstra gunstig forsikring 
og ekstra trygghet for din 
entusiastbil. 

WaterCircles forsikring 
har tilbud om alle former 
for forsikring som hjem, 
innbo, reise, ulykke, bil, 
veteranbil, båt, hytte og alt 
du måtte ha behov for. Som 
medlem av Mercedes-Benz 
Entusiastklubb vil du ha 
mulighet til å få et ekstra 
godt tilbud på forsikring. 

Vår egen entusiastforsikring 
er for de bilene du er 
ekstra glad i, her kan du 

dokumentere tilstand 
og sende bilder og 
dokumentasjon slik at 
selskapet er godt rustet til 
å hjelpe deg om du skulle 
være uheldig å havne i en 
ulykke.

For å få de beste tilbudene 
må du kontakte vår 
representant i WaterCircle 
Forsikring, det gjør du på 
telefon 67 20 60 50 eller på 
epost post@watercircles.no 
Du må oppgi at du er 
medlem i Mercedes-Benz 
Entusiastklubb og oppgi ditt 
medlemsnummer. 

Et tilbud fra WaterCircles 
Forsikring er helt 
uforpliktende, enten det 
gjelder vanlig bil eller din 

entusiastbil, men det er mye 
mulig dette er vesentlig 
bedre enn det tilbudet du 
har fra før, og det er mulig 
du kan spare store summer. 

I tillegg vil det at du tegner 
forsikring gjennom klubben 
bety at du vil bidra til 
klubbens økonomi med 3% 
kickback. 

Du kan nå altså både spare 
penger og samtidig bidra til 
bedre økonomi for klubben. 

Jeg anbefaler alle å ta 
kontakt med WaterCircles 
Forsikring i dag slik at du 
kan se om vi kan spare deg 
for penger allerede nå. 

Klubbens styre prøver hele 
tiden å gjøre medlemskap 
enda bedre, og vi har 
gleden av å presentere en ny 
landsdekkende avtale med 
Riis Bilglass.

En avtale som både vil 
bidra til enda flere fordeler, 
og som vil gi klubben 
muligheter til å nå enda flere 
medlemmer. Riis Bilglass 
har mer enn 100 avdelinger 
spredt rundt i hele landet, 
her utføres reparasjoner, 
ruteskift, solfilmmontasje, 
lyktepolering, vask og rens, 
og mye mye mer.

 En viktig ting for oss som 

er entusiaster er å finne en 
partner som tar vare på 
bilen din, en partner som 
kan sitt fag og som jobber 
med å skape helhet og 
trygghet i bilentusiasmen.
 
Riis bilglass vil derfor gi 
våre medlemmer en rekke 
fordeler (se listen under).
 
I tillegg til alle disse fine 
fordelene for deg, så får 
klubben 500,- i kickback 
hver gang du skifter en rute. 
Dessverre er det ikke 
lenger lov å gi rabatter på 
egenandel, derfor gis dette 
nå som en kickback til 
klubben. 

Så sving innom 
ditt nærmeste Riis 
Bilglass senter, ta med 
medlemskortet og få en 
vurdering av frontruten din, 
samt utbedret eventuelle 
feil, samtidig får du med 
deg spylervæskekortet som 
gjelder i hele landet, en 
flaske glassrens og gode råd 
på veien.

Skulle du være uheldig ta 
med medlemskortet og få 
skiftet ruten, det tjener både 

du og klubben på.

Avtalen inkluderer:
• Gratis ruteinspeksjon
• Gratis rutereparasjon*
• Gratis spylervæske
• Gratis glassrens
• Gratis Lånebil/henting.
• 40% rabatt på 
vindusviskere
• 15% på lyktepolering
• 15% på solfilm

*Forutsetter kasko/delkasko

AVTALE MED RIIS BILGLASS

NYTT FORSIKRINGSSAMARBEID MED WATERCIRCLES

Foto: Helle Køber
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RYKTER &
NYHETER

A-klasse sedan

Daimler jobber godt med 
neste A-klasse og kommer 
med en ny vri! A-klasse 
skal også komme som 
sedan. Mercedes har jo 
CLA, men de ser at det 
er fortsatt plass til en 
"kompakt" sedan i familien. 
Denne blir romslig, men 
mindre sporty enn CLA. 
Nesten som E og CLS idag 
Potensielle rivaler blir nok 
Audi A3, BMW 1 serie og 
Cadillac CT4 Cadillac, som 
vil synes bedre i USA enn 

i Europa. Legg merke til 
formen og designen på bilen. 
Mercedes kommer med 
en helt nytt designspråk 
som vil bli synlig i de neste 

personbilsegmentene. Mer 
sporty grill som minner 
mye om de store og tøffe 
AMGene, lykter som 

fortsetter linjen til grillen. 
Mer skarp i kantene og 
ikke minst mer luksuriøst 
interiør. A-klassen blir 
satt sammen på en helt ny 

plattform som kalles MFA2 
Denne er lettere, har bedre 
balanse, og skal kunne tåle 
enda flere motoralternativer.

Den nye modellen vil bli 
noe lenger, særlig bakdørene 
viser at A-klassen vokser. 
Speilene er også flyttet fra 
selve a stolpen til siden av 
døra som gir noe mer sporty 
preg.

AMG står også på lista, 
men om det skal bli noe 
mer enn 400 hester i A45 er 
ikke sikkert. Bilen blir vist i 
2018 og blir muligens å se på 
veien allerede mot slutten 
av året. 

Mercedes-Benz tar i bruk 
et nytt koordinatsystem 
som baserer seg på kun tre 
ord og  kalles what3words. 
Mercedes-Benz er verdens 
første bilprodusent til å 
benytte seg av dette i sine 
navigasjonssystemer. 
Tanken er at det er mange 
steder i verden som ikke har 
adresse. Det er også en del 
gatenavn som finnes i flere 

byer. Vanlige numeriske 
koordinater er også veldig 
vanskelig å huske, så lenge 
det skal ha en viss grad av 
nøyaktighet. Med tre-ords 
koordinatsystemet skal 
du kunne oppgi et sted på 
3x3 meter hvor som helst 
i verden med kun tre ord. 
Slottet i oslo vil for eksempel 
identifiseres med ordene: 
drank.thumps.nuggets som 
jo må sies å være lettere enn 
59.917105, 10.727641.

what3words
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Daimler AG er, sammen 
med BMW Group, Ford 
Motor Company og 
Volkswagen Group, i ferd 
med å bygge ut et nettverk 
av ladestasjoner Norge, 
Tyskland og Østerrike.  I 
Norge er det i dag relativt 
greit med hurtigladere, mens 
de i Tyskland og Østerrike 
nesten er fraværende. For å 
gjøre elbil mere attraktivt, 
bygges dette derfor ut på 
kontinentet.

Mercedes-Benz kommer 
som kjent med en av sine 
første biler i generasjon EQ i 
løpet av 2019, og nødvendig 

infrastruktur må derfor 
eksistere for at det skal være 
mulig å selge disse til andre 
enn oss i Norge.

Planen er at det skal bygges 
over 400 nye hurtigladere 
innen 2020. 50 av disse skal 
allerede være på plass i løpet 
av 2018. Maksimal avstand 
i mellom skal være 120 
km. Hurtigladerne har en 
effekt på 350Kw, noe som er 
mye kraftigere enn dagens 
kraftigste hurtigladere på 
120Kw (Tesla) eller 50Kw. 
Dette skal gjøre det mulig å 
reise over større avstander 
uten å måtte benytte seg av 
tregere ladeløsninger

Ionity

Selv om faceliften av 
S-klasse ble lansert for ikke 
så lenge siden, har denne 
testbilen nå dukket opp på 
tyske veier.

En del mener at under dette 
karroseriet, ligger DNA 
til EQS, den elektriske 

store klasse. Legg merke til 
hjulbuene som bygger godt 
ut!

I følge kilder har Mercedes-
Benz sikret seg varemerkene 
:EQA, EQC, EQE, EQG, 
EQS, EQ Inside, EQ Boost 
og Generation EQ.

EQS

-klasse, også kjent som Geländewagen, er nå inne i 
sin siste fase. Etter mange år med trusler om å legge 
ned produksjonen skal den endelig erstattes av en ny 

modell. Hvor ny den er kan diskuteres, siden utseendet 
i stor grad vil bli likt som dagens - med unntak av 
10cm bredere karosseri. De ekstra centimetrene er 
nok til å løfte G-klasse inn i nåværende millennium, 
og muliggjør blant annet moderne seter,  oppdatert 
dashbord samt elektrisk servostyring. Sistnevnte vil 
igjen gi mulighet for assistentsystemer som forventes i 
dagens marked. Vi gleder oss!

G

Selv om det var flere løp igjen av årets formel1-
sesong, kunne Mercedes-AMG F1 nyte 
konstruksjonsmesterskapet foran Ferrari. 
Etter USAs Grand Prix klarte de å skaffe 595 poeng 
kontra Ferraris 455, og sørget med det for at sølvpilen 
står som nummer 1 igjen.

2017 modell Formel1-biler er blitt enda mer avanserte 
i forhold til 2016, men det virker som om Mercedes-
AMG har en riktig oppskrift når det gjelder både bil 
og motor. Denne sølvpilen er over 5 meter lang og 2 
meter brei, noe som faktisk er større enn S-klasse!

Motoren er en M08 EQ 1,6 liter V6, som sammen med 
en elmotor klarer yter nesten 1000 hester.
Med sin vekt på 728 kg kan bilen nå 100 km/t på 
ca 2 sekunder og 200 km/t på utrolige 5 sekunder. 
Toppfarten skal være noe over 380 km/t.

MERCEDES
vinner igjen
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Lidenskap og motorglede
på Tysklandstur

Det var med stor glede MBE i regi av Simen Malerbakken inviterte til ny
Tysklandstur.  Med svært gode minner fra turen 1 år tilbake var det ingen tvil om å 
melde seg på. Denne gangen fikk jeg mulighet til å ta med en av mine tvilling-
gutter WVpå 12 år, som tidlig introduseres for motorglede og entusiasme for Mer-
cedes-Benz. Hyggelig og være far og sønn på tur sammen.

ARTIKKEL

TEKST & FOTO: ANDERS NYQUIST
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Simen har i kjent stil 
ordnet opp med billetter, 
Mercedes leiebiler, hotell, 
museumsbilletter og 
spisesteder. Det er sendt ut 
detaljert reisebeskrivelse 
med dato og klokkeslett 
for alle arrangementer. 
Det er planlagt mest mulig 
intens bilglede og sosial 
sammenkomst på 4 dager. 
YR.no melder om 4 dager 
med skyfri himmel og 20-23 
graders nydelig høstvær. 
Dette blir bra!

Dag 1. 
Tidlig en duggfrisk lørdag 
morgen i midten av oktober 
er bilglade Mercedes-Benz 
entusiaster fra flere MBE 
lokallag i Norge samlet 
på Gardermoen, klare 
til avreise.  Få kjenner 
hverandre fra før.  Alder fra 
12 til 75 år. Bilpraten kommer 
fort i gang omkring felles 
hobby og lidenskap. 

Med SAS  går flyturen via 
København ned til Stuttgart. 

Avis leiebil står klar med 
3 nye C-klasser. Ikke 
vanskelig å finne sjåfører.  
Etter litt leting i en enorm 
leiebilparkering – nyter vi 
varm ettermiddagssol med 
vinduene nede på vei til Best 
Western hotell i Fellbach, 
rett utenfor Stuttgart.  Det 
er som på en god norsk 
sommerdag.  Jeg ser at alle 
smiler bredt. Dette er bare 
en ørliten begynnelse på hva 
disse dagene vil bringe.
 

Første kvelden samles 
vi som i fjor på lokal 
familierestaurant. Det er 
stappfullt og god stemning. 
Lokal mat fortæres med 
rikelig med godt Øl, vin, 
bobler og kaffe med Cognac 
til dessert. Mettet på god 
mat og drikke vender vi 
tilbake til Hotellet for å lade 
batteriene for neste dag. 

Dag 2
Det er en duggfrisk 
høstmorgen med strålende 
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sol gjennom glasstaket som 
møter oss ved frokosten.  
Håp og forventinger for ny 
dag. Det summer bilprat og 
latter på alle frokostbord. 
Mange nye hyggelige 
bekjentskap. Tekstmeldinger 
fra reiseleder Simen tikker 
inn på mobilen (gjennom 
hele turen). Presist oppmøte 
foran hotellet før avreise til 
Mercedes-museet – som er 
første stopp bare noen få 
km unna.  Det er planlagt 
at hele dagen skal nytes 
her, hvor vi skal dyrke vår 
lidenskap for stjerna. 

Museet ble grunnlagt i 
1936 og har vært gjennom 
en rekke oppgraderinger 
gjennom årene. Den siste 
oppgraderingen var for 
10 år siden, da Mercedes-
Benz flyttet ut av gamle 
lokalene som lå midt i 
fabrikksområde. Den gang 
måtte man ta buss som var 
lukket for utsyn for å komme 
inn her. 

Dagens imponerende 
museum er verdenskjent for 
sin design. Det er basert på 
et kløverblad med form som 
en wankelmotor.  

Museet er som en historisk 
reise gjennom tiden. Ingen 
annen bilprodusent kan 
vise til så lang historie og så 
mange biler som Mercedes-
Benz. Med mer enn 160 biler 
og over 1600 gjenstander 
utstilt er det imponerende å 
tenke på at alle kjøretøyene 
blir kjørt hvert eneste år og 
alle er i kjørbar stand. 
Bilene vedlikeholdes av 
Mercedes-Benz Classic 
Center i Fellbach, like ved 
hotellet.

Mercedes-Benz-museet 
gir oss en flott historisk 

gjennomgang fra de 
tidligere dager, fra over 
130 år tilbake og fram til 
den siste innovasjon innen 
moderne bilteknologi. Mye 
prestisje, følelse, stolthet 
og nøyaktighet. Det tar tid 
å fordøye så mange vakre 
biler. Jubileet til AMG skal 
få ekstra oppmerksomhet, 
og har fått sin egen avdeling 
men som åpner først en uke 
senere, dessverre.  
Det blir en lang dag på 
museet. Vi diskuterer 
forskjell på ulike modeller 
og oppgraderinger. Noe 
for enhver smak. Her 

blir ingenting overlatt til 
tilfeldighetene. Mye erfaring 
og gammel kunnskap fra 
bilblader og brosyrer deles. 
Alle har sine favoritter. 
(Bilde av biler fra all time 
stars.  – pagode e.l) De fleste 
av oss rekker to gode runder 
i museet, nybilavdelingens 
lekre siste nytt i tre etasjer – 
både inne og ute.

Obligatorisk besøk via 
museumsbutikken. Mye tid 
går med til å beundre vakre 
klassiske biler fra all time 
stars – som er til salgs på 
Museet. Pris på forespørsel…

Mercedes 540K på utstilling i 
Mercedesmuseet.

Museumsbutikken på 
Mercedesmuseet er ikke som 
andre museumsbutikker.
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Til lunsj blir det servert god 
mat i museets restaurant.  
Alt inkludert. Lederne 
for de store Mercedes 
Benz klubbene er også 
tilstede. Vi gleder oss til 
felles arrangementer og 
samarbeide fremover med 
Mercedes Benz klubben 
Norge.

Det blir også tid til en 
god stor iskrem og kaffe i 
nydelig ettermiddagssol. 
Obligatorisk fellesbilde 
gjennomføres foran museet. 
På kvelden blir nok et lokalt 
vertshus av den gamle 
sorten besøkt. Wirtshaus 
zom Schiller tilbyr fantastisk 
godt øl og god mat med store 
porsjoner til lave priser. Nok 
en flott arrangert dag. 

Dag 3
Ny solfylt morgen. Det er 
duket for besøk til Mercedes-
Benz-fabrikken. Nøyaktig 
avreise kl. 09.00. Utenfor 
inngangen til fabrikken 
møter oss vakre gamle og 

nye lekkerbisker.  Mercedes 
Benz viser fram sine 
stoltheter på rekke og rad. 
Enkelte visjons- og concept 
cars står utstilt. Føring for 
fremtidens biler. 

Mercedes-Benz Werk 
Sindelfingen er enorm, og 
rommer i dag 25.000 ansatte 
som arbeider med å sette 
sammen 310.000 biler årlig, 
det meste fremdeles for 
hånd. Her lages Mercedes-
Benz E Klasse, CLS, CLS 
Shooting brake og fremdeles 
min favoritt, S klassen!  
En egen arena også for 
Maybach og Mercedes AMG 
GT.  Absolutt Das Beste oder 
Nichts.

Fabrikken er grunnlagt 
i 1915. I dag er fabrikken 
på totale 2 955 944 
kvadratmeter. I 2011 
produserte de nesten 
500.000 biler. I dag er 
produksjonen noe lavere 
og utelukkede for mer 
eksklusive biler. Det leveres 
ut over 200 biler daglig fra 
kundesenteret til sine nye 
eiere.

Det er først en eksklusiv 
omvisning på AMG GT 
som venter oss. En ekstremt 
engasjert og kunnskapsrik 
kvinnelig guide tar oss med 
til det innerste i fabrikkens 

hjerte. Vi samler oss for 
omvisning. Egentlig må 
man være eier eller bevise 
et kjøp av en AMG GT for 
å få omvisning her. Det 
ypperste av kompetanse og 
erfarne fagfolk er samlet på 
et lite samlebånd. Nesten 
alt settes sammen for 
hånd. De minste detaljer 
slik kunden ønsker det 
blir imøtekommet. Farger, 
sømmer, stoff og deler både 
innvendig og utvendig. 
Med hakeslepp fra store og 
små blir vi vitne til at disse 
smekre beistene av AMG 
GT blir satt sammen. Det 
er stor etterspørsel og lange 

På fabrikken stod en del 
konseptbiler utstilt, som denne 
mulige etterkommeren til 
Geländewagen.

En splitter ny Mercedes-
Maybach S-klasse som stod 
for salg
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ventelister, spesielt på de 
helt nye jubileumsutgavene 
med særegne farger. 
Dessverre er det totalt 
fotoforbud. 

Det er videre duket for den 
«vanlige» besøksrunden på 
fabrikken. Alt av lekre nye 
topputstyrte biler møter oss 
innenfor i ankomsthallen. 
Kino først og senere buss 
som tar oss på omvisning. 
Med guide går vi samlet 
blant en mengde av roboter 
som tar den tyngste jobben 
(tror dette var et svært 
imponerende skue for min 
12 åring).  Uansett alltid 
manuell sjekking av resultat 
og kvalitet.  Dette er en 
viktig tradisjon MB holder 
på. Ingenting er overlatt 
til tilfeldighetene, og miljø 
og gjenvinning har en høy 
prioritet. Videre gjennom 
produksjonslinjen av 
S-klassen og Maybach blir 
vi vitne hvordan verdens 
beste biler blir satt sammen. 
En vanvittig logistikk 
og «delivery on time» 
prinsippet. Bilene ruller av 
samlebåndet hele døgnet 
rundt. Mekka for en s-klasse 

entusiast.  Også her er det 
fotoforbud dessverre. 
Lunsjen nytes i Daimler 
restauranten. 
 
Planen er videre å komme 
seg bort Motorworld like ved 
Mercedes-Benz fabrikken. 
Varmen har virkelig slått inn 
på formiddagen. 25 grader 
viser utetemperaturen i 
bilen - midt i oktober. 
Motorworld er et treffpunkt 
for bensinhoder. Da den 
gamle flyplassen i Böblingen 
ble nedlagt etter krigen, 
hadde amerikanerne 
flybase her. I 1992 flyttet 
amerikanerne ut og 
flyplassen sto lenge tom. 
Til slutt ble det bestemt 
å lage et motormøtested 
og i 2009 åpnet dørene på 
Motorworld. Dette er et 
møtested for bilklubber, 
bilmarked, V8 hotell og et 
utvalg av restauranter.  

Kald drikke nytes i skyggen 
med ekte entusiast klubb 
stemning. Vi skuer utover 
store, små, gamle og nye 
biler, som passerer eller står 
parkert utenfor. Flere gamle 
klassikere passerer. Mye 

godlåt fra gamle biler.  Inni 
Motorworld åpenbarer deg 
seg godsaker av klassikere 
fra ulike bilprodusenter. 
Topp restaurerte. Alle fra 
tiden som gikk alt for fort (?) 
på 70 - 80 og 90 tallet. Alt er 
til salgs. Noen overkommelig 
priset, andre uoppnåelige 
og på forespørsel.  Lekkert 
uansett. Utrolig hvor mye 
glede, oppmerksomhet 
og tid vi klarer å bruke på 
noen 100 meter med bil. 
Kanskje noen på ønskelisten 
til jul? På kvelden går det 
med t-banen til Stuttgart 
sentrum. Tauberquelle er 
spesialist på Schwäbiche 
retter. Alt er igjen planlagt 
til minste detalj. Simen har 
ordnet langbord. Nydelig 
mat og god service. Alle har 
sørget for en super stemning 
og fantastisk kveld. 

Dag 4. 
Ekstra tidlig oppe på avreise 
dagen. Rask frokost og 
utsjekking på hotellet.  I 
duggfrisk høstluft og lav 
morgensol går det via 
krusing på autobahn til 
landlige svingete veier ut 
mot Affalterbach.

Som i fjor har vi AMG 
fabrikken på menyen. 
Mange hadde nok 
gledet seg ekstra til 
Mercedes-AMG.  AMG er 
motorsportdivisjonen til 
Daimler AG. AMG står for 
Hans Werner Aufrecht, 
Erhard Melcher fra byen 
Grosspach. De to herrene 
startet i 1967. Fabrikken 
ble senere i 1976 flyttet fra 
Stuttgart til Affalterbach. 
I 1993 kjøpte Daimler-
Benz AG 51% av aksjene 
og videreutviklet AMG 
konseptet. Første bil etter 
sammenslåingen ble C36 
AMG i 1993.  AMG huser i 
dag over 1500 ansatte.  

Vi blir introdusert for det 
ypperste innen motorsport. 
Det blir snakket varmt 
og lenge om et smittsomt 
«AMG virus».   En utsøkt 
nøyaktighet og prestisje 
preger AMG fabrikken. 
«One man – one engine» 
prinsippet står høyt, 
og de er stolte av sin 
produksjon og kvalitet. 
Detaljer ned til hver eneste 
skrue, sammensetning og 
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dreiemoment blir nøye 
overvåket igjen, igjen og 
igjen! Prestisje å få jobbe 
her. Det er nå også over 7 
kvinner som har fått innpass 
i motormonteringen.  
Første avdeling er en stor 
hall med spesialbygde 
AMG biler. Kundene kan 
får sine AMG biler bygget 
akkurat slik de ønsker. 
Alt fra spesiallakk, til 
komplette ombygninger 
med alt i samme farge 
utvendig og innvendig. 
Navn og nasjonalitet holdes 
hemmelig. Her er det som 
på fabrikken fotoforbud. Ute 
mellom fabrikkbyggende 
brummer det på riktig AMG 
vis – fra  flere maskerte 
doninger som vi vil se i 
bilmagasiner og på veiene de 
neste årene.  Det utveksles 
knapt et ord på de 45 min 
vi får omvisning, og flere 
av oss måper mens motorer 
i flere etasjer monteres i 
et skinnende rent, nesten 
sterilt fabrikklokale. 

Enda bedre skal det bli 
til slutt når siste besøk 
på turen går via Kienle 
Automobiltechnik i 

Heimerdingen.  Kienle er 
verdens største uavhengige 
restauratør for Mercedes 
Benz. Selskapet ble 
grunnlagt i 1984 av Klaus 
Kienle – som selvsagt var 
ansatt hos Daimler Benz 
AG, men som i 1984 startet 
sitt eget firma. De har som 
motto at alt skal være i 
regi av perfekt arbeide, 
kompromissløs kvalitet, 
troverdig kundeservice 
- alt etter Mercedes-
Benz-standard. En utsøkt 
perfeksjon, presisjon og 
lidenskap åpenbarer seg i 
disse lokalene. En erfaren 
ansatt som har bodd et år i 
Norge – guider oss på norsk 
(!) – gjennom verkstedet.

Det er lov å ta bilder etter 
forespørsel. Her står mange 
av verdens vakreste SL-
300 gullwing og roadstere, 
og andre godsaker. Alt er 
plukket fra hverandre til 
minste skrue og pakning, 
liggende i hylle på hylle. 
Spesielt utvalgte, erfarne 
ansatte utfører håndarbeid 
i beste tradisjon.  Karosseri, 
ramme, motor, interiør – til 
minste detalj. Alt blir nøye 

gjennomgått, renovert 
tilbake til original stand. 
Akkurat etter kundens 
spesifikasjoner. Sjefen selv 
(se bilde) vandrer rundt og 
sørger for at alt går riktig 
for seg. Det er han, som i 
sine slangeskinnssko med 
metalheler tar siste prøvetur 
på samtlige biler før kunden 
får den overlevert. Vi 
tillot oss å spørre om pris. 
Prisen er veldig individuell, 
men starter sjelden under 
500.000 Euro for de enkleste 
bilene! 1/3 del betales ved 
innlevering, 1/3 del når 
karosseri er renovert og 1/3 
ved tilbakelevering. Det er 
også mulig å få gjort mindre 
jobber. 

Det beste uttrykket jeg sitter 
igjen med fra alle stedene 
var fra en fabrikkarbeider 
som sa; «Alle lager biler, 
men bare vi lager biler med 
stjerne» Det sier vel det 
meste. 

I ettermiddagstrafikk og 
solnedgang gikk turen 
direkte til Flyplassen. Tysk 
effektivitet er imponerende 
både på veiene og i 

leiebilmottaket. Litt knapp 
tid på Kastrup – men alle 
rakk flyet hjem. 

Takk for 4 solfylte dager i 
syd-Tyskland. Mye pakket 
sammen i en perfekt reise, 
sted og tid. Jeg ønsker å 
takke spesielt til Simen 
Malerbakken som gjorde 
en fantastisk jobb med å 
arrangere, ordne, fikse 
og guide oss gjennom 
turen. Takk til alle nye 
bekjentskaper og andre 
Mercedes-Benz entusiaster 
som var med å gjorde denne 
turen så begivenhetsrik. 
Takk til min tvillingsønn 
som ville være med å dele 
sin fars lidenskap, og holdt 
ut med mye bilprat blant 
godt voksne menn både 
tidlig og sent.

Vi håper og gleder oss til nye 
turer – lidenskap forlenger 
livet.  Jeg vil benytte 
anledningen til å ønske alle 
medlemmer en riktig god jul 
og ett godt nytt (bil)år.

Mercedes Benz – «Das Beste 
oder Nichts

Mercedes-AMG kundesenter, 
hvor vi fikk omvisning i AMG-
produksjonen.

Kienle Automobiltechnik har 
mye variert å by på, alt sammen 
av ypperste kvalitet.

En 300SL Roadster som var 
inne for restaurering hos 
Kienle.
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Jeg skal ikke lage noe 
reisebrev fra turen her, for 
det er det andre som tar seg 
av.

Da vi var på Mercedes-
museet, så vi en  

Mercedes-Knight 16/45 PS 
Tourenwagen.

Da jeg fortalte at Mercedes-
Knight ikke hadde ventiler, 
men benyttet sleider, virket 
det som at motortypen er 

ganske ukjent for de fleste. 
Derfor lovet jeg redaktøren 
å skrive litt om den til MB 
Tidende.

Navnet kommer fra Charles 
Yale Knight (1868-1940) som 

oppfant sleidemotoren i 
1904.

Den var meget stillegående 
og slitesterk, men hadde 
stort oljeforbruk fra første 
dag. Knight kalte også 

TEKST & MATERIELL: IVAR SKAADEN

Først vil jeg få takke for en enormt fin tur til Tyskland med klubben 14. - 17 .oktober. 
En spesiell takk til Simen Malerbakken. Hvordan han klarte å få til alle disse eksklu-
sive besøkene er en gåte.

Hva er Mercedes-Knight

Mercedes-Knight, 1921-modell

Mercedes-Knight tourer, type 
16/45 hp, 1921

Mercedes-Knight, 16/40-HP
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motoren for «Silent Knight» 
(stille natt, med litt ordspill).
Enkelt forklart så var det 
en ekstra sylinder utenpå 
sylinderveggen som hadde 
spalter for innsug og eksos.

Daimler var av de første 
som viste interesse for den 
nye motoren uten ventiler. 
En liten serie prototyper ble 
produsert i 1909, og avtale 
om lisensproduksjon ble 
underskrevet i 1910. 

Desember 1910 presenterte 
Daimler sin første bil med 
Knigth-motor på Pariser 
Automobilmesse. Allerede i 
1911 kom Mercedes-Knight-
bilene i produksjon og den 
pågikk helt til 1924. De 
hadde også en 1925-modell 
klar, men den ble ikke satt i 
produksjon.

Flere andre bilmerker 
benyttet Knigt-motoren og 
laget disse på lisens, men 

ingen etter 1940. Da var 
motorer med ventiler så bra 
at de utkonkurrerte Knight-
motoren.

Knight-motorene utmerket 
seg med stille motorgange, 
og presterte best i området 
500-1500 rpm. Over dette 
begynte det å bli problemer 
med smøring, særlig siden 
datidens oljer ikke var 
spesielt bra. Noe over 1750 
rpm var i praksis ikke mulig 

med en Knight-motor. 
Allikevel viste de seg å være 
ekstremt slitesterke dersom 
de ble tatt godt vare på. Det 
skal være biler som har gått 
over 1 million km på samme 
motor.

Kilder:
Wikimedia / Daimler AG

	

Modell produksjons år antall
1911-1913
1913-1915 200

Mercedes Knight25/65PS 1913-1915 105
1913-1923 5350*

1924 296

sum produserte 1911-1924 601

*samlet produksjon av 46/40 og 16/45

Mercedes Knight 16/40PS
Mercedes Knight 10/30PS

Mercedes Knight 16/45PS
Mercedes Knight 16/50PS

16/40

16/40-hp Mercedes-Knight 
motor, bygget fra 1910 til 1916.

16/45-hp Mercedes-Knight 
motor, bygget 1916 til 1923.
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TEKST: FRODE SØRENSEN

FOTO: OLE ARNE SCHLYTTER Lukta og synet 

av eksosen fra 

dieselmotorer som 

tåkelegger store deler 

av en hall på Norges 

Varemesse. Oslo Motor 

Show 2017 er under 

rigging!

Det har vært et par år hvor 

jeg ikke har vært på 

messa, 2017OSLO MOTOR SHOW

ARTIKKEL
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Lukta og synet 

av eksosen fra 

dieselmotorer som 

tåkelegger store deler 

av en hall på Norges 

Varemesse. Oslo Motor 

Show 2017 er under 

rigging!

Det har vært et par år hvor 

jeg ikke har vært på 

messa, 

verken som utstiller eller 

tilskuer, men du verden som 

jeg kjenner at dette er noe jeg 

savner. Dette er det nærmeste 

man kommer ”mekka” for 

oss bilnerder her i Norge. Ja, 

messa begynner å få seg et 

anstendig navn utover både 

norske og europeiske grenser. 

Vi begynte planleggingen av 

standen til Mercedes-Benz 

Entusiastklubb i sommer, 

etter at jeg sa ja til å 

ta over 

jobben med å ta hånd om 

vårt tilstedeværende på Oslo 

Motor Show.

Det som er litt spesielt med 

deltakelse på Oslo Motor 

Show er at man ikke får 

bekreftet om man har stand 

eller ei før i august/september 

og da er tida snau til i slutten 

av oktober. I år fikk vi det til 

alt overmål ikke bekreftet 

før halvveis inn i september. 

Plassering av stand er heller 

ikke noe man får velge selv, 

man får stand og plassering 

etter hvor bra 
man 

har gjort det tidligere.

Oslo Motor Show 

er muligheten for 

bilentusiasten å få 

vist fram prosjektet 

sitt til over 40.000 

bilinteresserte 

mennesker i løpet 

av en travel helg på 

høsten. Om bilen er 

helt strøken eller ei 

spiller mindre rolle, 

men om du tror du 

har ren, nypolert og 

strøken bil, så må 

du se etter en gang 

til når du får den 

på plass under OSLO MOTOR SHOW
Det er den tiden av året igjen, kona og kolleger sier at jeg blir vanskeligere å 

holde kontakten med, dette er som sagmugg for sirkushester. Lukta av gamle 

bensinmotorer med varierende antall sylindre som får rikt med drivstoff og 

motorer hvor man sjekker bensinnivå og fyller olje. 

Det var en god gjeng som stod 
på for å sørge for at klubben var 
godt representert på OMS!

Slik ble det seende ut når vi 
var ferdig med å rigge, før 
hordene av tilskuere slapp til 
på fredag 27. oktober.
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sterke lamper i hallene 
på Norges Varemesse på 
Lillestrøm.

Oslo Motor Show 
arrangeres alltid den 
siste helgen i oktober og 
faller alltid sammen med 
justeringen av klokka fra 
sommertid mellom lørdag 
og søndag. Dette hender 
det at vi merker på folk som 
er en time for tidlig ute på 
søndagen.

Etter mye planlegging 
av både rigging, innhold 
på stand og jobben med 
å sette opp vaktlister for 
hvem som skulle stille 
opp på hva, kom vi fram 
til at vi på vår stand på 96 
kvm (12x8 meter) fikk grei 
plass til 4 biler.  Her viser 
vi en god bredde av bilene 
i klubben, 3 av disse er fra 

lokallag Oslo, 1 fra Vestre 
Viken. Her utfordrer vi alle 
medlemmer i klubben til 
å hjelpe oss med å ha biler 
fra enda flere lokallag til 
neste år. Vi er i gang med 
dialog med noen allerede, 
men alle forslag til biler 
på standen til neste år er 
hjertelig velkomne!

Til venstre på bildet ser vi 
Jørn Enersen sin strøkne 
2006 S500L med S65 AMG 
styling. Bilen i midten 
er Raymond Lundgreen 
sitt heftige E190 2.3-16 
prosjekt og helt til høyre 
står Anders Nyquist sin 
meget pene 1986 SL560. 
I bakgrunnen, med den 
pene siden ut, står Kenneth 
Jakobsen sin 1997 E300 

TDT ”Superturbodiesel”. 
Utenfor bildet står 
også Kenneth Jakobsen 
sin Mercedes-Benz 
pølsekoker, laget på 
en modifisert gammel 
varmtvannsbereder. Denne 
fikk varmet opp adskillige 
kilo med pølser i løpet av 
messa, til glede og nytelse 
for unge og gamle.

Det var svært god interesse 
for alle bilene på standen, 
noe man kan se på et 
senere bilde, men det 
var liten tvil om at de to 
midtre bilene, Raymond 
og Kenneth sine, fikk størst 
oppmerksomhet, spesielt 
på fredagen når det er 
mye skoleelever og yngre 
tilskuere til stede, men det 

var 
også tilskuere i alle aldre 
gjennom alle dagene som 
var stod og så på disse to 
bilene og mimret tilbake til 
biler de hadde hatt. 

For oss i lokallag Oslo er 
dette med at vi tiltrekker 
oss yngre tilskuere veldig 
positivt, vi verver stadig 
flere yngre medlemmer og 
ser en fallende trend på 
snittalderen i lokallaget.

Det å kunne ta i mot så 
mange besøkende hele 
tiden stiller sine krav til 
bemanningen av messa og 
jeg må berømme alle jeg 
hadde med meg for å stå på 
skikkelig og sørge for at alt 
bare fløyt som vi hadde full 
kontroll inne på standen, 
noe vi også hadde.

Jeg var så heldig at jeg fikk 
med meg Jørn Enersen på 
laget, Jørn har vært med 
på å arrangere stand før og 
har masser av stå-på energi. 
Vi var totalt 5 mann som 
rigget standen vår allerede 
fra onsdag ettermiddag, to 
dager før messestart. Jonas 

Det var godt med besøkende 
på standen gjennom hele 
utstillingsperioden.

Raymond og Kenneths biler 
fikk stor oppmerksomhet på 
messen.

MBKN stilte med standens 
klassiker, en R107.
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Ledal, Kenneth Jakobsen, 
Martin Nystuen, Jørn 
Enersen og undertegnede 
sørget for at ting ble som 
det ble. 

Morsomt ble det på 
torsdag morgen, da 
Kenneth hadde parkert 
sin Superturbodiesel helt 
i ytterkant av standen på 
onsdag kveld, og vi skulle 
ha den opp på en rør-rampe 
på torsdag formiddag. Da 
måtte den startes opp og 
det er ikke måte på hvor 
mye og tykk eksos denne 
sprer rundt seg når den 
er kald, vi tåkela rett og 
slett den innerste delen 
av hallen der vi selv var 
plassert og det tok litt tid 
før ventilasjonsanlegget 
i hallen fikk kontroll på 
dette.

Utover de som ble nevnt 
at var med på rigging på 
onsdag fikk vi også med oss 
Raymond Lundgreen og 
Austin Ottesen da de kom 
inn med bilen til Raymond. 
Anders Nyquist kom også 
inn med sin SL560 og tok i 
et tak sammen med oss på 
standen. Geir Gylseth var 
også med og tok i et solid 
tak på torsdag kveld.

Da messa så var klar til 
å åpne på fredag var vi 7 
som bemannet standen, 
alle kledd 

i like Mercedes-Benz 
Entusiastklubb t-skjorter. 
Disse 7 var Jonas, Kenneth, 
Martin, Jørn, Raymond, 
Austin og undertegnede. 
Her ble det godt med 
tilskuere allerede ganske 
så tidlig på fredagen, med 
det typiske innslaget av 
utallige biltekniske skoler 
som var der med sine 
klasser. Blant disse var det 
svært stor interesse for alle 
bilene våre, men spesielt 
E190en og E300TDTen. 
Det var sågar en skoleelev 
innom som stod lenge og 
beundret S500Len til Jørn, 
før han kunne fortelle oss 
at han kjørte W140 S320 til 
og fra skolen til daglig. Det 
varmer et Mercedes-hjerte.
På lørdag kan vi ikke 
lengre si at vi bemannet, da 
betjente vi standen med en 
god samling av medlemmer 
med og uten følge. Jonas, 
Kenneth og Frederikke, 
Martin og Susanne, 
Jørn, Raymond, Simen 
Malerbakken, Anders 
Nyquist, Lars Kristian 
og Monica (Steineide), 
Frode Strand samt 
undertegnede. Lokallag 
Oslo sin faste fotograf, Ole 
Arne Schlytter, var også 
innom og foreviget både 
oss, standen vår og masse 
annet på messa. Totalt var 
vi i løpet av dagen 14 

kvinner og menn som 
betjente standen vår og 
pratet med tilskuere.

På søndag er det alltid 
spennende hvor mange 
tilskuere som dukker 
opp og i år kom det flere 
enn vi hadde forventet, 
det var uansett langt 
tynnere i rekkene enn på 
lørdagen og godt var det. Vi 
hadde god bemanning på 
søndagen også med Jonas, 
Kenneth, Jørn, Raymond, 
Austin, Simen, Anders og 
undertegnede. 

Trafikken på standen 
skapte gode resultater 
for oss, både i lokallaget 
og for klubben generelt. 
Vi klarte totalt å verve 
30 nye medlemmer 
gjennom hele helgen, alle 
disse har allerede betalt 
medlemsskap for resten av 
2017 og hele 2018.

Søndag kveld i 16-tiden 
begynner det å dabbe av 
med tilskuere på messa, 
utstillere begynner å gå 
for å se litt hos hverandre 
og vi vet alle at vi må vente 
til kl 17 med å starte med 
nedrigging. Jeg sier til 
folkene at jeg håper på at 
vi er ferdige med å rigge 
ned i 

19-tiden, noe som senere 
viser seg å stemme 100%. 
Kl 1900 reiste jeg som 
sistemann fra den ferdig 
nedriggende standen vår. 

Tusen takk til Jonas, 
Kenneth, Jørn, Simen og 
Anders som sto på og hjalp 
meg med nedriggingen. 
Sammen gjorde vi jobben 
på rett i underkant av 2 
timer.

Jeg er vel ikke alene om å 
være dyktig sliten av den 
utvidede helgen og tenkte i 
bilen på veien hjem at dette 
gjør jeg ikke en gang til. 
Men det er det samme som 
jeg har tenkt vært år av de 
seks årene jeg har vært med 
på Oslo Motor Show. Da 
er vi tilbake på dette med 
sirkushesten og sagmugg. 
Samme tid neste år er det 
på igjen!

Som ansvarlig for vår 
stand på Oslo Motor 
Show gjenstår det bare å 
takke alle sammen, rigge-
mannskap, de som betjente 
standen og alle tilskuerne 
for enda en fantastisk 
messe! 
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TEKST & FOTO: LARS KRISTIAN STEINEIDE

Denne bilen er bare 
fantastisk tøff, fin og 
samtidig diskret, joda jeg 
snakker om en Mercedes-
Benz W124 500E/E500. Der 
jeg synes E500 er den fineste 
med tanke på panser, lykter, 
koffertlokk og grill. 

Men det som har vært en 
hindring er att disse bilene 
ikke akkurat er gratis og 
de burde ikke brukes som 
bruksbiler lengre. Disse 
bilene er jo kommende 

klassikere og de burde 
tas veldig godt vare på av 
entusiaster. 

Så etter en del år og flere 
bruksbiler fra Mercedes-
Benz som W124 250D, S124 
E320T, W211 E280Tcdi og 
nå S212 E350cdi 4-matic 
bak seg, så kom jeg inn på 
tanken igjen om å oppfylle 
drømmen min, en E500. 

Jeg var på finn.no flere 
ganger om dagen over en 

lengre periode, men det 
er ikke mange sånne biler 
til salgs, riktignok har det 
vært til salgs en del fine 
eksemplarer av 500E og ett 
par E500, men jeg syntes 
ikke fargekombinasjoner 
var riktig for meg. Jeg ville 
ha en svart E500 med svart 
skinninteriør. 

Derfor måtte jeg søke på 
utenlandske sider og da var 
det naturlig nok i Tyskland 
jeg måtte prøve å finne ett 

bra eksemplar. Inne på 
mobile.de var det til salgs i 
overkant av 30 biler av 500E/
E500. Jeg tok kontakt med 
Simen Malerbakken i håp 
om att han ville hjelpe meg å 
finne en fin bil og hjelpe meg 
med import. Og heldig som 
jeg var ville han med glede 
hjelpe meg i skaffe meg en 
sånn bil. 

Vi fant ett par bra eksemplar 
av E500 og Simen skrev 
e-post til disse selgerne, og 

ARTIKKEL

VEIEN TIL
DRØMMEN

Jeg tenkte jeg skulle fortelle en liten historie, en historie om en drøm jeg har hatt 
i mange år. Siden ungdomsskole/videregående har jeg hatt drøm om å eie en 
spesiell bil, en bil jeg synes er noe av det fineste som er laget av et bilmerke eller 
modell.
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fikk svar fra dem. Den jeg 
syntes var finest og mest 
riktig for meg med tanke 
på pris og tilstand var en 
1994mod. E500 som stod i 
Neuss utenfor Düsseldorf. 
Simen avtalte med selger om 
visning av bilen og samme 
kveld ble flybilletter bestilt.
Det som var litt dumt var 
att vi avtalte å se på bilen 
mandag morgen og det var 
ikke lett å få tak i flybilletter 
dit søndag eller mandag. 
Men vi fant omsider billetter 

til Düsseldorf med avgang 
fra OSL 11.35 søndag 

formiddag med 
mellomlanding i 

Malaga!

Jeg reiste 
nedover 
til Asker 
lørdag 

ettermiddag 
for å 

overnatte 
hos Simen til 

Søndag, da jeg ankom 
Asker møtte jeg Simen 

på ESSO i Heggedal for 
også få en omvisning hos 
Stjerneservice som Simen 
driver. Etter dette reiste vi på 
Pizzastua i Asker for å ta en 
matbit, så reiste vi hjem til 
Simen. Hele kvelden snakket 
vi om Mercedes-Benz, om 
MB-entusiastklubb og veldig 
mye E500. Jeg var så spent 
på denne bilen vi skulle reise 
ned å se på att jeg var helt i 
skyene. Men etter hvert ble 
det natta og vi måtte legge 
oss for å holde ut den lange 
flyturen om Malaga dagen 
etter.

Flyreisen var lang med 
1,5timer mellom landing 
i ett helt annet land enn 
vi skulle til, men vi tok av 
fra flyplassen i Spania og 
satte kursen mot Tyskland 
og E500 nærmet seg med 
stormskritt. 

Da vi ankom Düsseldorf 
sjekket vi inn på ett Hotell 
ca. 10min unna forhandleren 
i Neuss, og gikk ut for å spise 

middag, denne kvelden ble 
det også veldig mye prat om 
bilen vi skulle se på dagen 
etter. Etter hvert var også 
denne kvelden over. Vi 
våknet dagen etter og gikk 
ned for å spise frokost og 
sjekket ut av hotellet, Simen 
bestilte en taxi og vi kjørte 
bort til forhandleren. 

Det som møtte oss da vi 
ankom forhandleren var 
noen store lagerbygg, med 
en liten butikk fasade i front 
av byggene. Vi gikk inn og 
sommerfuglene i magen 
hadde meldt sin ankomst, 
på både meg og Simen tror 
jeg, inne i butikken gikk vi 
resepsjonen og fortalte vi 
hadde en avtale om visning 
av en bil. Da kom ene 
selgeren som Simen hadde 
sendt e-post til bort og hilste 
på oss. Bilen sto på lageret 
sa han og ba oss med inn, 
vi kom inn på lageret og ble 
møtt av kjempe mange biler, 
flest var det av dyrere tyske 
biler som MB og Porsche. 

Vi gikk innover hallen og 
selgeren fortalte de hadde 
240 biler på lager og de 
solgte ca.550biler i året.

Da vi kom i enden av 
lagerhallen fikk vi endelig 
se det vi hadde reist så langt 
for, en svart Mercedes-Benz 
E500, 
jeg smilte trill rundt og sa 
til Simen, er den fin? Er den 
fin , ja den var fin! Vi tok 
en runde rundt bilen inne i 
hallen og spurte selgeren om 
han kunne kjøre den ut så vi 
se den i dagslys, og det var 
greit. 
Ute i bakgården gikk rundt 
bilen mange ganger, sjekket 
motorrom, interiør og 
bagasjerom og under og over.
Bilen var ikke vasket i det 
heletatt, den var rett og slett 
kun kjørt inn og lagret, bilen 
hadde stått hos forhandler 
i ett og ett halvt år, så den 
var ikke akkurat så pen 
utvendig. Men dette var 
kanskje ikke så dumt, sånn 
att vi kunne se om det var 
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lekkasjer osv. Bilen virket 
bra og vi spurte om vi kunne 
ta en prøvetur, dette var 
selvfølgelig i orden, men en 
av de ansatte måtte være 
med på prøveturen. 

Vi kjørte ut fra 
forhandleren og dro i vei, 
testet selvfølgelig også 
akselerasjon, men da merket 
vi att motoren fjusket på 
4000omdr ved pådrag. Som 
sagt hadde bilen stått i 1,5år 
så Simen mente att dette 
kunne komme av gammel 
bensin eller lignende. Vi 
kjørte en liten runde og bilen 
virket i bra stand, unntatt 
fjuskinga selvfølgelig. 
Jeg kjente att dette bekymret 
meg litt, men roet meg 
ned og mente dette var en 
bagatell.  

Etter prøvekjøringen gikk vi 
noen runder til rundt bilen 
og jeg ble bare mer sikker på 
att denne bilen ville jeg ha.
Det eneste som var litt dumt 
på denne bilen var att det 
var annen type koffertlokk 
som var beregnet for stort 
firkantet skilt, så denne må 
jeg bytte, sånn att jeg får 
Europeisk koffertlokk med 
plass til Norsk avlangt skilt.
Bilen var solgt ny til 
Russland og senere 
eksportert til Japan for så 
blitt importert til Tyskland. 
Jeg tror nok att det har blitt 
byttet koffertlokk på bilen da 
den kom til Japan. 

Etter hvert bestemte jeg meg 
for att jeg vil kjøpe bilen og 
ta den med hjem til Norge. 
Men dette skulle by på 
noen problemer, for da vi 
hadde skrevet kontrakt og 
skulle overføre penger til 
forhandler, så tok jo dette 
noe tid, så lang tid att vi 
begynte å tvile på om 
pengene rakk å komme på 
konto til kunden samme 
dag og dette gjorde det 
selvfølgelig ikke. Forhandler 
ville selvfølgelig ikke sende 

avgårde bilen før pengene 
var kommet på konto, så 
da måtte vi bestille ett par 
hotellrom til for natten. 
Begge syntes dette var litt 
kjipt, for vi hadde planlagt å 
reise hjem denne dagen og 
kjøre hjemover om natten.
Men da ville selger gjøre 
i stand alt av papirer til 
morgenen etter sånn att vi 
kom oss avgårde i 10tiden 
dagen etter, da forhandler 
åpnet. Så dette var greit.

Vi tok oss en taxi borti byen 
til hotellet vi fant på nettet, 
hotellet vi bodde på natten 
før var hadde ikke ledig rom 
for natten, så bestilte vi på ett 
annet ett i Neuss. 
Etter vi ankom hotellet og 
bestemte vi oss for å gå ut 
å spise, vi gikk litt rundt i 
byen og fant en skikkelig 
tysk kneip, vi syntes det 
så greit ut. Her hadde dem 
den berømte Schweinhaxe 
mit sauerkraut, altså tysk 
svineknoke som er tilberedt 
på samme måte som ribbe 
med surkål og poteter. Dette 
bestilte vi begge 2 og dette 
er kjempe godt! Selvfølgelig 
ble det også bestilt kald øl 
til maten, da øl hører med 
i Tyskland. Eller samme 
hvilke land du er i for øvrig. 
Etter maten så gikk vi runde 
i byen bare for og se og etter 
hvert hjem for å sove.

Dagen etter kom vi til 
forhandler og bilen sto 
som avtalt klar med tyske 

eksport skilt klar for avreise 
og papirene var også klare 
for signering. Pengene var 
også kommet på konto, så da 
var det bare og signere, yes! 
Da var jeg endelig blitt E500 
eier!

Vi takket for handelen og 
satte oss i bilen, da vi fikk 
startet opp virket ikke 
kupèvifta, herlig. Det var 
jo veldig varmt så dette 
gikk ikke an. Vi gikk inn 
til forhandler igjen og 
selger ble med ut, vi sjekket 
sikringer og alt som var, 
men Simen mente det var 
kupèviftemotoren som var 
ferdig. Vi kunne ikke annet 
enn å bare kjøre, så fikk vi 
se på dette når vi kommer 
hjem. 

Vi svingte innom tollstasjon 
i Neuss for og få stemplet 
tollpapirene og svingte 
innom på en bensinstasjon 
og fylte bensin. Så svingte vi 
etter hvert ut på Autobahn 
og farten økte litt etter litt, 
og jo lenger vi kjørte jo bedre 
ble bilen, den hadde jo stått 
i ro over en lengre periode, 
så det var åpenbart att den 
trengte å bli brukt litt.
Simen kjørte første etappe 
og det gikk etter hvert unna! 
I en hastighet oppunder 
250km/t så sa Simen, kjenn 
på denne fantastiske bilen 
Lars Kristian! Den er jo 
helt rå! Og det var den, så 
god og kjøre, stabil på veien 
og krefter i massevis! Vi 

snakket om hvor rå denne 
bilen kunne være da den 
var ny på førsten av 90tallet,  
det var nok ikke mange 
konkurrenter som kunne 
måle seg med denne. Vi 
byttet etter hvert så jeg fikk 
kjøre, å herregud så glad jeg 
var da, tenk att jeg har kjøpt 
meg en sånn fantastisk bil. 
Begge smilte og skrøt om 
hvor god denne bilen var.

Kilometerne raste av bak 
oss i en bra fart oppover 
mot Norge, men vi skulle 
stoppe hos en Mercedes-
Benz forhandler og kjøpe 
med nye foringer til 
støtdempertoppene framme, 
da disse var litt morkne. Så 
etter en liten stopp der og 
en matbit på McDonalds i 
Hamburg så suste vi avgårde 
igjen.

Vi kjørte til Puttgarden og 
tok ferje over til Danmark 
og kjørte oppover til 
København også ferje over 
til Malmø, så kjørte vi fra 
Malmø til Svinesund og 
var innom tollstasjon og 
fortollet bilen. Nå var bilen 
blitt Norsk. Vi ankom Asker 
og hjem til Simen i 7tiden 
Onsdag morgen, da var vi 
begge veldig slitne og så da 
sov vi noen timer.

Etter noen timers søvn 
reiste vi bortpå verkstedet til 
Simen altså til Stjerneservice 
og sjekket opp hva som 
var galt med kupevifta. 
Jeg skrudde opp og tok ut 
viftemotoren og denne 
hadde satt seg, antagelig 
fordi bilen hadde stått så 
lenge. Så denne sprayet 
jeg med elektrospray og 
smurte med litt olje, så 
dette var lettvint. Så nå var 
det bare og få bestilt en 
time på statensvegvesen 
og få godkjent bilen, betale 
engangsavgift og få på 
skilter.

Denne bilhandelen kommer 
jeg neppe til å glemme, da 
det var en veldig hyggelig og 
spennende tur, og att alt gikk 
så bra er bare helt topp. 

Gammelt betyr ikke 
nødvendigvis tregt.

Nr3 2017.indd   24 15.11.2017   12:44



25

Stjerneservice ønsker alle medlemmer
en god jul og et godt nytt år!

Husk medlemsrabatt på alle varer
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Da ble endelig lokallag 
Gudbrandsdalen opprettet 
og det var tid for å invitere til 
ett lite treff.
Etter avgjørelse fra meg 
skulle bestemt treff 6. Juli kl. 
1900 avholdes på Vinstra, 
nærmere bestemt Peer 
Gynt hotel og spiseri.  I den 
anledning ble det opprettet 
ett arrangement på facebook 
og det kom 9 personer med 
biler til denne hyggelige 
sammenkomsten. 

Altså, kan ikke annet enn 
å si seg særs fornøyd med 
oppmøte, da med tanke på 
att dette var vårt første treff. 
Simen Malerbakken og 
Trond Maukdal kom hele 
veien fra Asker for å delta på 

treff, dette liker vi. 
Simen kom rullende i sin 
S210 E55T AMG 4-Matic. 
Trond kom i sin strøkne 
og originale W124 500E en 
nydelig bil. Forresten så er 
dette en bil han på sikt vil 
selge videre.

Det ble et treff med varierte 
innslag av ulike Mercedes-
Benz, kan blant flere nevne 
R230, SL55AMG, 2 stk 
S212, E350CDI 2010 og 2012 
modell (begge med AMG 
optikk), S211 E280CDI, 
S212 E300CDI, W201 190 
2.0L, samt S210 E55T AMG 
4-Matic og W124 500E. 
Heldig som jeg er, fikk jeg 
prøvekjøre Trond sin 500E. 
En fin opplevelse kan dere 

tro- for en entusiast som har 
W124 500E/E500 som MB 
favoritt. Det kan også nevnes 
at på dette treffet spanderte 
klubben Pizza, brus og kaffe 
på de som kom. Pratet gikk 
selvfølgelig i bil, samtidig 
med andre interessante 
temaer og løssnakk. Jeg 
håper og tror alle hadde en 
hyggelig kveld og så blir 
det moro å se fortsettelsen 
å følge utviklingen for 
lokallag Gudbrandsdalen i 
fremtiden.

Vi har ikke bestemt sted 
og dato for vårt neste treff, 
samtidig vil vi prøve å få det 
til en kveld i nær fremtid.
Ellers så både tror og 

håper jeg på at fler og 
fler entusiaster oppover 
Gudbrandsdalen melder 
seg inn i MB entusiastklubb 
etter hvert.

Lokallag Gudbrandsdalen 
har sammen med lokallag 
innlandet bestemt seg for å 
arrangere Mercedes-Benz 
treff på Bertel O. Steen 
Lillehammer Motorcentral 
lørdag 16. September. På 
dette treffet vil det være 
premiering, mulighet for 
å kjøpe seg noe å spise og 
drikke. BOS Lillehammer 
har sagt att de skal prøve å 
få til prøve kjøring av nye 
Mercedes-Benz personbiler.  
Så møt opp folkens!

GUDBRANDSDALENS 
FØRSTE TREFF

LOKALLAG

TEKST & FOTO: LARS KRISTIAN STEINEIDE
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VALG

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

Det er veldig mange ting som må gjøres for at klubben skal 
være klubb. Ikke bare skal det gjøres, men noen må også 
komme opp med idéen om å gjøre det. Uten fungerende 
styre, er det heller ikke grunnlag for noen klubb.

Under landstreffet i mai er det også årsmøte, og der skal det 
settes sammen et nytt styre. Heldigvis har brorparten av 
styret sagt seg villig til å fortsette, men det er også noen som 
går ut, eller ønsker å erstattes. 

Valgkomitéen søker derfor etter personer som kan være 
interessert i å være med og drive klubben videre fremover. 

Om du selv har lyst, eller du vet om noen du tror kunne 
passet, så ta kontakt med meg eller leder i ditt lokallag. 
Som medlem i styret får du kompensert utgifter til diverse 
kjøring etc. Det gis pr. i dag skattefritt styrehonorar etter 
innsats, oppad begrenset til kr. 8000,-.

Som aktiv i styret, kommer man også lett i kontakt med 
mange av medlemmene.  

Styrearbeid er gøy!
Mercedes-Benz Entusiastklubb er en klubb med nær 1000 medlemmer. Alt som 
skjer er fordi noen i hovedstyret eller lokallaget har fått det til å skje. 
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Øyer Gjestegiveri med avd. 
Gudbrandsdalen kl. 19.00

Veikroa Biri, kl 18.00 Nyttårsbord. Følg med på 
forum og facebook for mere 
informasjon.

Isbanekjøring med resten av 
klubben

Quality Hotel Øyer
 kl. 19.00

Peer Gynt Hotel og Spiseri 
kl 19.00

Juleavslutning Mercedes-
Benz klubbene. Julegrøt med 
premie Ravnsborg gård i 
Asker

Verkstedskveld i vekstedet til 
Jonas Ledal. Kjosveien 333 

Bedriftsbesøk hos AluMek. Vi møtes på Robsrudgrillen 
for en matbit og litt bildrøs.

Vi møter lokallag Innlandet 
på Cafe Vestheim

Besøk hos Norsk Prol i 
Mjøndalen. Her får vi tilbud, 
demonstrasjon og tips om 
bilpleie på alle Meguiars 
produkter 

Besøk hos Kongelig Norsk 
Automobilklubb (KNA). 
Vi får en innføring i 
deres arbeid og høre om 
hvordan man ser for seg 
bilentusiasme i fremtiden.

Classic Days på Bertel 
O Steen Autostern, et 
samarbeid mellom MBKN, 
MBE og Bertel O. Steen 
Autostern

Mer opplysninger legges ut 
på Facebook, forumet, og 
sendes ut på epost

Et av våre medlemmer 
forteller mer om hans arbeid 
på universitet med bygging 
av Formula Student racerbil. 
Lokasjon informeres om når 
det nærmer seg.

Bilpleiekveld. Bonetips og 
triks så du er klar til våren. 
Lokasjon informeres om når 
det nærmer seg

Månedsmøte. Mer 
opplysninger legges ut på 
Facebook, forumet, og sende 
ut på epost.

TREFFKALENDER LOKALLAG OSLO

LOKALLAG

TREFFKALENDER LOKALLAG STAVANGER

TREFFKALENDER LOKALLAG INNLANDET

TREFFKALENDER LOKALLAG GUDBRANDSDALEN

Vi møtes klokken 18:00 dersom det ikke er nevnt noe annet.

Fast treff i eget lokale Noredalen 188 i Sandnes hver mandag klokken 19. Her er det kaffe, god 
stemning, og mulighet for å bruke lokallagets løftebukk.

Det kan bli noen små justeringer eller tillegg, så følg med på 
facebook, på forumet og på e-post. Det vil også komme mer 
detaljer om de forskjellige treffene. 

Vi vil fremover samarbeide en del med Mercedes-Benz 
Klubben Norge (MBKN) og lokallag rundt oss om treff. 

30. NOV

30. NOV

13. DES

14. DES

19. JAN FEB

14. DES

4. APR

8. JAN 5. MAR

10. JAN

12. APR

5. FEB 9. APR

24. JAN

18. APR

7. FEB

APR
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Julebord på Strand, i 
samarbeid med MBKN. 
Ta med kontakt med Kjetil 
Tveitan: kjetil.tveitan@hod.
dep.no for mer info

Lidenskap og bilglede er 
livsforlengende. Generelle 
helseråd – mannens helse 
– til glede og besvær! Ved 
fastlege Anders Nyquist. 
Ravnsborg gård. Kl. 18.00.  

Juleavslutning Mercedes-
Benz klubbene. Julegrøt med 
premie, Ravnsborg gård 
Asker.

Nyttårsmøte med 
planlegging av vårens 
arrangementer. Pølser og 
kaffe på Ravnsborg gård

Besøk hos Autoxo i Bærum Jubileumsmøte med 
Mercedes-Benz Klubben 
Norge, Stallen, Bygdøy 
kongsgård

Vintersjekk, en sjekk av 
vinteregenskapene til din 
bil, er du forberedt på 
vinterferie? Pølser og kaffe 
på Ravnsborg gård 

Vi møtes på Ravnsborg gård. 
Oppsummering vintertreff

Årsmøte MBE Vestre viken. 
Kaffe og kringle. Ravnsborg 
gård

Påskefjellet kaller. Skravling 
og kaffe. Gode helseråd for 
påskefjellet ved fastlege 
Anders Nyquist

MBKN/MBE; Monty Karlan 
deler sine opplevelser fra 
Monte Carlo Grandprix. 
Tidspunkt kommer senere
 

KNA kommer på besøk 
og gir en innføring i deres 
arbeid. Vi ser på fremtiden 
og hvordan man ser for seg 
bilentusiasme i fremtiden. 
Ravnsborg gård med pølser 
og kaffe

Besøk hos Norsk Prol i 
Mjøndalen. Her får vi 
tilbud, demonstrasjon og 
bilpleie tips. Tilbud på 
alle Meguiars-produkter. 
Dette er lurt nå rett før 
Landstreffet

MBKN/MBE; DAB i 
eldre biler besøk hos 
Bilradiospesialist. Tidspunkt 
kommer senere

TREFFKALENDER LOKALLAG VESTRE VIKEN

TREFFKALENDER LOKALLAG ØSTFOLD

TREFFKALENDER LOKALLAG SØRLANDET

Vi møtes klokken 18:00 dersom det ikke er nevnt noe annet.

Noen av våre fremtidige arrangementer:

Følg med på forumet, og på facebook-gruppen Mercedes-Benz Entusiastklubb lokallag Østfold for 
mer informasjon, eller kontakt leder Thomas Madsen på thomas.madsen@mbentusiastklubb.no

Det blir faste treff siste torsdagen i hver måned fremover. Følg med på klubbens forum for mer 
informasjon om tid og sted.

I tillegg inviteres vi til fellesmøter med MBKN.
Følg med her om datoer: http://norwegen.wordpressclub.mercedes-benz-clubs.com/nb/avdelinger/alle-arrangement/.

25. NOV

18. JAN

8. MAR

12. APR

30. NOV

29. JAN

22. MAR

APR

14. DES

8. FEB

MAR

4. JAN

22. FEB

5. APR

• «Hatten av med kabriolet» Vi møtes og kjører toppløse 
biler. Tidspunkt kommer senere

• Classic Days på Bertel O. Steen Autostern. Samarbeid 
mellom MBKN, MBE og BOS Autostern. Tidspunkt 
kommer senere

• Cars and Coffee; Øvrevoll i Bærum.  MBE/MBKN felles 
treff.

• 15-17. juni. Stjerneløpet; Mercedes-Benz klubbene er med 
på Stjerneløpet, vi er i år på Fornebu.
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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

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

AVTALER
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Styreleder   Simen Malerbakken  styreleder@mbentusiastklubb.no
Avtaleansvarlig   Tor Anton Dagfinnrud  avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.no
Medlemsansvarlig  Geir Gylseth   medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no
Treffansvarlig   Thomas Madsen   treffansvarlig@mbentusiastklubb.no 
IT-ansvarlig   Arnfinn Eide   itansvarlig@mbentusiastklubb.o
Effektansvarlig   Simen Malerbakken  effektansvarlig@mbentusiastklubb.no

HOVEDSTYRET

Lokallagsleder   Frode Sørensen   oslo@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG OSLO

Lokallagsleder   Werner Solbakken  innlandet@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG INNLANDET

Lokallagsleder   Anders Nyquist   vestregionen@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG VESTRE VIKEN

Lokallagsleder   Thomas Madsen   ostfold@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG ØSTFOLD

Lokallagsleder   Daniel Hamzavi   kristiansand@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG KRISTIANSAND

Lokallagsleder   Lars Kristian Steineide  gudbrandsdalen@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG GUDBRANDSDALEN

Lokallagsleder   Arnfinn Eide   stavanger@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG STAVANGER

KONTAKT
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Bestilling
For bestilling, kontakt effektansvarlig Simen Malerbakken

på mail: effekter@mbentusiastklubb.com

Eller kjøp via nettbutikken vår
butikk.mbentusiastklubb.com

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

kr 198,-

CAPS
Blå caps med klubblogo

kr 150,- MIDLERTIDIG 
UTSOLGT!

MIDLERTIDIG 
UTSOLGT!

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

kr 99,-

KORTHOLDER
Kortholder for 8+ kort

kr 75,-

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

kr 99,-

SKILTPLATE
Skiltplate med klubblogo til nye 

skilttyper. Pris for 2 stk.

2 stk kr 98,-

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

kr 99,-

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 49,-

JULEGAVETIPS
SPESIALTILBUD NÅ KR 49,-

JULEGAVETIPS
SPESIALTILBUD NÅ KR 99,-
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