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Endelig, etter det som for mange 
har vært en lang og svært snørik 
vinter, er det igjen vår i lufta, og 
håp om sommerdekk, nedfelte 
cabrioleter og tørre veier uten salt 
eller is. Vi kan i hvert fall håpe på 
det. Det er nå enda en måned til 
bladet kommer i trykken, og jeg 
har hatt flere netter med -20C, 
etterfulgt av noen kalde, men fine 
dager med skyfri himmel og nesten 
plussgrader.

Jeg syns det er fint med ordentlig 
vinter, og tar heller en meter snø 
enn slaps hele vinteren gjennom. 
Med snøscooter, 4matic, quadra 
drive, minilaster til å måke snø med, 
og masse ved på lager, har vinteren 
gått veldig bra. Snøen er lagt i haug, 
stor nok til å stå oppå og se naboens 
hustak over mitt eget garasjetak. 
Inni er det snøhule, og rundt er det 
akebakke i lang sving. Det gjelder å 
gjøre det beste ut av det.

Det beste ut av det har vi også gjort 
med dette bladet. Forberedelsene 
har vært litt dårlige, og jeg ble litt 
tatt på senga da vi så på datoer, 
trakk fra for påskeferien, og så 
at vi egentlig hadde veldig kort 
tid på å lage blad. Noen lokallag 
er dessverre ikke ferdige med 
terminlister ennå, så der har vi ikke 
med fullt så mye som jeg hadde 
håpet på. Følg med på facebook, 
forumet og e-post for oppdateringer. 
Kort frist til tross, så er det flere 
som har hevet seg rundt og levert 
fine artikler til bladet. Fra Sigurd 
Biørn er det som vanlig noen 
offisielle nyheter fra Daimler. 
Daniel Hamzavi sier litt om hva som 
kanskje kommer i nær fremtid. Lars 
Ulriksen var heller ikke vond å be 
da jeg spurte om en oppdatering 
innen F1. 
 
Det nærmer seg et år siden jeg 
trakk meg ut av styret, og overlot 

ledertrøya til Simen Malerbakken. 
Simen og nåværende styre gjør en 
veldig god jobb med å drive klubben 
videre. Det er rart å sitte på sidelinja 
og se at ting skjer uten at jeg verken 
er delaktig eller på noen måte har 
hatt noe med det å gjøre. En av 
tingene jeg alltid har ønsket, men 
aldri helt kommet ordentlig videre 
med, er samarbeid med andre. 
Dette er tatt godt tak i, og MBE 
har nå et utbredt samarbeide med 
både KNA, VolvoKlubben VCCN, 
og vår søsterklubb Mercedes-Benz 
Klubben Norge, MBKN.

Når flere jobber sammen, gjør 
man hverandre bedre. Resultatet 
er flere treff, flere turer, bedre 
avtaler og mer folk over alt. Ett av 
resultatene er at vi har fått avtale 
med WaterCircles forsikring. Jeg 
har selv byttet dit, og sparer noen 
tusenlapper i året. Samtidig vet jeg 
at klubben også får noen kroner 
for hver kunde som havner dit. 
Jeg følger imidlertid nøye med, 
og er spent på om den hyggelige 
prisen holder seg, også til neste år. 
Oppdatering følger.

At det drar seg mot vår, betyr 
også at det drar seg mot et av årets 
høydepunkter; Landstreff på Gol. 
Med unntak av det aller første, og 
et år da konfirmasjon av eget barn 
kom i veien, har jeg vært med hvert 
år, og gleder meg like mye nå som 
tidligere år. Har du ikke meldt deg 
på ennå, så er det bare å få det gjort. 

Med ønske om en god vår og 
sommer. Nytt MB Tidende kommer 
til høsten. Husk at jeg veldig gjerne 
vil ha store og små bidrag om alt 
som har med bil og bilentusiasme å 
gjøre. 
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Kjære medlemmer.

Kjære vår, vi har en avtale 
hvert år i mars, den første 
vårmåneden. Du skal 
komme hit og kaste ut 
vinteren, og regjere med 
sol og varmegrader, «Jeg 
vil gå å rusle på Ringerike, 
på stille stier jeg kjenner 
på» å møte en liten pike 
med blåveis. Akkurat som 
i Arne Paasche Aasen sin 
tekst «Blåveispiken». 11. mars 
kommer det 20 cm SNØ, 
dette er hva jeg vil kalle et 
avtalebrudd. Jeg sier som 
Øystein Sunde «Jeg liker 
ikke manuelt arbeid og sånn, 
jeg måker nesten aldri snøen 
for hånd». Men vinter kan 
jo være hyggelig når man 
kjører 4-matic! S-klassen 
fungerte som brøytebil med 
snø helt til vindusviskerne 
på vei inn på jobben i vinter. 
Med brøyteskjær fra AMG, 
4-matic og nok fart fungerte 
S-klassen utmerket som 
brøytebil, selv naboens Q3 
kom seg ut etter at jeg hadde 
kjørt opp vei. :-D

Godt år folkens, det er 
gått langt inn i året når du 
leser dette, men det er vel 
fremdeles normal høflighet å 
ønske folk et godt år. Gleden 
er stor over å kunne si at vi 
har lukket en rekke av de 
oppdragene vi har fått og 
har iverksatt god prosess på 
det vi skal gjøre i 2018. 

En av de gode nyhetene er 
at vi nå har en leverandør 
på effekter. En helt ny og 
flott webbutikk er kommet 
og den anbefaler jeg deg 
å besøke, nye og fine 
artikler med piqueter, 
T-skjorter, flere typer jakker, 
streamere, kortmapper, 
kopper etc. Jeg håper du 
finner noe spennende her. 
Lars Kristian Steineide har 
overtatt som effektansvarlig, 
og hjelper deg gjerne om du 
har noen tanker. 

Året startet friskt og vi har 
allerede hatt vårt første treff. 
Sammen med Volvo Car 
Club Norway og Mercedes-
Benz Klubben Norge skulle 
vi ha det både gøy og bygge 
mer klubbsamarbeid. 
Vintertreffet på Pers Hotell 
med kjøring på Trytetjern. 
Her ble det både moro på 
dagen og premieutdeling 
på kvelden, mer om dette 
lenger inn i bladet. 
Så blir det Utstilling på 
Hamar, dessverre har vi 
lang produksjonstid, å vi 
har enda ikke vært der når 
jeg skriver dette, men har 
fullført hele utstillingen 
når du leser dette. Men 
sammen med Mercedes-
Benz Klubben Norge skal 
vi ha 16 biler på stand et 
utvalg av fra verdens eldste 
bilprodusent fra 1912 Benz til 
1997 Mercedes-Benz. Så her 
blir det et verdig utvalg. 

Så nærmer det seg 
Landstreff 25-27 Mai, hvor vi 
skal ha en fantastisk samling 
sammen med Mercedes-
Benz Klubben Norge. Som 
alltid håper jeg det blir en 
veldig bra helg på Gol og vi 
som har vært der før gleder 
oss, og ønsker alle nye 
medlemmer velkommen. 
Som dere skjønner er 
samarbeidet med MBKN 
i ferd med å utvikle seg til 
å bli enda tettere. Årets 
landstreff har eget program 
som du finner lenger bak i 
bladet. 

Samarbeidet med MBKN 
gir oss en gledelig nyhet 
på programmet, vi skal i 
år delta på Stjerneløpet, 
som i år er i Oslo. 15-17 Juni 
går årets Stjerneløp av 
stabelen der skal vi møtes 
på Quality Hotel Expo 
Fornebu. Her skal vi delta 
på det 39. stjerneløpet. Husk 
påmelding innen 1. Mai. 
25.08 skal vi ha banetreff 
med VCCN på Vålerbanen 
og en høsttur på 
vakre turistveier i det 
naturskjønne vestlandet. Så 
mye aktiviteter blir det i år 
i tillegg jobbes det med en 
tur til Tyskland og jeg vet at 
det rundt i landet er mange 
lokallag som drar i gang 
aktiviteter, så følg med på 
www.mbtreff.no her skal vi 
oppdatere deg om alt som 
skjer hele tiden. 2018 blir et 

av de mest aktive årene vi 
har hatt i gjennom historien. 
Vi har jo også laget noen 
fine nye avtaler, i tillegg til 
de vi presenterte forrige 
nummer, Riis Bilglass, og 
WaterCircle forsikring, 
og KNA som alle har fått 
anledning til å promotere 
seg i dette nummeret, har vi 
også et par hoteller. 
Først av dem er Pers Hotell 
som dere jo kjenner godt, og 
dernest har vi en avtale med 
Thon Hotels, slik at det skal 
bli interessant å reise på tur i 
hele landet. Se mer om dette 
lenger inn i bladet. 
Tusen takk til tillitsvalgte 
som legger ned hundrevis 
av timer i klubben. 
Innsatsen og resultatene er 
overveldende.  

Til slutt vil jeg takke for 
alle som har vist oss tillit og 
fortsatt er medlem i 2018. 
Det er dere som gjør det 
mulig å ha en så fin klubb. 
Fortell meg gjerne hva 
vi kan gjøre bedre, du er 
grunnen til at jeg er her.

Med vennlig hilsen
Simen Malerbakken

LEDER
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HOTELLAVTALER KNA-AVTALE

LITT OM MEDLEMSTALL

KLUBBNYTT

Pers Hotell
Som mangeårig 
samarbeidspartner har 
Pers Hotell alltid tilbudt 
våre medlemmer det beste 
ved overnatting. Nå har vi 
formalisert det hele litt og 
tilbyr deg som gjest hele 15% 
på overnattinger på Pers 
Hotell. 
Pers er først og fremst 
et opplevelseshotell 
innenfor feriemarkedet, 
weekendmarkedet og kurs- 
og konferansemarkedet. 
Vi er spesialist på å 
skreddersy feriepakker og 
arrangementer, og jobber 
målrettet med å utvikle et 
unikt totalprodukt med 
spennende konsepter for alle 
kundegruppene.
Pers Hotell er et populært 
og velegnet reisemål for 
jubilanter, bilklubber, 
foreninger og festivaler.
De beste prisene finner du 
på www.pers.no når du 
booker overnatting så legger 
du inn koden PERS2020 så 
mange ganger du vil, og så 
ofte du ønsker.

Thon Hotels
Som medlem av Mercedes-
Benz Entusiastklubb vil du 
nå få 10-15% rabatt på de 
garantert laveste prisene hos 
Thon Hotels. 

Hva trenger du å gjøre? 
Vel Thon hotels finner du 
billigst på www.thonhotels.
no Her er prisene de laveste, 
og lavere enn på ulike 
hotellsider, i tillegg får du 
mellom 10 og 15% rabatt på 
de allerede laveste prisene. 
Hvor mye rabatt du får 
avhenger av det aktuelle 
hotellets bookingsituasjon, 
jo tidligere du bestiller jo 
mer rabatt. 

Book rommet du vil ha og 
legg inn koden TB15149 
Dette gir deg en rabatt 
som du kan benytte fritt 
så mange ganger du vil på 
ethvert Thon Hotel du måtte 
ønske.

Hotellavtaler.
Mercedes-Benz Entusiastklubb har inngått flere hotellavtaler 
slik at du, som medlem lettere skal kunne reise rundt med 
bilen din. 

Det er med stor glede vi kan 
fastslå at aldri har Mercedes-
Benz Entusiastklubb vært 
større i mars måned enn i år. 
Tallene er som følger. 
Pr 14.03.18 er vi hele 730 
medlemmer. Dette kommer 
av at hele 690 medlemmer 
ble med over fra 2017, 
kombinert med at vi på årets 
to første måneder har fått 
med hele 40 nye medlemmer. 

Ser vi historisk på det er 
altså antallet nyvervinger 
bedre enn noen gang. 
Samtidig er også effekten av 
ny medlemsperiode mindre 
enn noen gang. Aldri har 
vi klart å få med et så høyt 
antall som i år. Vi har ved 
overgangen til nytt år tatt 
med flere medlemmer enn vi 
var totalt i 2016 for pr 07.03.16 
var vi bare 677 medlemmer. 

Hvorfor maser jeg så mye om 
antallet medlemmer? Jo fordi 
jo flere vi er jo mer kan vi 
oppnå, jo mer kan vi gjøre for 
medlemmene våre, og jo mer 
kan vi påvirke de rundt oss. 
En veldig viktig detalj for deg 
som medlem er at jo flere vi 
er jo mer kunnskap besitter 
vi som vi kan dele på forum, 
facebook og instagram.

Det er du som medlem som 
skaper samhold, kunnskap, 
glede og entusiasme. 

Tusen takk for ditt bidrag, 
og husk at verver du tre så 
får du neste års medlemskap 
gratis. 

Den som verver flest får 
også en utmerkelse på årets 
Landstreff.

Mercedes-Benz Entusiastklubb har som tidligere nevnt 
inngått en avtale med KNA. En av tale som vil gi oss tilgang 
til å nå andre bilklubber og å være aktivt med i den politiske 
debatten om bilen i Norge.

KNA er landets eldste bilklubb og ble stiftet i 1907. Den gang 
tok de ansvar for å få motorisert ferdsel inn på kjerreveiene. 
I begynnelsen omhandlet dette også import av kjøretøy, 
kjøretøysopplæring, og produksjon av skilt. KNA stiftet også 
Norges Bilsportforbund, og var initiativtager til både Trygg 
Trafikk og Opplysningsrådet for veitrafikk, samt at de var 
førende i kravet om ansvarsforsikring på motorvogn.

 I hele sin historie har KNA arbeidet for best mulig vilkår for 
bilistene og ekte bilglede. KNA er også FIA sin representant i 
Norge og har dermed også internasjonal tyngde. 

Målet vårt er på sikt å gjøre MBE til en enda viktigere 
organisasjon for deg som medlem, det tror vi at KNA kan 
være et viktig bidrag til i fremtiden. Noen av de fordelene vi 
skal utnytte i samarbeid med KNA er felles samlinger med 
fler av klubbene, og vårt unike samarbeid med VCCN er et 
av disse, vi vil i arbeidet med KNA også bli en større aktør og 
kan både gi og få flere fordeler og større gjennomslagskraft. 
Gjenom vårt samarbeid med MBKN er vi nå 3000 
medlemmer som forhandler avtaler, noe som er synlig i vår 
hotellavtale som både omfatter MBKN og MBE medlemmer. 
Både VCCN og MBKN er også blitt KNA klubber. Sammen 
skal vi utvikle vårt potensiale og vokse både i medlemmer og 
i styrke.
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Mercedes-Benz 
Entusiastklubb har i 
samarbeid med KNA og 
WaterCircles forsikring 
tegnet en ny og innovativ 
forsikringsavtale spesielt 
egnet for bilentusiaster. 

av Jack Skallerud Bråthen, 
adm. dir. WaterCircles 
Norge AS 

Helt siden 2011 har LMK og 
WaterCircles samarbeidet 
og forsikringsporteføljen 
har steget med 21 millioner 
til å i 2017 nå 34 millioner 
kroner. Takket være denne 
suksessen har WaterCircles 
bidratt med over 10 
millioner kroner i provisjon 
til LMK siden 2011.
WaterCircles er et selskap 
med store investorer men 
også våre egne ansatte har 
investert i selskapet. Vi er 
en liten aktør, som etter at 
vi fikk konsesjon til å drive 
som eget forsikringsselskap 
nå er reassurert i et 
av verdens største 

forsikringsselskap Münich 
Re. I tillegg er WaterCircles 
medlem i Garantiordningen 
for skadeforsikring. Dette 
betyr at erstatningskrav 
kan dekkes dersom 
forsikringsselskapet mot 
formodning ikke er i stand 
til å dekke kostnadene ved et 
skadeoppgjør. Kunder kan 
derfor være sikre på at de får 
sin rettslige erstatning.  

En gjennomsnittskunde 
skifter forsikringsselskap 
tre ganger oftere enn 
en WaterCircles-
kunde med veteran- og 
entusiastkjøretøy. Det er 
vi stolte av, og det viser at 
kundene er fornøyd.  
Hos oss har vi hatt et 
team på fire personer 
som har inngående 
kjennskap til veteran- og 
entusiastkjøretøy, og som 
har kunnet gi personlig 
service. Vi samarbeider også 
med de beste verkstedene, 
som betyr mye hvis du er 
eier av et veteran- eller 

entusiastkjøretøy. 
Vi har behandlet 5000 
skadesaker for LMK sine 
medlemmer de siste årene. 
Kun i to av disse tilfellene 
ble vi ikke enige med 
kunden om erstatningen, 
men i begge disse tilfellene 
var Finansklagenemnda 
enige med oss.  

For 2018 har vi satt ned 
prisen, og vi gir kundene 
våre en vilkårsgaranti. Det 
betyr at uansett hvilke 
vilkårsforbedringer du 
får fra andre selskaper, så 
garanterer vi at du vil ha rett 
på samme skadeerstatning 
hos oss.  

WaterCircles har i 
samarbeid med KNA 
har laget en egen 
klubbforsikring. Dette 
er en ny forsikring 
som er spesialtilpasset 
klubbmedlemmenes 
kjøretøy, og som samtidig 
styrker klubbenes økonomi 
og handlingsrom, da tre 

prosent av din totale premie 
går tilbake til Mercedes-
Benz Entusiastklubb. 
KNA er Norges første 
og eldste bilklubb og et 
høringsorgan som har 
kjempet for bilisters 
rettigheter i Norge i over 
100 år. Et større og sterkere 
KNA vil også være bra for 
kjøretøymiljøet i Norge. Det 
seneste eksemplet er kjøpet 
av Tyrigrava i fjor.  

Vi ønsker å tilby kundene 
den beste forsikringen for 
de kundene som ønsker det. 
Vi er et seriøst selskap med 
noen av landets mest kjente 
investorer i ryggen.»

Ta kontakt med Mercedes-
Benz Entusiastklubb’s egen 
kontaktperson Kristian 
Kroknes på telefon 67 20 
60 28 eller epost kristian.
kroknes@watercircles.no 
for et uforpliktende og godt 
tilbud på forsikring som 
støtter din bilklubb. 

STYREARBEID ER GØY!

NOEN ORD FRA VÅR FORSIKRINGSPARTNER

Mercedes-Benz Entusiastklubb er en klubb med nær 
1000 medlemmer. Alt alt som skjer er fordi noen i 
hovedstyret eller lokallaget har fått det til å skje. 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. 
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Fredag 25. mai
Oppmøte på Pers Hotell utover dagen  
12:00-17:00 Registrering i klubbens mottak med utdeling av stemmeinstrukser, weekendpass 
og informasjon. Stemmegivning foregår elektronisk. 
19:00 Offisiell åpning av landstreff 2018
19:20 Vi fyrer opp grillen foran Pers Hotell. 
Her blir det mulig å kjøpe ferdig grillet mat, eller medbringe sin egen. 
Pers Hotell stiller med griller og kokk. Underholdning fra musikkanlegg. 
Utover kvelden blir det underholdning i Erik’s Sportsbar med spellemenn og god stemning. 

Lørdag 26. mai
08:00 - Frokost 
09:00 – 12:00 Registrering i klubbens mottak med utdeling av stemmeinstrukser, weekend 
pass og informasjon. Stemmegivning foregår elektronisk.
09:30 Oppstilling av biler på p- plassen utenfor Pers. Biler med plassering i gaten vil avvente 
til kl 10:00. Parkering her starter på anvist klokkeslett.  Alle biler har fått utdelt plassering.   
Vask og stell av bil blir mulig bak hotellet som tidligere.
Feilparkerte biler blir tauet bort og fjernet fra konkurransen.  
09:00 – 15:00 bilutstilling med dekkskiftekonkuranse.
16:00 Årsmøte Mercedes-Benz Entusiastklubb. Møtet skjer i auditorium som tidligere og vil 
bli skiltet. Kaffe og wienerbrød blir servert. 

18:30 Vi møtes utenfor Bjørnehallen.
Her får vi et glass med noe å drikke og god tid til litt juging før middagen.  
19:00 Middag med premiering, taler og presentasjoner fra våre samarbeidspartnere, samt 
underholdning. 
22:00 Vi avslutter middagen og trekker opp i Eriks Sportsbar der Spellemenn lager god 
stemning, her blir mulig å ta seg en dans til live musikk.  
Utover kvelden fortsetter underholdningen i Bar 2. etage

Søndag 27. mai  
08:00 - 12:00 Frokost/Brunch restauranten, husk å bestille late check out om du ønsker å bli 
litt lenger. 

LANDSTREFF
2018

Mercedes-Benz Entusiastklubb inviterer til landstreff 2018 
i helgen 25-27 mai. Vi møtes for å ha sosialt samvær, stille 
ut biler, delta på årsmøtet, og vise frem en klubb som støt-
ter opp under verdens eldste bilmerke med mer enn 133 års 
tradisjon som bilprodusent.

Deltaker    kr 675,-
Ledsager    kr 575,-
Barn 3-15    kr 175,-
Barn 0-3    Gratis

Dette gjelder da hele treffet og 
festmiddagen på Lørdag. Grilling 
fredag har man med medbragt 
hvor man får det grillet av hotellets 
ansatte, eller man kjøper ferdig 
grillmat til en hyggelig pris.

PRISER

Dobbeltrom
Kr 1.390,-/døgn Standardrom 
Kr 890,-/døgn Atriumsrom 
(innvendige rom) 

Enkeltrom
Kr 990,-/døgn Standardrom
kr   750,- /døgn Atriumsrom 
(innvendige rom)

Barn
3-15 år Kr 200,-/døgn
0-2 år gratis.

Tillegg for F4 og deluxe rom: kr 
300,- pr. døgn.

Pers Lodge 2 personer
kr 1650,-/døgn
Per ekstra voksen kr 300.-/ døgn

HUSK!
Alle boalternativer kan bo 3 døgn 
og betale kun for 2 døgn. (MBE-
gjester bor altså gratis tor-fre eller 
søn-man)  

Mer info, og oppdatert info vil 
fortløpende legges ut på www.
mbtreff.no og våre forumsider/
facebook.

PRISER
OVERNATTING

FORELØPIG PROGRAM:

HUSK: ALLE MÅ VÆRE 
FORHÅNDSPÅMELDT!!
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MØTEAGENDA

1. Åpning av møtet ved Simen Malerbakken
1.1 Valg av møteleder
1.2 Opptak av navnefortegnelse
1.3 Valg av sekretær
1.4 Valg av personer til å undertegne protokoll
2. Er møtet lovlig innkalt. 
3. Årsberetning.
3.1 Årsberetning fra hovedstyre
3.2 Årsberetning fra lokallag Oslo 
3.3 Årsberetning fra lokallag Stavanger
3.4 Årsberetning fra lokallag Innlandet
3.5 Årsberetning fra lokallag Vestre Viken
3.6 Årsberetning fra lokallag Gudbrandsdal
4. Medlemstall Medlemsansvarlig informerer om medlemsutvikling. 
5. Regnskap
5.1 Gjennomgang av Disponible midler, eiendeler, gjeld og egenkapital pr. 31.12.17
5.2 Gjennomgang av Driftsregnskap for 2017
5.3 Gjennomgang av Budsjett for 2018.  
5.4 Kort for disposisjon av konto gis til hvert lokallag. 
6. Anvendelse av disponible midler. Styret ber om å få disponere klubbens midler.
7. Nedleggelse av klubben
8. Valg
8.1 Endring av styresammensetning. Posisjon som treffansvarlig utgår, og organiseres under leder, med en enkelt 
 ansvarlig for hvert treff. Thomas Madsen fristilles fra sitt verv. Og får styreposisjon uten portfolio. 
8.2 Kandidater som ikke er på valg. 
 • Medlemsansvarlig Geir Gylseth: er ikke på valg.  
8.3 Valgkomiteens innstilling
 • Styrets leder Simen Malerbakken: Stiller til gjenvalg som leder
 • Avtaleansvarlig Tor Anton Dagfinrud: Stiller til gjenvalg som avtaleansvarlig
8.4 Valg av ny valgkomite
9. Forhåndsmeldte saker: Ingen forhåndsmeldte saker. 
10. Saker meldt i møtet.

INVITASJON TIL MBEs ÅRSMØTE 2018
Årsmøtet er klubbens øverste organ og det som styrer klubben. Din deltagelse her vil gi deg mulighet til å påvirke og utvikle 
klubben. De som deltar er med på å forme neste års virke for styret som er det arbeidende organ for klubben.
Jeg håper derfor å se flest mulig av dere på årsmøtet. 

Vel møtt 
Med vennlig hilsen Simen Malerbakken
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RYKTER &
NYHETER

Under Genève motorshow 
presenterte Mercedes-Benz 
sin nyeste innovasjon innen 
lys. Mercedes-Maybach 
kunder får nå mulighet til å 
kjøpe det nyeste lys systemet. 
Dette er en nyvinning I 
forhold til Mulitbeam Led 
som til tider kunne oppleves 
som blendene av motgående 

trafikk. Digital Ligth lysene 
har en oppløsning på 
1milioner piksler. Noe som 
gir uante muligheter styring 
av lysbildet.  Den benytter 
mange av de systemene som 
allerede finnes i bilen og 
støtter opp om disse. Tanken 
er at sjåføren skal kunne få 
informasjon tegnet om vei 

W177
2. Februar hadde den nye 
A-klassen verdenspremiere 
i Amsterdam. A-klassen tar 
kompaktbil segmentet til nye 
høyder og det kan virke som 
om de andre tyske premium 
merkene nå ligger lagt bak 
når det gjelder innovasjon og 
design. Da forrige A-klasse 
ble introdusert i 2012 var 
dette virkelig et steg opp fra 
den noe trauste A-klassen på 
2000 tallet. Denne gangen 
er A-klassen enda noen 
hakk bedre, både interiør og 
eksteriør. Fronten har fått 
hai fronten som nye CLS 

også har fått. Dette er helt 
klart en bil som Mercedes-
Benz forsøker å selge inn til 
yngre kjøpere noe som vises 
godt på design utrykket. 
I kjent stil får A-klassen nå 
utstyr som før bare fantes på 
c/e og s. Slik som Air panel, 
MultiBeam LED, Ambient 
lys med 64 farger. 

Den enkeltstående skjermen 
blir også byttet ut med en 
stor skjerm som går på tvers 
av dashbordet, mye likt 
det som allerede finnes på 
S-Klasse. Bedre distronic er 
også på plass og håndterer 
nå veikryss, fil bytte og 
rundkjøring mye bedre. 
Det introduserer også nye 

motorer i forbindelse meg 
lansering av A-klassen.  To 
nye bensinmotorer som får 
navnet M 282 på 1.3l og M 
260 på 2l. Samt en diesel 
motor på 1.5l med navnet 
OM 608. De rimeligste 
modellene A180 og A200 får 
torsjonsfjæring på bakaksel. 
Modeller med 4-Matic får 
vanlig multilink. 

En av de store nyhetene 
på A-Klasse er systemet 
MBUX. Mercedes-Benz 
sitt nyeste grensesnitt for 
kommunikasjon mellom bil 
og fører. Den tilbyr kunstig 
intelligens som kjenner 
igjen mønster og vaner, 
det kan for eksempel være 

forskjellig musikk ønsker på 
forskjellige tider. En av de 
store nyvinningene også at 
du kan prate naturlig med 
bilen via stemmen. Ikke slik 
det var før da man måtte si 
bestemte ord i en bestemt 
rekkefølge.  Nå trenger 
du bare si Hei Mercedes, 
trenger jeg paraply i morgen? 
Og du vil få værvarslet for 
morgendagen der du er. 
Eller Hei Mercedes, jeg er 
kald. Bilen vi da skru opp 
temperaturen. Den har 
mulighet får å integrere 
med Google home og Alexa 
slik at alt lever i en perfekt 
symbiose.
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og føreforhold tegnet opp 
foran seg på veien.  Den 
gir blant annet mulighet til 
å blende ned rundt hodet 
på fotgjenger slik at disse 
ikke blir blendet, men 
samtidig lyse opp området 
rundt.  Hvis man kjører på 
en vei med veiarbeid der 
kjørefeltene blir innsnevret 

vil bilen tegne opp to 
hvitstriper som viser den 
eksakte bredden på bilen, 
slik at man vet at det faktisk 
er plass til kjøretøyet Ved 
bruk av adaptiv cruise 
kontroll vil avstanden 
til bilen foran vises med 
avstand streker på asfalten. 

Siden 1954 har ‘Sport 
Leicht’ vært noe stort 
innen Mercedes. Frem til 
nå, har det kommer flere 
generasjoner av SL og frem 
til 2002 kunne man velge 4 
seter under stofftak.
I 2003 kom en ny SL med 
kun to seter og metalltak! 
Slik er det også i dag, men nå 
vil Mercedes gjøre noe med 
det. Når neste SL blir lansert 
i 2020, vil den igjen ha 
stofftak for å kunne romme 
4 personer. Det blir så store 
endringer at til og med 
Mercedes selv sier at neste 
SL vil få WOW-faktor.
For at SL skal bli 4-seter, 
må den bli større og vil 
da få plattformen til neste 
generasjon av AMG GT.
Disse endringene er for 
å kunne øke salget av SL 
ettersom salget av R231 ikke 

har gått helt etter planen. 
Mercedes prøver å gjøre SL 
enda mer sporty for å ikke 
bli sammenlignet med S 
klasse coupe. En rekkesekser 
med ca. 435 hester etterfølgt 
av en V8 biturbo med 522 og 
612 hester skal være på gang.
Men det råeste av alt er at 
Mercedes og AMG vil bringe 
SL73 tilbake. 1999 var første 
gang en SL fikk betegnelsen 
73. Den gangen var det 
R129 med en modifisert 
M120 motor ( kjent som V12 
600) og 525 deilige hester. 
I perioden 1999 til 2001 ble 
det produsert kun 85 stykker 
av SL73.  Etter 17 år bringes 
SL73 tilbake. Denne gangen 
med 800 + hester, samt en 
elektrisk motor som skal 
sitte bak. Får vi også se S73, 
GLS 73 og G73?
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Mercedesdominansen ser ut 
til å fortsette også i år!

I tiden før F1-sesongen starter i slutten av mars i Australia, foregår det viktig test-
ing og oppkjøring. Som følge av at kostnadene skal ned i F1, er det ikke fritt frem å 
teste så mye de vil, slik som det var for en noen år siden, nå er det kun lov å teste i 
spesielle dager/events som alle kan delta på. I år som tidligere er det i Barcelona i 
Spania F1 starter, og teamene får testet biler dekk og oppsett før det hele pakkes 
ned og sendes til Australia.

ARTIKKEL

TEKST: LARS ULRIKSEN FOTO: DAIMLER

Mercedes-AMG som 
er det offisielle teamet 
til Mercedes-Benz er 
storfavoritt til å vinne årets 
serie.

Etter 8 dager med testing i 
Spania var det Mercedes-
AMG som hadde flest 
runder og tidene viser 
at de er meget sterke 
sammenlignet med 
fjordårets tider og i forhold 
til andre team.

Tempoet som Mercedes-
AMG holder på testing, 
vitner om at de ikke har 
ligget på latsiden i vinter 
etter 4 strake VM titler for 
konstruktører  og Lewis 
Hamilton er storfavoritt til 
å ta sin femte VM tittel for 
førere.  Fjordårets sesong 
var også preget av betydelig 

bedre samarbeid i teamet da 
Nico Rosberg la opp etter sin 
første og eneste VM tittel i 
2016 og Valtteri Bottas kom 
inn fra Williams og overtok 
hans plass i teamet fra 2017.
Dette samarbeidet har også 
styrket lagånden for alle i 
teamet og gitt nødvendig 
arbeidsro for bygge videre 
på suksessen.

Årets utgave fra Mercedes-
AMG heter W09 og det er 
ikke så store enderinger på 
motor de siste årene. Det 
er fortsatt V6 turbo hybrid 
på 1,6 liter som gjelder, 
men små men viktige 
designendringer på bilen 
som gjelder og selvfølgelig 
litt nytt på lakkdesignet.

I tillegg til Mercedes-AMG 
er det også som i fjor to 

team til som benytter 
«kundemotorer» fra 
Mercedes-AMG, nemlig 
Force India og Williams. 
Mens Force India har 
merket motoren «Mercedes-
Benz» har Williams 
«Mercedes-AMG» selv om 
de er tilnærmet identiske.
Nytt for i år er at 
kundemotorene får samme 
oppgraderinger underveis 
som Mercedes-AMG teamet 
får, og dette gir bedre 
resultater for de mindre 
teamene. Dette gjelder også 
alle andre team som kjører 
med kundemotorer for 
eksempel Renault / Mclaren-
Renault og Ferrari / Haas 
Ferrari/ Alfa-Romeo.

På den tekniske siden er i år 
kommet noen endringer:
Etter at bilene ble tillatt å ha 

bredere vinger i 2017 er det 
bare noen få endringer som 
kommer i 2018: I år er det 
ikke tillatt med «haifinnen» 
den er borte likeledes 
T-vingen bak denne.

HALO:
Som er en bøyle over /foran 
førerens hode som skal 
beskytte ved rundvelt og 
flyvende gjenstander (biler).
Toto Wolf som er Mercedes-
AMGs s teamsjef er ikke 
veldig imponert over 
nyvinningen og uttalte i et 
intervju at han hadde lyst å 
kappe av hele bøylen.
Selv er jeg heller ikke 
imponert av designet og har 
sett bedre løsninger i for 
eksempel IndyCar der de 
har en skjerm foran føreren 
som ser betydelig bedre ut.
Som følge av HALO er 
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minimumsvekten 
økt til 734 kg
Også små endringer på 
aerodynamikken på 
forstillingen er regulert i nye 
krav fra FIA.

GRID GIRLS:
Nytt i år er at det ikke 
lenger vil være såkalte 
«gridgirls» på startgridden 
som tidligere. I år er dette 
erstattet med unge GO-
cartførere som skal holde 
startnummer og anvise 
førerne inn på gridden før 
start.

Nye dekkblandinger:
I år som i fjor er det Pirelli 
som er dekkleverandør og de 
har tatt frem en ny mykere 

gummiblanding 
som får rosa merking.

Dekket er merket med farger 
slik at man kan se hvilke 
type dekkblanding som er 
på bilen til enhver tid.
Det er normalt sett 2-3 
dekkblandinger som tas 
frem til hvert løp i tillegg 
til regnværsdekk. Det er 
begrensninger for hvor 
mange dekk hver fører kan 
benytte i løpet av et løp.

TEAM OG FØRERNE:

Mercedes-AMG 
stiller med samme 
mannskap som i fjor med 

Lewis 
Hamilton og 
Valtteri Bottas.
Lewis Hamilton er regnet 
som storfavoritt til sin 
femte VM tittel og dermed 
snart på høyde med den 
legendarisk Juan Emauel  
Fangio.

Lewis Hamilton er superfit 
og klar til kamp, han gir 
ikke ved dørene og de fleste 
som har sett han i action 
på banen vet at han har 
som mål å tangere Michael 
Schumachers 7 VM titler og 
han er faktisk en av førerne 

som 
er kapabel til 
å gjøre dette. Med 9 seirer 
i fjor det mulig å gjenta 
bedriften i år tror jeg.

Finnen Vallteri Bottas 
kom ganske bra ut av sin 
første sesong i Mercedes-
AMG etter å ha byttet fra 
Williams. Dette gjorde godt 
for ham og han klinket 
til med sin første seier og 
ikke nok med det, han tok 
like godt 3 seiere totalt i 
fjor. Bottas var ganske rå i 
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begynnelsen av sesongen, 
men det virket som han 
tok det litt mere med ro på 
høsten selv om han hadde 
drøssevis med andreplasser 
som ga han tredjeplass 
sammenlagt.

Vi forventer vel litt mer 
action fra ham om han skal 
være med i Mercedes.
Hans kontrakt med teamet 
går nemlig ut i slutten av 
2018 sesongen og det er 
mange unge førere som er 
på vei opp.

Ferrari:
Har også samme mannskap 
som i fjor; Sebastian Vettel 
fra Tyskland som kjørte inn 
til 5 seiere og flere andre 
plasser viser han hvor bra 
Ferrari er og det holdt til 2 
plass sammenlagt. Sebastian 
Vettel, om bilen fungerer 
ordentlig, er ikke å spøke 
med og han er den eneste 
som kan gi Hamilton reel 
konkurranse om å bli først 
med 7 VM titler, han har 
nemlig 4 og flere tror det står 

mellom Vettel og Hamilton i 
årets sesong.

Kimi Raikönnen har kun en 
VM tittel fra 2007 og er vel 
ikke å regne med i topp tre 
i år.

Men han viser gode takter 
og er en viktig støttespiller 
for Vettel. Uansett Ferrari er 
aldri feil i F1 og her vist gode 
takter tidligere.

RedBull:
Har også samme mannskap 
som i fjor; Max Verstappen 
og Daniel Ricciardo 
Begge fører er meget gode 
men litt ujvene , Max 
Verstappen er rask når 
bilen fungerer og har hatt 
mange tekniske uhell som 
har satt han tilbake , noe har 
vært selvforskyldt og andre 
ganger har han blitt feid av 
banen av andre førere.

Begge fører kan vinne løp, 
men jeg tror Max er den som 
kommer lengst av disse to.
Bilen er har «Tag Heuer 
motor» men som de 
fleste vet produserer Tag 
Heuer klokker og ikke 

motorer. Renault er fortsatt 
motorleverandør, men nytt 
i år er det at det står Aston 
Martin også på bilene, men 
det er ikke motorleverandør.

Force India
Også her er det samme 
oppsett på førere. Esteban 
Ocon har en spesiell 
oppfølging fra Mercedes og 
de kjører med kundemotor 
fra Mercedes-Benz. Ocon 
som er fransk er spådd en 
lysende karriere i Mercedes-
AMG om han klarer å få 
vist deg frem i årene som 
kommer, han er bare 21 
år og har vist seg meget 
konkurransedyktig mot bl.a 
Max Verstappen i yngre år 
der de konkurrerte i lavere 
formel klasser. Med 4 plass 
i konstruktør VM er Force 
India absolutt å regne med 
i 2018 og med tilgang på 
samme modifiseringer som 
Mercedes-AMG tror jeg de 
kan nå langt.

Williams: 
Her fortsetter den unge 
canadiern Lance Stroll og 
med seg får han den ukjente 
russern Serey Siritkin.

Lance Stroll fikk mye 
oppmerksomhet i fjor da 
han kom inn i Williams 
teamet fordi hans far som 
er mulitimilliardær og eier 
blant annet merkvarene 
Tommy Hillfiger og Ralp 
Lauren og hadde «kjøpt» 
plass i teamet. Men talent 
kan ikke alltid kjøpes fordi 
han hadde enkelte bra løp i 
fjor der han kvalifiserte seg i 
første rad på startgridden og 
kom på pallen. Og 12. plass 
sammenlagt, dette står det 
stor respekt av.

Teamkompisen Sirotkin er 
nok også en «betalfører» 
fordi han har med seg store 
sponsorer inn i teamet. 
For de som husker Robert 
Kubica, er han også testfører 
i teamet.

Materiellet er nok ganske 
bra og da gjenstår det for 
førerne å vise ha de duger til.

RENAULT:
Renault stiller også med 
samme fører som i fjor 
Tyskerern Nico Hulkenberg 
og sapnajolen Carlo Saintz 
jr . Renault har en stor 

Lewis Hamilton studerer den 
nye areidsplassen sin
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utfordring fordi begge 
teamene som kjøper 
kundemotorer fra Renault 
er meget gode og kanskje 
bedre team med Mclarer og 
Redbull.

Jeg tipper de holder seg 
litt under midtfeltet denne 
sesongen og vi skal ikke se 
bort ifra at de får har de 
konkurranse fra nevnte 
tema å holde dem bak seg.

Toro Rosso:
Stiller med  Brendon 
Hartley fra New Zeeland og 
franskmannen Pierre Gasly.
Nytt i år er at de har overtatt 
samarbeidet med Honda 
(som de fleste husker ikke 
gikk så bra med Mclaren i 
fjor)  Honda er ingen amatør 
i gamet og har lang historie 
bak seg. Det spekuleres i 
om Red Bull (som eier Torro 
Rosso) bruker dette teamet 
som testlab for å overta 
Honda som motorleverandør 
i 2019.

Jeg tror dette teamet holder 

seg under midtfeltet den 
kommende sesongen fordi 
de har utfordringer med 
motorleverdør som jeg tror 
kan få det ganske bra til, 
men førerne leverer ikke på 
samme nivå.

Haas:
Dette teamet kjører 
med Ferrari motor og 
med samme førere 
Franskmannen Romain 
Grosjan og Dansken Kevin 
Magnussen. Hverken førere 
eller bilen er bra nok for å 
hevde deg over midtfeltet 
dessverre. Tilgang på vedre 
oppgradering fra Ferrari 
kan hjelpe litt.
Men de leverer jevnt over 
for dårlig, skyldes nok en 
kombinasjon av førere og bil 
som ikke er bra nok.

Mclaren:
Også her er det ingen 
utskifting av førere, 
Spanjolen Fernando Alonso 
er en meget mertitert fører 
med 2 VM titler i bagasjen. 
Han har vært svært uheldig 
med fjorårets sesong 
ettersom Mclaren ikke fikk 
det til å fungere med Honda. 

Dersom Renault motoren 
funker bra hos Mclaren kan 
dette bli en fører å regne 
med, men testing i Spania 
har ikke overbevist nok, 
men en sterk utfordrer til 
å kjempe om plasser foran  
Renault og kanskje Redbull 
kan vi nok se i årets sesong. 
Teamkompisen Stoffel 
Vandoorne fra Belgia er 
en fører som tidligere var 
geniforklart før han kom til 
Mclaren, men resultatene 
taler for seg og jeg tipper 
han ikke når over midtfeltet 
dessverre. Mclaren har en 
meget god historie også 
tidligere år med Honda 
og ikke ikke minst mange 
år med Mercedes som var 
meget vellykket. Men de har 
hatt sine utfordringer de 
siste årene. 

Alfa Romeo Sauber:
Årets mest spennende 
team og kanskje mest 
overraskende:
Sauber har en lang historie i 
F1 og nå er det eid av svenske 
interesser ( LongBowe 
finance som er eiere av 
H&M og Rausing familien 
som eier Tetra Pak) Dette 

forklarer vel også hvorfor 
Marcus Ericcson er en av 
førerene. Svensken er vel 
den eneste som ikke tok 
poeng i fjor selv.

Har lenge kjørt med Ferrari 
motor (Alfa Romeo og 
Ferrari inngår i samme 
konsern) og det gjør de de jo 
for såvidt i år også, men den 
er «brandet» Alfa Romeo og 
kommer i år i en meget fin 
farge rød og hvit.

Når de også får de samme 
oppgraderinger som Ferrari, 
har de tilgang til meget bra 
materiell og nå gjelder det 
for Ericsson og levere og 
bevise at han hører hjemme 
i F1, han kommer til å få det 
tøft med sin nye lagkamerat 
Monogasserne Charles 
Leclerc. Jeg tipper Ericsson 
kan leverer på poeng i år, 
noe han ikke har klart siden 
2015 sesongen, men Leclerc 
kan  blir farlig også for 
andre førere.

Ny bil, (minst) like stort pitcrew.
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Denne ble tatt fram og fikk 
en gjennomgang av bremser 
og oljeskift å sendt på eu-
kontroll. Til stor glede så 
ble denne godkjent med 
null hull selv etter 10 år 
med stillstand, og dermed 
registrert. Stolene og selene 
fra evoen jeg en gang hadde 
ble satt inn + et annet ratt, og 
bilen var klar for iskjøring. 
Da ting kan skje på et slik
arrangement så var planen 
å dra den på biltralle 
oppover,men rufsete vær og 
føreforhold førte til at tralla
ble bytte med lastebil på 
avreisedagen.
Vintertreffet 2018 ble holdt i 
Hallingdal 16-18 februar.

Treffet ble arrangert 
sammen med Volvo Carclub 
Norway og MBKN. Vi bodde 
hos vår samarbeidspartner 
Pers Hotell og selve 
kjøringen forgikk på 
Trytetjern i Nesbyen.
De fleste av oss dro opp på 
fredag og møttes på hotellet 
for litt sosial hygge med mat 
og drikke.

På lørdagen møttes vi i 
lobbyen, der ventet vi på alle 
deltagerne for å kunne reise 
samlet til Trytetjern.
Programmet viste at vi 
skulle ha avreise klokken 
9.30,men vi ble anmodet om 
å drøye det litt da banen

trengte litt ekstra pleie. 
Denne tiden benytte jeg til å 
losse bilen fra lastebilen, og 
vips var vi klare for avreise. 
I konvoien var vi 8-10 biler, 
derav en 940 på biltralle.
Etter noen alternative ruter 
på div. GPS’er så ankom vi 
Trytetjern i Nesbyen, noen 
litt før de andre.

Kl.11.00 hadde vi 
gjennomført førermøte og vi 
var klare til å entre banen. 
Selv om vi ikke var fulltallig
Enda, og vi hadde hele 
dagen foran oss var vi i kjent 
stil ivrige til å få hjulene 
til å rulle. Etterhvert som 
vi holdt på så ankom det 

flere fra VCCN. Vi hadde 
reservert banen for oss selv 
i noen timer så kjøretid var 
det masse av. En av klubbes 
medlemmer kjørte non stop 
i 1,5time med sin E350 Cupè 
fra 2011,men det skulle bare 
mangle de de hadde tatt 
turen fra Haugesund for å 
nyte denne herlige dagen på 
isen. Bilene som deltok var 
Volvo og Mercedes fra 1988 
til 2011, Blant disse var det 
volvo 940, S60, V70(noen 
med AWD), Mercedes 
S-klasse,E-klasse, c-klasse 
og 190E. Etter masse gøy på 
isen var det tid for en pause, 
og på menyen sto en det 
hamburger.

Jeg hadde gravd frem(bokstavelig talt) en 190E 2.3-8 med ASD anledning istreffet 
i år. Denne kjøpte jeg i januar 2008 da den hadde dratt av veien og fått en skade 
så eieren leverte skiltene å solgte.

VINTERTREFF 2018

TEKST & FOTO: TOR ANTON DAGFINNRUD HOVEDFOTO: JOACHIM AARNES

ARTIKKEL
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Ved bålpanna på isen i 
nydelig sol som gjorde 
påsken misunnelig ble vi 
servert en bacon, chili. 
Cheeseburger med sprøstekt 
løk og dilldressing. Denne 
gjorde absolutt ikke skam på 
ryktet sitt. Etter pausen kom 
det flere biler, både lokale og 
andre. De fleste her var biler 
som var rigget for kjøring på
isen, og det ble nå delt inn 
i to grupper. En for de med 
ishjul og en for de med 
vanlig og litt mere moderate
hjul. Dette var ganske bra 
for da var det ikke noen som 
kjørte veldig mye raskere 
enn andre å de med
ishjul gjorde banen bedre 

for de med gategodkjente 
hjul.

Da klokken nærmet seg 17 så 
begynte vi å tenke på retur 
til hotellet der en dusj, kakao 
og middagen var på gang. 
Da ikke alle ville gi slipp på 
isbanen samtidig så drog vi 
spredt tilbake til pers.
Banemannskapene på 
Trytetjern gjorde en 
utmerket jobb. De holdt til 
enhver tid banen ren for snø 
og var ute å dro løs fastkjørte 
biler med et stort smil. Og 
det er helt utrolig, da noen 
klarte å sette seg fast opptil 4
ganger på en runde, når jeg 
tenker meg om er jeg usikker 

på om alle klarte en hel 
runde uten å sette seg
fast eller snurre. Så i år 
ble premien for mest 
underholdning og flest 
berginger utdelt til samme 
person.

Vel tilbake på hotellet så 
møttes vi i baren i 2.etg 
mens vi ventet på middagen 
, hadde premieutdeling å
mimret over dagens morro.
Til bords på lørdagskvelden 
var vi 14personer som koste 
oss med god mat og drikke.

Vinnerne er:
Eldste bil: Håvard Stulen 
fra Mercedes-Benz Klubben 
Norge med sin fine 1988 
S-klasse.
Nyeste bil: Ole Øystein 
Rogne fra Mercedes-Benz 
Entusiastklubb med sin 2011 
E-klasse Coupe.
Mest show:Geir Boman 
Rinde fra Volvo Car Club 
Norway med sin Volvo 940

Dette var et supert treff, og 
vi som var der hadde det 
hyggelig og fikk kjøre masse, 
så en stor takk til Simen
Malerbakken og Thomas 
Madsen som arrangerte.

Ingen isbanekjøring uten å 
kjøre seg fast!

To vidt forskjellige modeller, 
samme moro!
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ÅRSBERETNING

STYREMØTER
Det er avholdt 7 styremøter i år, noe som er færre enn planlagt, 
vi har i midlertid forsøkt å gjøre all kommunikasjon på epost og 
telefon. Dette har fungert tilfredstillende.  Arbeidet har gått forseg 
på en god og demokratisk måte der alle saker av betydning har blitt 
drøftet før vedtak har funnet sted. Hensyn til habilitet har blitt 
drøftet og håndhevet i de tilfeller der det har vært nødvendig. 

TREFF
Av treff har styret gjennomført banetreff på Norsk Trafikksenter 
Vålerbanen i samarbeid med Volvo Car Club Norge, dette var en 
umiddelbar suksess og vi besluttet der og da å samarbeide om 
vintertreffet. Banetreffet rommet i alt rundt 60 biler, og ble drevet 
frem med et lite underskudd, noe vi tror vil endre seg i år da det 
både er flere som vil delta og vi har bedre tid til å markedsføre dette. 
Det er besluttet at treffet både skal markedsføres på Landstreffet og 
det skal være mulig å kjøpe billetter allerede der. Også i år vil treffet 
bli arrangert i samarbeid med Volvo Car Club Norway. 
Klubben har også gjennomført Tysklandstur med 12 deltagere, 
dette var en utmerket måte å vise frem hvor våre flotte biler er 
født. Årets tur gikk til Stuttgart der vi besøkte Mercedes-Benz 
Museet, Mercedes-Benz Werk Sindelfingen, som er konsernets 
største fabrikk. Her fikk vi se både vanlig produksjon av verdens 
mest eksklusive luksusbiler Mercedes-Benz S-klasse.  Vi fikk også 
en lukket visning på sportsbilen Mercedes-AMG GT, her fikk vi 
se håndproduksjon av biler slik Mercedes-Benz er så kjent for. 
Vi besøkte motorfabrikken AMG, i Affalterbach og Kienle, en 
restauratør på klassiske Mercedes-Benz. 
Oslo Motorshow, her skal lokallag Oslo skal ha mye av æren. Det er 
liten tvil om at dette arrangementet trekker folk. Både det å synes 
og å skape aktivitet er viktig for oss. Jeg regner med at Lokallag 
Oslo kommer tilbake til mer omfattende beskrivelse av utstillingen 
i sin årsberetnin. Midt i februar arrangerte vi Vintertreff på Gol i 
år. Kjøringen ble på Trytetjern og tilretteleggingen ble i stor grad 
gjennomført av Pers Hotell. En liten gruppe mennesker samlet 
seg og hadde det gøy på isen, her var det både flott vær og nydelige 
forhold for morsom kjøring. Samarbeidet med Volvo Car Club 
Norge var også her en suksess, og vi ble en 14 personer som alle 
hadde det kjempe gøy på fjellet. 

MB-TIDENDE
I løpet av året er det utgitt 3 eksemplarer av medlemsbladet MB-
Tidende, bladet har i år hatt en betydelig bedre inngang av stoff, og 
styret har tilrettelagt med flere skribenter for å få stoff til bladet i 

god tid. Det har sogar blitt en liten base av reserveartikler som enda 
ikke er trykket. Vi vil anbefale et nytt styre å vurdere om bladet kan 
gis ut flere ganger i året. Dette er en vurdering som må sees opp 
mot klubbens økonomi, da det er omfattende økonomisk belasting 
å utgi flere eksemplarer. Medlemmene får bladet Bil og dette er et 
meget godt bidrag til klubbens medlemmer og øker verdien av et 
medlemskap. 

MEDLEMSMASSEN
Medlemsmassen er i skrivende stund 750 medlemmer, noe som er 
en økning fra tidligere år. Vi har ikke bare økt medlemsmassen, 
men vi har også økt aktiviteten rundt verving og har holdt et fokus 
på å løfte lokallagene for å få flere medlemmer der det skjer ting. 
Ved å øke aktiviteten har vi også økt klubbens omfang og ser altså 
en tilstrømning av nye medlemmer. Målet for 2018 er å passere 1000 
medlemmer for derigjennom å sikre det aktivitetsnivået vi har i dag. 

ØKONOMI
Klubben har drevet året i år med et lite overskudd, og legger dette 
til grunn for videre drift. I år har vi også tilført nye inntektskilder 
i form av avtaler med kickback løsninger. Vi har 3% kickback fra 
WaterCircle forsikring, og 500,- pr frontrute som skiftes på Riis 
Bilglass. Videre har klubben tegnet et klubbmedlemskap i KNA 
for å sikre vår evne til politisk å påvirke myndigheter og jobbe med 
å sikre fremtiden for bilentusiaster. Klubbens økonomi ansees 
som god, og vi vil fortsette å bruke penger på medlemsrelaterte 
arrangementer. Styret vil likevel anbefale å øke godtgjørelsen 
for styret, ved å i større grad tilby kostnadsdekning for styrets 
medlemmer. Dette for å sikre klubben mot å stå i en situasjon der 
ingen ønsker å sitte i styret. 

MÅL FOR STYRETS ARBEID
Styret har hele veien hatt et mål om å sikre den gode driften 
som har vært av klubben igjennom mange år, men likevel å være 
innovative og forbedre markedsføringen og øke aktivitetsnivået. 
Gjennom året har klubbens lokallag blitt tilført midler gjennom 
ulike vervekampanjer, og aktivitets premier, det har blitt handlet 
inn lokallagstrøyer som lokallagene selv har fått ansvar for å 
fordele/selge, etter eget ønske. Samtlige lokallag skal nå besitte 
to beachflagg som det er tenkt at de benytter ved treff, og når de 
møter på arrangementer som ikke er direkte knyttet til klubben. 
Dette for å sikre bred markedsføring og se og bli sett effekten.  Det 
har blitt opprettholdt et aktivitetsnivå med en klar målsetting om 
å øke deltagerantallet over tid. Arrangementer som Vålerbanen, 
Vintertreff og landstreffet går alle med underskudd, og tilføres 
midler fra klubben. Dette for å gi noe tilbake til aktive medlemmer. 
Klubben har igjennom året i år hatt en god drift der vi har jobbet 
mot en felles målsetning, økt entusiasme, mer aktivitet og flere 
medlemmer. 

MÅL FOR 2018 
Styrets målsetning for 2018 blir jo i stor grad bestemt av det 
påtroppende styret, vi har likevel notert oss noen mål vi vil 
anbefale det nye styret å vurdere. Dette kan enkelt oppdeles i 
følgende kulepunkter. 
 •   Opprettholde eller øke aktivitetsnivået.
 •   Styrke lokallagene og arbeide i fellesskap med dem. 
 •   Sikre økonomisk forsvarlig drift. 
 •   Avsette midler til jubileumsfest 2020

Styreleder: Simen Malerbakken
Treffansvarlig: Thomas Madsen
Medlemsansvarlig: Geir Gylseth
Avtaleansvarlig: Tor Anton Dagfinrud
IT-Ansvarlig: Arnfinn Eide
Lokallagsleder Vestre Viken: Anders Nyquist
Lokallagsleder Gudbrandsdal: Lars Kristian Steineide
Lokallagsleder innlandet: Sigurd Biørn/Werner B. Solbakken
Lokallagsleder Oslo: Frode Sørensen

Økonomiansvarlig uten styreverv: Tore Vold
Redaktør uten styreverv: Frode Strand

STYRET
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ARTIKKEL

I mitt første innlegg her, 
tenker jeg å gå tilbake til 
starten. Ja, ikke helt tilbake 
til starten med Skapelsen og 
Big Bang, men til starten da 
den autofile lidenskap ble 
tent. Den første gangen, da 
ditt ønske og håp om å eie 
en Stjernebil ble født. For 
der har vi vært alle sammen, 
enten vi innrømmer det eller 
ikke.
For min egen del, ble 
drømmen skapt svært tidlig i 
livet. Jeg tror det var i 3-4 års 
alderen. Da var lidenskapen 
for alt på 4 hjul allerede 
skapt, og de fleste bilmerker 
var allerede kjent. Både 
gjennom lekebiler og egne 
observasjoner. Antakelig var 
jeg på det tidspunkt en sann 
plage for min dagmamma, 
som mange år senere kunne 
fortelle at jeg pekte på biler 

og ropte modellnavnet. At 
jeg allerede den gang hadde 
forkjærlighet for Mercedes 
Benz, var jo ingen resept på 
at man senere skulle bli eier 
av en. Selv om noen sikkert 
ante det. Ja, kanskje ante jeg 
det selv også. Jeg tror faktisk 
dagmammaen min skjønte 
det først. Og, det skulle vise 
seg at hun fikk rett.
Du som leser dette, 
kjenner deg kanskje igjen. 
Lidenskapen ble tent, en 
gang der i årene som nå 
ligger bak oss. Enten du var 
barn, ungdom eller voksen. 
Lidenskapen skulle vise 
seg å følge meg videre i 
oppvekstårene. Jeg husker 
W123. Jeg husker min 
begeistring og glede de få 
gangene jeg ble kjørt i taxi, 
og taxien nettopp var en 
W123. En trofast sliter, men 

udødeliggjort - ikke bare 
gjennom byggekvalitet, men 
også gjennom det faktum 
at de fleste faktisk har sittet 
i en. Mest sannsynlig som 
passasjer. Vi trenger jo ikke 
nevne at W123 hadde lekre 
modeller som også omfattet 
CE og at den ble etterfulgt 
av en ny modell som i disse 
dager også er på vei til å bli 
en klassiker og samlerbil. 
Jeg husker da S-klassen 
kom med ny modell i 1979. 
Jeg så den første gang i 
1981. Du husker den sikkert 
du også. Den første jeg så, 
hadde en sølv metallic farve 
med antydning av en dråpe 
blått i lakkblandingen, og 
bildesignet var i mine øyne 
så moderne og vakkert at jeg 
tenkte at bedre enn dette blir 
det ikke. Denne S-klassen 
var drømmebilen. Seter i 

velur. Tykke, innvendige 
dørstolper som var polstret, 
ulikt alt annet du kunne 
observere hos de samtidige 
modellene fra dusinmerkene 
som da gikk på norske 
veier. Det er nok å nevne 
Mazda 929 og Opel Rekord, 
og du vil sannsynligvis 
nikke gjenkjennende. 
Ikke rart S-klasse står for 
Sonderklasse. For dette var i 
sannhet noe helt utenom det 
vanlige. Designansvarlig var 
Bruno Sacco. Da ble det jo 
bra. Mer enn bra, faktisk. For 
det ble perfekt.
S-klasse W126 ble som vi vet 
erstattet av en ny utgave i 
1992. Det er jo det som alltid 
skjer. Men, drømmebilen 
ble for meg likevel W126. 
Den representerte alt som 
Mercedes Benz står for; 
kvaliteten, nyvinningene 

TEKST: HARALD MORTEN UTNESS FOTO: THOMAS JOHANSEN

Jeg er ny som skribent her i Entusiastklubben, men er riktignok ikke helt novise 
i forhold til det å skrive. Noen observante følgere på FaceBook-siden til klubben 
vår vil nok sannsynligvis allerede ha registrert noen av mine innlegg der. Og de av 
leserne som har besøkt UtnessGarasjen på FaceBook, har antakelig vurdert min 
lidenskap i retning av galskap.  I tillegg har jeg i et par år vært fast skribent for en 
annen bilklubb, uten at vi skal komme nærmere inn på italiensk bilgalskap her i 
denne spalten. For da kan det ta helt av.

STARTEN
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og soliditeten. Og som foret 
opp under drømmen om 
Mercedes Benz. 
Omtrent 40 år etter mitt 
første hylende utbrudd 
om Mercedes Benz som 
fireåring, kunne jeg selv 
besøke en Mercedes Benz-
forhandler for å kjøpe en 
helt fabrikkny Stjernebil. 
Øyeblikket kan ikke 
beskrives med ord, selv om 
jeg skal innrømme her at 
det skjedde på impuls den 
lørdagen da kontrakten ble 
skrevet en vakker maidag i 
2012. Men, den udelte gleden 
det var å kunne spesifisere 
ønsket modell med aktuelt 
utstyr er noe jeg unner alle. 
Jo, jeg innrømmer å ha kjøpt 
mange helt nye biler over 
flere år, men øyeblikket 
med Mercedes Benz var 
helt spesielt. Det var som 
julaften, bursdag og 2 
måneder med uforpliktende 
og solrik sommerferie 
samtidig. Fordi jeg da kunne 
realisere den ENDELIGE 
drømmen, den drømmen 
som jeg hadde båret på i 
over 40 år. Det var mer enn 
bilen; det var drømmen som 
ble virkelighet. Endelig. 
Maidagen, 40 år senere.

Det er kanskje unødvendig 
å si at min Mercedes Benz 
behandles som et lite barn. 
Ikke fordi jeg tror den er 
skjør og ikke klarer seg på 
egen hånd, for det gjør den. 
For min Mercedes Benz, 
Frk. Bremen som hun heter, 
er voksen. Men, som de 
fleste kvinner ønsker hun 
oppmerksomhet og god 
omsorg. Med en omsorg 
og et vedlikehold som nok 
går inn i historien som noe 
ekstraordinært, vil hun 
se like vakker ut hele sin 
levetid. Omsorg, fordi jeg 
elsker henne. Fordi hun 
er mer enn en bil. Hun 
er virkeliggjøringen av 
drømmen jeg bar på. I alle de 
årene. Plutselig var det verdt 
all ventingen. Og man kunne 
spørre seg om hvorfor i alle 
dager man hadde kjøpt nye 
biler fra andre dusinmerker 
tidligere. Men, det skal man 
selvsagt ikke gruble for mye 
på. Det kan man bli gal av. 
Men, når alt kommer til alt, 
så er man ikke ekte autofil 
før det kommer et snev av 
galskap inn i lidenskapen. 
Jeg skal også balansere det 
hele, og innrømme at jeg 
vet at det vil gå mange tiår 

fra nå før min Mercedes 
Benz – eller Frk. Bremen, 
altså - blir en klassiker, slik 
en klassiker defineres rent 
objektivt. En CDI C-klasse 
W204 går det mange av, 
men det er meg revnende 
likegyldig. For i mitt hjerte er 
hun allerede MIN klassiker, 
og det er det som betyr noe. 
Hun er en bil jeg aldri skal 
selge. Jeg kan godt skrive 
under på det også. Hun er 
bare min. For resten av livet. 
Og, med den omsorgen 
Frk. Bremen får, vil hun 
med all sannsynlighet også 
overleve meg. Trøsten får 
være at noen en gang vil 
få oppleve henne som en 
utrolig vakker klassiker, med 
ganske få kjørte kilometer 
på telleren. Selv om jeg på 
det tidspunktet kanskje 
befinner meg i det jeg håper 
er en BilHimmel, unner jeg 
virkelig noen med hjerte og 
lidenskap å overta denne 
fantastiske Stjernen.
Moralen i dette? For det er jo 
alltid en moral i det meste. 
Jeg tror moralen er at å dyrke 
gleden og lidenskapen i ting, 
gjør alt bedre. Slik vi gjør, 
vi som leker med biler i 1:1 
størrelse. Ja, jeg eier flere 

biler, og jeg er med stor 
sannsynlighet bannlyst av 
Miljøpartiet De Grønne 
herfra og inn i evigheten 
på grunn av karbonutslipp. 
Men, det betyr ikke noe. 
Fordi det autofile liv er 
viktigst. Skulle jeg velge bort 
noe i livet, er det mye jeg 
ville velge bort før jeg må inn 
i garasjen og gjøre noen valg 
som omhandler bilene. Vi 
kommer nok aldri dit at det 
valget må tas, heldigvis. Jeg 
ser ikke for meg et liv uten 
biler, for å si det slik. Jeg vil 
velge å gå en helt annen vei 
enn Fornuftens Smale Vei 
i fremtiden, faktisk. Fordi 
jeg skal samle på biler. I 1:1 
størrelse. Flere biler enn 
de jeg i dag har. Og jeg skal 
bygge større garasje, på en 
ny eiendom et annet sted. 
En ny drøm, som også skal 
virkeliggjøres. 
Galskap, sier du vel, etter 
å ha lest disse ordene. Ja, 
utvilsomt. Det er masse 
galskap i det å eie biler og 
bruke mye penger på det. 
Men, det gir så mye tilbake. 
Hver eneste dag. Og med 
Mercedes Benz gir det noe 
ekstra tilbake hver dag. Das 
Beste oder Nichts.
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STJERNELØPET 2018
15. - 17. juni 2018 Quality Hotel Expo, Fornebu

Invitasjon til

Mercedes-Benz Klubben Norge, avdeling Oslo inviterer alle
klubbens medlemmer og gjester til årets Stjerneløp, 
det 39. løpet i rekken siden 1980.

Stjerneløpet 2018 vil ha sin base på Quality Hotel Expo som
 ligger på Fornebu utenfor Oslo. Like overfor hotellet ligger
området som tidligere var Fornebu flyplass, hvor blant annet den
originale avgangshallen fra 1939 og tårnet er bevart. Start og inn-
komst på årets løp vil også finne sted i dette området. 

Løpet lørdagen vil i hovedsak gå på mindre trafikkerte veier i
Asker og Bærum og ikke være innom Oslo sentrum.  
Lunsjen under årets løp vil foregå et sted underveis. 
Innkomst for løpet er på hotellet. 

Påmelding til løpet skjer ved at du fyller ut blanketten lenger bak 
i invitasjonen og sender den, fortrinnsvis på e-post, til: 
unni.mercedes@gmail.com 
eller med vanlig post til: 
Mercedes-Benz Klubben, Norge, postboks 2317, 0201 Solli.
Påmeldingen er gyldig, når vi har registrert din innbetaling av
startkontingent, hotellrom og måltider. 

Påmeldingsfristen er 1. mai. 
Etter denne fristen øker startkontingenten fra kr. 450 til kr. 1000.

Spesielle behov. 
Dersom det er spesielle behov vedrørende mat eller annet,
 vennligst gi beskjed i merknadsfeltet på påmeldingsskjemaet.

STJERNELØPET 2018
Invitasjon til

15.-17. juni 2018 Quality Hotel Expo, Fornebu

Mercedes-Benz Klubben Norge, avdeling Oslo inviterer alle klubbens medlem-
mer og gjester til årets Stjerneløp, det 39. løpet i rekken siden 1980.

FOR MER INFORMASJON ELLER PÅMELDING:
www.Mercedesklubben.no 

www.MBtreff.no

Stjerneløpet 2018 vil ha sin base på Quality Hotel Expo som 
ligger på Fornebu utenfor Oslo. Like overfor hotellet ligger 
området som tidligere var Fornebu flyplass, hvor blant annet 
den originale avgangshallen fra 1939 og tårnet er bevart. Start 
og innkomst på årets løp vil også finne sted i dette området.

Løpet lørdagen vil i hovedsak gå på mindre trafikkerte veier 
i Asker og Bærum og vil ikke være innom Oslo sentrum. 
Lunsjen under årets løp vil foregå et sted underveis. 
Innkomst for løpet er på hotellet.

Påmelding til løpet skjer ved å fylle ut en blanket som du 
finner lenke til på MBtreff.com eller via MBKNs egne sider.

PÅMELDINGSFRISTEN ER 1. MAI!
Etter denne fristen øker startkontigenten fra kr 450,- til kr 
1000,-
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MB-TIDENDE
1/1 side          3000,- pr utgave
1/2 side           1700,- pr utgave
1/4 side          1000,- pr utgave
Informercial
            1500,- pr side pr utgave

INTERNETT
(Forum og hjemmeside) 

Banner øverst            4500,- år
Banner øverst   1500,- kvartal

BAKSIDE MEDLEMSKORT
1/1 kort 1000 stk            6000,- 
1/2 kort 1000 stk             3000,-
1/4 kort 1000 stk              1500,-

PLAKAT TIL TREFF  5000,- 
Plakaten kommer på trykk i Bladet 
BIL.

STAND PÅ TREFF       
2000,-

PRISER FOR ANNONSERING VIA
MERCEDES-BENZ ENTUSIASTKLUBB

Ta kontakt med formann Simen Malerbakken på 
styreleder@mbek.no for informasjon og bestilling.

For våre samarbeidspartnere tilbyr vi
svært gunstige pakkepriser.

Mercedes-Benz har vært offisiell leverandør av sikkerhets bil 
i formel 1 siden 1996. De siste årene har denne vært kjørt av 
tyskeren Bernd Mayländer  som også i år skal kjøre bilen.

Årets utgave er Mercedes-AMG  GT-R, med 585 HK (430KW)  
som er identisk med den du kan bestilles hos forhandleren 
på hjørnet. Det er i utgangspunktet en std gatebil som er 
utstyrt med litt mer kommunikasjonsutstyr for å kunne følge 
løpe t og AMG trackpack med veltebur og skall stoler (dette 
kan også bestilles på gatebilen)

Bilen brukes til for eksempel å starte race når det er kraftig 
regnvær og løpsledelsen bestemmer at starten går bak bilen. 
Også ved uhell som kollisjoner og andre hindringer på 
banen blir bilen kommandert ut for å samle feltet.

 Også Medical Car er det Mercedes-AMG som leverer, den 
er i utgangspunktet en C63 S stasjonsvogn som er modifisert 
litt med 4 stoler og avansert kommunikasjons utstyr og det er 
hele tre leger som er med i denne bilen og denne bilen er den 
som står bak startfeltet når racet drar i gang.

Mercedes-AMG GT R er årets 
safety car I Formel 1
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RAPPORT FRA GUDBRANDSDALEN

DØL OG DUR

RAPPORT FRA LOKALLAG OSLO

RAPPORT FRA VESTRE VIKEN

LOKALLAG

Høsten 2017 var en fin tid for relativt nystartede lokallag 
Gudbrandsdal. Flere medlemmer ble vi og vi hadde ett 
lokallagstreff i måneden gjennom høsten. 

Vi kan se tilbake til et meget vellykket treff på Bertel O. Steen 
Lillehammer Motorcentral i september, her var det mellom 
50 og 60 Mercedes-Benz i alle aldre og fasonger utstilt. Dette 
var også Motorcentralen meget fornøyd med og sammen 
håper vi kunne gjenta suksessen i 2018.

Vi avsluttet året med ett juleavslutningstreff i desember på 
Øyer gjestegård.

I januar ble, sammen med lokalllag Innlandet, arrangert 
nyttårsbord på Egon Lillehammer. Etter god mat og drikke 
fortsatte festen oppe i Toppen Bar på Mølla Hotell, der vi 
også overnattet.
 
Lokallag Gudbrandsdal teller nå 27 betalende medlemmer 
og kalenderen er full av spennende treff og aktiviteter utover 
året. Blant noen kan jeg nevne «Døl og dur» på Vinstra 5.mai, 
Landstreff MBE på Gol 25.-27.mai, treff BOS 15.september.
Se lokallag Gudbrandsdal sin treffkalender for mer info.

Kjære MB entusiast.
Det er med stor glede jeg ser mange nye medlemmer i MBE 
klubben. Det er høy aktivitet og den fineste sesongen nærmer 
seg.  Medlemsmassen i MBE Vestre Viken har økt med 33% 
siste ¾ år. Facebook gruppen vår har siste året steget fra 40 
personer, til i skrivende stund 240 stykker!  
Vi ønsker å tilby et bredt utvalg av ulike møter og 
arrangement videre utover vår, sommer og høsten 2018.  Noe 
for enhver smak.

Uansett bil og merke er alle motorinteresserte med 
entusiasme hjertelig velkommen til våre felles treff og 
arrangementer i 2018. Vi ser med stor glede fram til 
samarbeide og felles treff med andre lokallag, MBKN og 
deltakelse i ulike bilarrangement.
Det oppfordres til å følge med på MBE sine hjemmesider; 
Alle treff vil legges ut på forum, MBtreff, via E-mail, MB 
tidene, Bulletinen samt Facebook. På enkelte av møtene 
er dato og detaljer ikke klare. Vi håper på mange positivt 
innstilte betalende medlemmer i MBE Vestre Viken, som vil 
være med å delta for egen glede og for fellesskapet.

Stjernehilsen fra Anders Nyquist (leder MBE Vestre Viken)

Døl og dur er ett treff som blir arrangert 
hvert år av Amcar HD Fron første 
helgen i mai og her samles biler av ulike 
merker og modeller. I 2017 var det 130 
biler utstilt på dette treffet og det var 
live musikk her. Runar Tangen som 
er en av arrangørene er også medlem 
hos Mercedes-Benz Entusiastklubb 
og han har lyst til at vi stiller opp på 
dette treffet for å vise fram klubben 

vår for publikum og forhåpentligvis 
rekruttere flere medlemmer. Vi får 
derfor antakelig vårt eget område på 
utstillingsplassen.

Jeg håper dere setter av lørdag 5.mai 
og tar turen til Vinstra, for dette er 
ett meget bra treff med god stemning 
og masse fine biler. Overnatting er 
ikke noe problem da Peer Gynt Hotel 

og spiseri ligger rett over veien for 
senterplassen der Døl og dur blir 
arrangert.

Mer info blir lagt ut på mbe forumet og 
mbtreff.no, se også treffets hjemmeside: 
http://www.123hjemmeside.no/
amcarhdfron/87416076

Det har vært (og er) fortsatt vinter for 
oss i Lokallag Oslo. I skrivende stund 
er det fortsatt over 80 cm med snø 
(i høyden) på terrassen min her på 
Eidsvoll Verk, en snau times biltur fra 
Oslo sentrum.

Aktiviteten i lokallaget preges også 
noe av dette, vi har arrangert en del 
treff siden sist, mange av disse treffene 
på vinteren blir gjerne uten det store 
fokuset på bilene, gitt at det gjerne er 
stup mørkt ute når vi møtes. 

Men vi har da også gjort noe annet.. vi 
har vært på besøk hos Car Spa i Oslo. 
Her var vi et 20-talls fremmøtte som 

fikk en uforglemmelig framvisning av 
hva magikerne hos Car Spa kan få til 
både med tanke på bilenes utvendige 
utseende med sin grundige ”makeover” 
av lakk og andre eksterne detaljer og 
også hvordan de kan få håpløst slitte 
og sprukne skinnseter til å framstå 
hele og fine - klare for mange nye år 
med slitasje. Vi lærte om smarte grep 
som vi som amatører når det gjelder 
skinnpleie selv kan benytte oss av for å 
få skinndetaljer i bilene skikkelig renset 
og tilbakeført nesten til fordums prakt. 

Etter hvert som vinteren 
forhåpentligvis har sluppet taket når 
du sitter med dette bladet i hånden vil 

vi komme tilbake med flere treff som 
vil foregå mer utendørs. Detaljer om 
disse treffene finnes i egen oversikt her 
i bladet.

Utover dette vil jeg trekke fram at vi 
også i år akter å satse hardt på en stor 
og fin stand på Oslo Motorshow, 26-28. 
oktober 2018. Så sett av tiden til å møte 
oss der, eller ta kontakt med oss dersom 
du har en bil du ønsker å vise fram 
på messa eller om du vil hjelpe til på 
andre måter. All hjelp er god hjelp på 
slike messer!  Jeg håper vi sees på treff 
i regi av Lokallag Oslo eller våre andre 
lokallag i regionen i tiden som kommer!
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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

Huseby Autodeler har i 20 år levert deler til eldre 
bilmodeller. 

Vi har kontakt med noen gode leverandører, som har et godt 
utvalg av deler til klassiske bilmodeller, og kan derfor levere 
riktige deler, til fornuftige priser, fra lager i Norge.
Vi vil spesielt nevne forstillingsdeler fra Frap SpA i Torino, 
Italia. De har produsert forstillingsdeler siden 1932 og har 
vært originalprodusenten til mange av de lokale fabrikken. 
Nå produserer de originaldeler til blant annet Alfa Romeo, 
Alpina og McLaren. Frap SpA har i sitt sortiment et godt 
utvalg til W110. 111, 113, 114 seriene og de fleste av de nyere 

modellene. Se gjerne www.frap.it for komplett program.
Videre fører vi tenningsdeler, bremsedeler, elektrodeler, 
servicedeler og andre nødvendigheter som trengs for å holde 
bilen på veien.

Vårt arbeidsområde er bilmodeller fra ca 1955 – 1985. 
Du finner oss i Hedalen i Valdres. Der har vi en del varer på 
lager. Besøk også vår nettbutikk: www.husebyautodeler.no. 
Her vil du også finne mange godbiter, som ofte ellers kan 
være vanskelig å skaffe. 

Kontakt: tlf/sms 91798018 E.post: post@husebyautodeler.no

Ny samarbeidspartner
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TREFFKALENDER LOKALLAG OSLO

LOKALLAG

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

TREFFKALENDER LOKALLAG STAVANGER
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. Følg med på forumet og Facebook for 
informasjon om kommende treff og sammenkomster!

TREFFKALENDER LOKALLAG ØSTFOLD
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

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

TREFFKALENDER LOKALLAG VESTRE VIKEN
Vi møtes klokken 18:00 dersom det ikke er nevnt noe annet.

KNA kommer på besøk for 
en innføring i deres arbeid, 
samt tanker om bilglede i 
fremtiden.

Veteranbiltreff og utstilling 
i Vikingskipet i Hamar 
med stor MBE- og MBKN-
ustilling og stand.

Besøk hos Norsk Prol i 
Mjøndalen med tilbud, 
demonstrasjon og 
bilpleietips

Utstilling under Classic Car 
Show på Hellerudsletta

MBKN har stand på NVKs 
vårmarked på Ekebergsletta

Vårmønstring med NSK på 
Øvrevoll Galoppbane

Landstreff MB 
Entusiastklubb, Gol

Tysklandstur til Bremen

MBKN Stjerneløpet, 
Fornebu

Banekjøring, Vålerbanen Følg med på forumet, Facebook og MBtreff.no for 
informasjon om øvrige treff og sammenkomster!

5. APR

4. MAI

15.-17. JUNI

7.-8. APR

12. MAI

12. AUG

12. APR

25.-27. MAI

14.-15 APR

3.-7. JUNI

UTEN FASTSATTE DATOER

1800: Besøk hos KNA hos 
dem i Nils Hansens Vei 2, 
Bryn

Danmarkstur med Jan Tore. 
Avreise Larvik 0800.

Vårmønstring med NSK Møtes på Robsrudgjordet 
Grill for en matbit

18. APR 27.-29. APRIL 1. MAI 9. MAI

Landstreff MB 
Entusiastklubb, Gol

Stjerneløpet 2018 med 
MBKN på Fornebu

Mjøsarundt. Avreise CircleK 
Minnesund 1200.

Sommeravslutning (med 
MBKN/Vestre Viken)

25.-27. MAI 15.-17. JUNI 30. JUNI AUGUST

Banekjøring,Vålerbanen 1800: Verkstedstreff hos 
Jonas Ledal. Kjosveien 333

Høsttur til Molde
12. AUG 28. AUG 21.-23. SEPT I løpet av sommeren skal vi 

også gjennomføre et større 
treff på Våler i Østfold.
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Døl og Dur, Vinstra Conlogo Swisswax, 
Lillehammer

Landstreff MB 
Entusiastklubb, Gol

Stjerneløpet 2018 med 
MBKN

Kjøretur til Tyskland 
(Brabus, Kleemann, MB)

Besøke andre MBE-Lokallag Banetreff MBE/VCCN, 
Vålerbanen

MBE-treff, BoS Lillehammer

TREFFKALENDER LOKALLAG GUDBRANDSDALEN
5. MAI

JUNI

9. MAI

14. JULI

25.-27. MAI

25. AUG

15.-17. JUNI

15. SEPT

Vårmønstring på OBS 
Rudshøgda

Døl og Dur, Vinstra Conlogo, demonstrasjon av 
Swisswax

Landstreff MB 
Entusiastklubb, Gol

1800: Burger på Cadillac 
Diner, Tretten

1800: Skibladnerbrygga, 
Gjøvik

Banekjøring, Vålerbanen Motordag på Lillehammer

TREFFKALENDER LOKALLAG INNLANDET
22. APR

13. JUN

5. MAI

4. JULI

9. MAI

12. AUG

25.-27. MAI

15. SEPT

Alt med trykk!
Brosjyrer • kataloger • Prislister • Produktark

Blader/magasiner • Bøker • Aviser • dm 

Plakater • Boards • Bannere • Permer 

Brevark • konvolutter • Blanketter 

etiketter • Billetter • Bæreposer

Profilartikler • Pakking • distribusjon

Originalarbeid • repro • Annonser

 Hovfaret 17B, 0275 Oslo. Tlf: 24 12 48 00
E-post: andrew@papermill.no. www.papermill.no

Papermill_EgenAnnonse-A5.indd   1 16.08.2013   09:24:01
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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

Arbeidslys.no
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
Grenland Antirust

Gytis Autec
Haugens Bilshine (Oslo)
Hellanor
Huseby Autodeler
Jessheim Antirust
Karosserispesialisten (Oslo)
Kerpro.no
Kvål Auto AS (Sandnes)
KNA/Watercircles
Lindesnes Auto AS
MBspecialist.com/Båstad bil
Moss Dekkservice
Nordic Bil (Bodø)
Oslo Antirust
Oslo Felgretting
Riis Montering
Scandicshine.no
Stjerneservice.no
Swisswax.no
Thon Hotels
TS-Racing
Veng.no
Vestfold Antirust
Østfold Felgtekniskk

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   Tommy Byman   oslo@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG OSLO

Lokallagsleder   Stene Gilberg   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




