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Tusen takk!

Tusen takk for en fantastisk 
helg! Vi har akkurat lagt bak 
oss tidenes Jubileumsfest på 
Gol. Tusen takk til alle som 
var med. 

Deres bidrag til denne festen 
var virkelig verdifullt, det 
var stort og det var brabra. 
Tusen takk til alle som kom. 
Jubileumslandstreffet ble 
akkurat så hyggelig som 
vi håpet, og akkurat så 
spennende som vi ønsket. 
 
Tusen takk til alle som var 
med på tur til Voss, mektige 
naturopplevelser, fantastiske 
fjell og fjorder, spektakulære 
stigninger og bratte 
nedkjøringer. En fantastisk 
opplevelse. 

Tusen takk til alle som var 
med på Vålerbanen, Tusen 
takk til alle som møtte opp 
i fantastisk vær på banedag, 
til herlig mat 

på Skaslien og til en flott 
utflukt for alle. 
Tusen takk for et godt 
gjennomført arrangement, 
ledet av Volkswagen Audi 
Club Norwegen, en solid 
og gjennomført klubb 
med både erfaring, styrke, 
og gjennomføringsevne. 
Tusen takk for at vi fikk 
være med på dette flotte 
arrangementet. 

Tusen takk til en klubb som 
igjen har gitt meg fornyet 
tillit til å sitte enda et år, 
en klubb som støtter det 
arbeidet jeg har fått gleden 
av å lede igjennom mange 
år. Tusen takk til et stabilit, 
stødig og trygt styre som 
gjør jobben godt. Tusen takk 

Tusen takk til hvert enkelt 
medlem som har gjordt 
denne drømmen mulig, 
en drøm om et felleskap, 
en samling rundt en felles 

interesse, en 
felles tanke om 

at Mercedes-Benz er litt mer 
enn bare en bil. En felles 
tanke om at gleden kan 
spres og gleden kan utvikles 
i felleskap, med entusiasme. 

Gratulerer til deg som leser 
dette, gratulerer med 20 
års jubileum, gratulerer 
med 20 år som entusiastisk 
og energisk bilklubb. 
Gratulerer til en av de få 
bilklubbene som faktisk 
vokser i dagens marked. 
Gratulerer som medlem i 
denne flotte organisasjonen 
med mange entusiastiske og 
gledesspredende Mercedes-
Benz Entusiaster. 

Ledern blir litt avkortet i 
denne utgaven, men helt 
til slutt kan jeg nevne at 
Landstreffet fikk en litt 
uheldig avsluttning for meg, 
da jeg endte på sykehus. 
Hjertet likte ikke alt stresset 
det medførte å gjennomføre 
LT, så det måtte en liten 
korrigering til, med både 

nye medisiner, og en 
justering av det som allerede 
er der, samt mer trening og 
mer fokus på avstressing. I 
perioden 21.september til 
19. oktober vil jeg derfor 
ikke være tilgjengelig, 
men på Hjerteskole på 
Feiringklinikken. Tusen 
takk igjen for hyggelig treff, 
og jeg håper vi alle sees i 
Stavanger, som i skrivende 
stund er noen få uker frem 
i tid. 
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LederRedaktøren har ordet
«Det er vanskelige tider, Karius». 

Jeg syns det passer seg å åpne dette 
nummeret av MB Tidende med et 
sitat fra Torbjørn Egners «Karius og 
Baktus». 

Selv om vi i Norge relativt sett har 
sluppet ganske lett unna hittil, så er 
det vanskelige tider for mange. Det 
er i vanskelige tider at vi må ta vare 
på hverandre, noe som kan være 
utfordrende når man best tar vare på 
hverandre ved å ikke treffes. I klubben 
er vi vant med å ha jevnlige møter, 
lokalt og nasjonalt. Det skravles, 
sparkes dekk, ristes hender og man 
nyter hverandres selskap. 

Allerede i våres begynte klubben så 
smått å arrangere noen forsiktige 
driveouts. Man møtes, nærmest som 
en gjeng rånere, og kjører tur sammen. 
Fortrinnsvis i hver sin bil. Med strengt 
fokus på smittevern, begynte man så 
smått å gjenoppta en viss sosialisering. 
Her er det bare å berømme ildsjelene 
som tok initiativ og fant måter å møtes i 
disse, for mange, vanskelige tidene. 
Landstreffet i mai utgikk «selvfølgelig», 
men med gradvis gjenåpning, lot det 
seg endelig gjennomføre i august. 
Tross vanskelige tider, ble landstreffet 
akkurat så hyggelig som det pleier å 
være. God stemning, fine biler, og et 
variert program. I klubbens historie 
har det aldri vært så lenge siden forrige 
landstreff, men samtidig har det heller 
aldri vært så kort til det neste. Vi kan i 
hvert fall ikke annet enn å håpe på at 
landstreff 2021 går som planlagt, 28. – 
31. mai 2021. 

Undertegnede har denne sommeren 
vært travelt opptatt på mange fronter, 
blant annet med bygging av nytt 
kjøkken. Det tar sin tid, når man både 
skal rydde opp etter 70 år med elde, 
og forsøke å oppgradere til noenlunde 
ny standard. Tida har flydd, og da jeg 
sjekket kalenderen for utgivelser av MB 
Tidende, var det bare å få svingt seg 
rundt, mase på artikler vidt og bredt, 
og håpe på det beste. Selv om dette 
ble et litt hastverkpreget nummer, så 
er det igjen fylt med variert og godt 
stoff fra medlemmer på flere kanter 
av landet. En stor takk til alle som har 
snudd seg fort rundt, og levert artikler i 
rekordfart. 
Siden jeg førs
t er i gang med å studere kalenderen, 
så annonserer jeg like godt med en 
gang deadline for MB Tidende 3 / 2020: 
søndag 1. november 2020! Vi ønsker å 
høre fra dere medlemmer, enten det er 
en spesiell bil, opplevelse, tur, egentlig 
hva som helst. Husk at uten artikler 
fra dere medlemmer, blir bladet veldig 
kjedelig.

Midtsidebil til dette nummeret var det 
vanskelig å velge. Her sto det mellom 
klassisk eleganse, relativt anonym 
råskap, og en bil som får malingen på 
fotgjengerovergangene til å virke høy. 
Jo flere jeg har spurt, jo vanskeligere 
ble det å få noe svar. Helst skulle jeg 
hatt 3 midtsider til disposisjon, men det 
er bare én. Hvem som til slutt trakk det 
lengste strået ser dere midt i bladet. 

Redaktør
Frode Strand
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NY AVTALEANSVARLIG MEDLEMSSTATUS SEPTEMBER 2020

KLUBBNYTT

www.MBTreff.no
Snarveien til informasjon om alle Mercedes-relaterte treff i Norge, både lokalt og nasjonalt!

Jeg heter Ivar Skaaden og bor i Stange Kommune ved 
Hamar. Er snart 66år, pensjonist- og kan nå gjøre som jeg vil. 
Har jobbet i tele- og data-bransjen 44år.

I 1991 kjøpte jeg min første Mercedes Benz, og ble hekta.  
Den har jeg ennå. Siden har det blitt mange. Jeg har erfart 
at det er lettere å kjøpe enn å selge. Blir så glad i bilene fra 
Stuttgart.

Innerst i garasjen har jeg laget meg en furtebu med over 200 
modellbiler, kun av typen MB. Fronten av en Strek8 lyser i 
mot meg og stjerna i taket gjør at jeg blir i så godt humør.

Min eldste MB er 88 år. Den er under restaurering. Skal 
prøve å få gjort litt på den i vinter. (men det har jeg vel sagt i 
flere år, huff)

Jeg gleder meg til å ta fatt på vervet som avtaleansvarlig i 
klubben. Skal prøve å bidra etter beste evne. Har du noen 
tips, enten det er firma vi burde samarbeide med, eller om så 
avtaler som ikke fungerer etter hensikten, treffer du meg på 
avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.no 

I dette spesielle året og spesielt i disse spesielle månedene har 
det vært mange utfordringer for de fleste av oss. Likevel ser 
vi at gleden av å eie og kjøre disse vakre vognene vi har ikke 
minsker, men tvert imot øker.

Vi kommer nesten rett fra vårt forsinkede, men utrolig 
vellykkede landstreff på Gol. Pers hotell viste seg fra sin beste 
side og arrangementet var svært vellykket. 

Også fra en medlemsansvarlig sitt ståsted: Medlem nummer 
1142 tegnet seg på treffet og fikk derved stilt ut bilen han 
hadde med. Men Nye medlemmer registrerer seg hele tiden 
så i skrivende stund er vi 1143 medlemmer. Ny rekord!

Vi var 1075 ved årsskiftet og det var også ny rekord.
Målet vårt er 1200 ved årets utgang og det kan du hjelpe til 
med! Fortell om klubben til andre Mercedes eiere, lån bort 
MB tidende, fortell om fordelene og om bladet Autofil/BIL 
som medlemmene får inkludert i medlemskapet.

Vi har dessuten så vidt begynt et samarbeid med Mercedes 
Benz Klubben Norge om felles avtaleinngåelser slik at vi har 
flere medlemmer i ryggen når vi forhandler frem avtaler. Nå 
er det enda flere grunner til å bli og forbli medlem i klubben!

Så minner vi om at du finner medlemskortet i appen Gnist. 
Dersom du ikke har denne appen kan du sende en epost til 
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no så får du en ny 
invitasjon til å laste ned denne appen. Se også under for mer 
informasjon om Gnist.

MBE GIR DEG GNIST

Har du Gnist? Mercedes-Benz Entusiastklubb benytter 
StyreWeb i foreningsdriften, og som del av dette får nå 
alle medlemmer tilgang til Gnist. Med Gnist er du tett på 
foreningen, og du kan tenke på Gnist som «Din side». 

 Her kan du:
• Finn ditt medlemskort
• Se kjøretøymatrikkel
• Lese meldinger fra klubben
• Få oversikt over aktiviteter
• Oppdatere dine egne kontaktopplysninger

Om du av en eller annen grunn ikke har mottatt 
invitasjonen, så prøv å logge inn med din vanlige e-post 
og trykk på «glemt passord». Fungerer ikke det, så send en 
e-post til medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no 

HVORDAN KOMMER 
DU I GANG?

Du mottar e-post fra MBE med invitasjon til Gnist

Savner du denne? Send en e-post til
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no

Trykk på linken i e-posten du har mottatt og følg 
anvisningene for å opprette ditt passord i Gnist

Logg inn via gnist.styreweb.com eller Gnist-appen på 
din mobil med e-postadressen din og passordet du 
registrerte.

1

2

3

Invitasjon

Lag ditt passord

Logg inn i Gnist

1143 medlemmer!
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RYKTER &
NYHETER

Project ONE nærmer seg!
Konseptet Project ONE ble lansert i 2017 og etter det har 
det vært relativt stille, helt til nå: Utviklingen av hyperbilen 
Mercedes-AMG Project ONE går inn i en ny fase, og det 
nærmer seg snart serieproduksjon. Flere før-produksjonsbiler 
er nå laget for å teste bilen under forskjellige vei og 
føreforhold som ikke lar seg gjenskape i laboratoriet. Bilen 
skal produseres med hybriddrift på over 1000hk.

I tillegg til det dynamiske testprogrammet og noen 
forbedringer av bilens kjøreevne, er utviklingsarbeidet også 
fokusert på aerodynamikken. Det komplekse samspillet 
mellom de forskjellige aktive komponentene, for eksempel 
lamellene, luftkanaler i frontskjermene og den store 

bakre spoileren bekrefter nå effektiviteten også utenfor 
vindtunnelen.

Målet med å nå en ny dimensjon av kjøredynamikk og ytelse 
for registererte kjøretøy med Project ONE og dermed sette en 
ny milepæl i bilhistorien, nærmer seg dermed gradvis for
Mercedes-AMG. Tilpasningen av en komplett Formula 
1-drivenhet for en hyperbil med veigodkjenning, som 
sammen med sin imponerende kjøredynamikk også må 
levere perfekt når det gjelder hverdagsytelse og være i stand 
til å kjøre i helelektrisk modus, representerte en enorm 
utfordring. Det neste trinnet i dette omfattende test- og 
utviklingsprogrammet er allerede klart: Ytelsen til Project 
ONE vil snart også bli testet på Nürburgring.

Internasjonal nedtur - norsk suksess!
Mercedes-Benz har økt kundekontakten i andre kvartal ved 
hjelp av en rekke digitale tjenester og verktøy. Den høye 
fleksibiliteten til de globale forhandlerne, den attraktive 
produktporteføljen og styrken til Mercedes-Benz-merket 
gjenspeiles i bilsalget: i juni var globale leveranser igjen 
litt over fjorårets nivå (+ 0,6%). Siden begynnelsen av året 
oppnådde Mercedes-Benz en bedre utvikling enn det 
generelle luksusbilmarkedet i noen europeiske markeder og 
i hjemmemarkedet i Tyskland. I USA inntok selskapet den 
ledende posisjonen blant luksusbilmerker når det gjelder 
personbilsalg i første halvår. I Asia-Stillehavsregionen 
oppnådde ny salgsrekord fra april til juni. I Kina økte salget 
med 21.6% første halvår. På verdens basis sank salget totalt 
med 17.6% i første halvår, i eurpa var salget redusert med hele 
31.5%

Kontrasten er store til Norge der leveransen av EQC omsider 
er godt i gang. I juli ble det levert 700 EQC til norske kunder 
og havner dermed på en god 2 plass i elbilsalget kun slått 
av Audi Etron. Det er nå også mulig og forhåndsbestille 
EQV hos norske forhandlere, så det blir spennede å se på 
salgstallene når året er over.

Smakebit på nye S-klasse 
Den nye sklasse er så vidt lansert når dette bladet går i 
trykken. 

Mercedes-Benz former den neste generasjonen moderne 
og individuell mobilitet med innovasjoner som fokuserer 
på mennesker. S-klasse står for fascinasjonen til merket og 
definerer luksussegmentet for biler. Den nye er designet 
rundt at den skal oppleves med fire sanser - syn, berøring, 
hørsel og lukt. For eksempel holder det nå å taste inn eller 
fortelle bilen høyden på føreren og bilen stiller deretter inn 
førermiljøet bassert på en algorime for optimalt førermiljø. 
Benyttes det smartklokke eller app på telefonen for helse 
overvåking tilpasses belysning, motor/gir karikterstikk og 
lyd etter pulsnivå og søvnkvalitet, den varierer også etter 
lengden på kjøreturen. Bestilles bilen med Energizing seter, 

vil bilen kontinuerlig justere setet noen milimeter slik at rygg 
og sete muskulatur aldri står i en statisk posisjon, det gjør at 
lange kjøreturer ikke skal merkes så godt

På sikkerhetssiden har S-klasse satt standarden i alle år 
med for eksempel ESP og Pre-safe. Sikkerheten forsterkes 
nå ytterligere med airbag i selve setebeltet og verdens første 
airbag for passasjerer i baksetet. Det har til nå kun vært 
sideairbag for passasjerer i baksetet. Ved sidepåkjørsel har nå 
S-klasse sitt Pre-Safe system radar sensorer som detekterer 
sammenstøt fra siden, den bruker da puter i sete for å 
dytte fører og passasjer mot midten av bilen samtidig som 
E-ACTIVE BODY CONTROL hever bilen slik kreftene av 
kollisjon styres mot gulvet.
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ARTIKKEL

BOS har stoppet 
mulighetene til å hente ny 
bil i Sindelfingen. Det betyr 
at du må kjøpe bil i Tyskland 
for å få den muligheten. Det 

er helt uproblematisk, selv 
om BOS sier noe annet!
Jeg var interessert i den 
nye rekkesekser diesel som 
Mercedes først lanserte 

på S-klasse. Den motoren 
ønsket jeg på en E-klasse 
stasjonsvogn. Men det var 
uvisst når den kunne leveres 
og jeg er oppe i årene og 

ønsket derfor ikke å vente. 
Jeg fikk låne en Mercedes 
All Terrain fra Andresen bil 
i Ski høsten for tre år siden. 
En velutstyrt bil til over en 
mill NOK med en såpass 
svak motor ville jeg ikke 
ha. Hadde hatt en E250Tcdi 
4matic som var merkbar 
raskere. Den ble hetet i 
Stuttgart 1 år gammel. Kjøpte 
derfor nevnte CLS med 
rekkesekser med 340hk. 

Min første Mercedes (E300 
diesel stasjonsvogn 1996) 
som jeg kjøpte for 20 år siden 
er fortsatt i fin stand. Den 
har en traus rekkesekser. 
Siden er det blitt nesten bare 
dieselbiler (E200T-, C220T-, 
E250T- og S350 cdi). 

Etter 13 måneder og 17 000 
km ble CLS’en byttet inn i en 
EQC. Det skulle vise seg at 
EQC ble veldig forsinket, selv 

Jeg kjøpte i 2018 en velutstyrt Mercedes CLS400d 2019 mod-
ell som jeg hentet i Sindelfingen 16. mai. Denne ble senere 
byttet inn med en EQC. Det var en stor opplevelse å hente en 
ny bil i Tyskland. 1700 km med bil til Oslo, og jeg ser frem til 
neste mulighet.

Erfaringer med EQC
TEKST & FOTO: KRISTIAN MEISINGSET
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Jessheim/Gardermoen med 
ulikt underlag, dvs grov og 
fin asfalt, og det ble kjørt 
i hastigheter fra 60 til 90 
km/t. Samme sjåfør kjørte 
alle bilene. Til slutt fikk jeg 
tillatelse å måle på min EQC. 
Det viste seg at støynivået 
var betydelig lavere i EQC 
enn i noen av de øvrige 
bilene (KIA og Tiguan). 
Min EQC ble dagen etter 
understellsbehandlet med 
ekstra støydemping. Det ble 
etter behandlingen merkbart 
stillere i kupeen, men jeg har 
ikke fått målt resultatet. Vi 
snakker om dekkstøy. Mange 
tror at det er stille i kupeen 
når det kjøres elbil!

Min EQC ble levert med 
Pirellidekk (ikke ekstra 
støyisolert som jeg hadde 
på både sommer- og 
vinterdekkene til min CLS 
400d) som er relativt myke 

og støyer derfor mindre enn 
Michelin. Da vi testet Tiguan 
byttet vi mellom Pirelli 
og Michelin. Pirellidekk 
på bredere felger støyet 
mindre enn Michelindekk 
på smalere felger. EQC 
er en tung bil pga. vekten 
av batteriene. Det betyr 
at Pirellidekkene slites 
antakelig betydelig raskere 
enn Michelindekkene. 
Det betyr at dersom man 
prioriterer lavt støynivå, er 
Pirellidekk eller tilsvarende 
å fortrekke. Kjører du mye og 
ikke er opptatt av støynivået 
i, velger du Michelin eller 
tilsvarende.

De fleste elbiler er minimalt 
støyisolert. Audi sin Etron 
og EQC er unntaket. Jeg 
anbefaler hørselvern dersom 
du skal kjøre Tesla på 
autobahn i Tyskland!
Midtkonsollen leveres med 

sort glinsende pianolakk. 
Mange har derfor foliert 
midtkonsollen. Jeg fant en 
folie som passet bra med de 
utsøkte trefeltene i dørene, 

Mercedes har lyktes med 
EQC. Selvsagt har pressen 
noe å kritisere, blant annet 
manglende luftfjæring og 
nivåregulering. Imidlertid er 
de fleste svært imponert over 
EQC slik den fremstår. 
Andre ting som bør nevnes 
er at EQC er ganske 
selvkjørende. Bilen følger 
fartsskiltene, bremser foran 
rundkjøringer, bremser når 
du skal svinge og bremser 
når veien svinger. Jeg trenger 
ikke å stoppe for å hvile når 
jeg kjører EQC. Grunnen til 
stopp er for å lade batteriene 
når det skal kjøres langt.

om jeg hadde et lavt nummer 
på reservasjonslisten, - som 
jeg satt meg opp på 1. dagen 
muligheten ble annonsert. I 
desember kjøpte jeg derfor 
en velutstyrt CLS Shooting 
Brake 2016 fordi jeg trengte 
4matic siste snørike vinter 
pga hytteprosjekt på fjellet. 
Det er også en super bil, 
men jeg må kvitte meg med 
den pga for mange biler og 
mangel på garasjeplasser.
EQC’en har jeg nå hatt siden 
begynnelsen av mars og 
snart kjørt 9000 km. Den 
er fullspekket. Det eneste 
som ikke kunne leveres 
var/er elektriske lukking 
av dørene og dynamiske 
sidestøtter i forsetene. Det er 
2 massasjeprogrammer mot 
8x2 i CLS’en fra 2020, men 
det holder. 

Noe jeg ikke har forsøkt 
enda er å bli «vekket» før 

jeg holder på å sovne bak 
rattet. Det sies at bilen 
observerer hvor trett du blir 
og gir ulike varsler, blant 
annet at massasje settes på 
automatisk. I tillegg kommer 
det en stimulerende lukt inn 
i kupeen. Dette er ikke testet 
enda.

I utgangspunktet er jeg 
motstander av elektrisk 
drevne biler, men lot 
meg fristet pga alle de 
økonomiske fordelene det 
er med elbiler. I 2022 er det 
ventet at det blir noe avgifter 
på elbiler. Min motstand 
mot elbil skyldes først og 
fremst den begrensede 
kjørelengden, spesielt når det 
er kaldt. Men også mangel på 
ladeinfrastruktur. Jeg kjører 
mye rundt i landet og har 
allerede merket de praktiske 
utfordringer. Et eksempel 
fra i sommer: Jeg skulle reise 
til Trysil på et oppdrag og 
skulle kjøre med en stor 
henger fra fjellet. Det var lite 
vekt, men stort vindfang. Jeg 
kom ikke frem. Distansen 
var på 250 km. Jeg fikk 
stoppet på en bensinstasjon 
ca 12 km fra mål og satt 
bilen til ladning på en vanlig 
220 volts 16 amp kurs. Min 
oppdragsgiver hentet meg. 
Etter 3,5 timer ble jeg kjørt 
tilbake og kom så vidt frem 
til nærmeste ladestasjon i 
Trysil. 

I vinter kom jeg ikke frem 
med lånt EQC til hytta 
mi 320 km fra hjemstedet. 
Hadde ikke rukket å lade 
batteriet tilstrekkelig i løpet 
av natten og planla derfor 
to ladninger på veien.  Det 
var -15 og jeg skulle forsere 
Ringebufjellet. Jeg ladet 
sågar rikelig opp på Ringebu, 
trodde jeg, før den kraftige 
oppstigningen til over 1000 
moh. Oppe på fjellet fikk jeg 
alarmmelding om at jeg var 
over på nødbatteriet og at jeg 

hadde strøm for 33 km igjen. 
10 km før jeg var fremme 
ble det full stopp. Der lå det 
en gård og jeg stoppet rett 
innenfor grinden. Lengre 
kom jeg ikke. Fikk låne 
strøm på en vanlig 220 volts 
16 amp kurs. Etter 4 timer 
hentet jeg bilen. Kom så vidt 
frem til målet! Der hadde 
jeg montert elbillader som 
ladet med 32 amp og EQC’en 
ble 100 % oppladet til 
formiddagen etter.

EQC’en skiller seg ut i 
forhold til alle andre elbiler 
til under 1 mill NOK. EQC er 
en skikkelig Mercedes som 
betyr at alt er gjennomtenkt 
og velfungerende. Kvaliteten 
er helt på topp som vi 
forventer fra Mercedes. 

Det er en egen Facebookside 
for EQC. Entusiasmen er 
høy. Mange har fått sin bil og 
andre venter spent. De aller 
fleste er svært fornøyde med 
å bli eier av den gjeveste elbil 
til under 1 mill NOK! Jeg 
vil foreslå for klubben at vi 
inviterer nye EQC-eiere på et 
medlemsmøte. 

Jeg hadde også planlagt 
et fabrikkbesøk til 
Mercedesfabrikken i Bremen 
som blant annet produserer 
EQC. Til Bremen er det ikke 
mer enn 2 timers kjøring 
fra Kiel. Pga koronaen 
er det uvisst når det kan 
gjennomføres en slik tur.
Jeg arbeider som 
akustisk rådgiver og ble 
i sommer engasjert av 
et firma som driver med 
støydemping kombinert 
med understellsbehandling 
mot rust. BOS og Møller 
stilte med biler som skulle 
testes med og uten denne 
behandlingen. Mitt oppdrag 
var å måle i baksetet og 
midt mellom forsetene i 
ørehøyde. Målingene ble 
utført på lukket område på 
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Lørdag morgen kjørte vi 
i kolonne ut fra Gol med 
et dusin ekvipasjer. Været 
over fjellet viste seg fra sin 
beste side og riksvei 7 var 
åpen og innbydende. Simen 
Malerbakken kjørte i front 

og Frode Sørensen var halen 
og bortsett fra en utilsiktet 
sightseeing gikk turen 
knirkefritt. Første stopp 
var Halne Fjellstugu hvor 
vi stoppet for en kaffekopp 
og noe å bite i. Her var det 

«noen» som ville BADE og 
det ble etter hvert et slitt 
refreng.

Vi måtte jo stoppe ved 
Vøringsfossen og beundre 
denne vakre fossen før 

de fikk satt opp den etter 
hvert så omdiskuterte broa 
over fossen. Det kan bli 
interessant å se den eller 
eventuelt gå på den ved 
neste korsvei. Turen ned fra 
fjellet er spektakulær! 

I tillegg til tuneller, 
bratte nedstigninger og 
nedgiring er det til tider 
en fantastisk utsikt. Det er 
en glede å kjøre på slike 
veier! Vel nede skulle vi 
forsere Hardangerbrua og 
den kule rundkjøringen i 
Vallaviktunnelen. Dagen ble 
bare bedre og bedre!

På Voss overnattet vi 
på Fleischer’s Hotel. Vi 
ankom Voss tidlig på 
ettermiddagen, så vi fikk 
god anledning til å se oss 
omkring i sentrum, eller 
ta Gondolbanen opp på 
fjellet for å nyte utsikten og 
gå en tur. Før middag fikk 
vi et foredrag om hotellets 
historie.

Middagen på Fleischer’s 
var en begivenhet. De 
som hadde bestilt dette på 
forhånd fikk Smalahove, 
noe som enkelte syntes 
var en blandet fornøyelse. 

Fredag 19.6 samlet en gjeng Mercedesentusiaster seg på 
Pers hotell på Gol. Gol er et bra utgangspunkt for driveouts, 
og denne gangen gikk rundturen til Voss, videre via Aurland 
og Stegastein over Aurlandsfjellet til Lærdalsøyri, før vi re-
turnerte til Gol via Aurlandsdalen og Hol.

Sommerens kjøretur for MB-entusiaster i samlet flokk!

TEKST GEIR GYLSETH & FRODE SØRENSEN
FOTO: FRODE SØRENSEN & PER RUSTBERGGARD

ARTIKKEL
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Det kan nevnes at 
Simen Malerbakken fikk 
dokumentert at has spiste 
saueøyet! Vi fikk også 
servert en vandrehistorie om 
at en av hotellets tidligere 
kvinnelige eiere går igjen på 
et gitt rom i den historiske 
delen av hotellet, men kun 
dersom gjesten er en ensom 
mann.

Søndagen var det klart 
for avreise for de fleste, 
mens noen ble en natt 
ekstra på Voss. Ruten ble 

litt forkortet i og med at 
Stalheimskleivene var stengt 
på grunn av rasfare, men 
vi fikk med oss Gudvangen 
og Aurlandsvangen før vi 
kjørte opp til Stegastein. 
Her stoppet vi og nøt 
utsikten før vi fortsatte 
over Aurlandsfjellet og til 
Lærdalsøyri.

Vel framme i Lærdalsøyri 
ble vi tatt imot av en alltid 
trivelig og ikke så rent 
lite motorinteressert vert, 
Johannes Einemo. Hos 

Johannes var lunchen snart 
klar og det ble mange gode 
bil-historier over Johannes’ 
alltid så gode pizza.

Fra Johannes og Lærdalsøyri 
gikk turen videre tilbake til 
Aurland, men denne gangen 
gjennom Lærdalstunnelen. 
En liten stopp i 
Lærdalstunnelen måtte vi 
bare spandere på oss!
Rett etter at tunnelen 
tar slutt på Aurlands-
siden var det bare å 
holde hardt til venstre 

og følge Aurlandselvi 
oppover Aurlandsdalen 
for så å ta fatt på turen fra 
Aurlandsdalen til Hol. Mer 
klatring og spennende 
tunneler. De mange som 
kjørte åpen bil på turen 
var veldig glade for at 
været ikke viste seg fra den 
beste siden på morgenen – 
tunnelkjøring og åpen bil er 
en blandet glede, i alle fall 
når antall tunneler blir stort. 
Vel oppe i Aurlandsdalen, 
på Østerbø, valgte vi en ny 
liten stopp for beinstrekk, 

kaffe og noe å bite i. DNTs 
Aurlandsdalen turisthytte 
viste seg å være verdt et 
besøk.

Herfra fortsatte turen videre 
gjennom både korte og 
lange tunneler, gjennom 
Geiteryggtunnelen og forbi 
Hallingskarvet skisenter 
før vi ved Hagafoss og 
Holsfjordens ende er tilbake 
på en kjent vei fra dagen 
før, Riksvei 7. Derfra bar det 
tilbake til Pers Hotel på Gol 
hvor noen valgte å reise rett 

hjem mens andre tilbrakte 
en natt til på Pers.

Til dere andre som ikke 
hadde mulighet til å være 
med i år – heng dere på 
neste gang en sjanse for 
en driveout med MB 
Entusiastklubb åpner seg!
Til dere alle som var med 
og gjorde dette til en helt 
superfin kjøretur – tusen 
takk for turen!
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Lidenskap kommer i alle 
mulige former og varianter. 
Hos Fredrik er det bil som 
gjelder, både på hverdager 
og fridager. Fredrik finner 
du til daglig som selger 
av japanske, koreanske 
og kinesiske biler, der 
ett av bilmerkene er det 
opprinnelige sportsbilmerket 
MG fra det en gang så stolte 
imperiet Storbritania. MG 
er nå kinesisk, og har hatt 
nylansering i Norge med sin 
elektriske modell. Med en 
bakgrunn som bilmekaniker, 
har Fredrik også 
produktforståelse og teknisk 
innsikt som er en styrke når 
han møter kundene sine. 
Dagene som bilselger er 

spennende, og ingen dag er 
lik. Han liker å møte folk 
og slå av en prat, og det var 
også det som førte ham inn i 
garasjen i MB TIdende.

Hos Fredrik finner du en 
C-klasse fra 2004, som er 
en sjelden AMG-versjon. 
Fredrik mener denne 
modellen ikke er tatt inn 
til Norge, og er således 
vært sjelden kost på norske 
veier. Vi undret oss over 
diesellyden idet bilen startet 
opp, idet vi jo noterte oss 
AMG-dekalen. Fredrik 
forteller at dette er en 2004 
C-klasse med en håndbygget  
AMG 5-sylindret turbodiesel 
under panseret. Dette er 

eneste turbodiesel som AMG 
har bygget, og er en motor 
som gir 231 HK. 

Bilen går bra, og den har 
stivere fjæring enn den 
mer vanlige C-klassen med 
mindre motorisering. Den 
har en 5-trinns automat. 
På grunn av sin noe stivere 
fjæring, kan den også være 
en utfordring å ratte rundt 
med på ekte vinterveier 
i Innlandet, og Fredrik 
innrømmer at bilen har blitt 
brukt til vinterkjøring. 

Riktignok skjedde det før 
han fikk firmabil. Og som 
ved et under, ble denne 
sjeldne bilen kjøpt lokalt hos 

Mæhlum Auto i Øyer. Eller 
som de mer rettroende vil 
uttrykke det; det var nok en 
mening med det hele.
C-klassen til Fredrik er en 
bil mange ikke har sett før. 
AMG diesel er nå en gang 
veldig spesielt, men desto 
mer moro å ha. Også denne 
har selvsagt signert plakett 
på motoren. 

Men, vi må spole lenge 
tilbake i Fredriks historie 
for å finne starten på 
Mercedes Benz-eventyret. 
Det hele startet med en W124 
stasjonsvogn fra 1993, en 
E220. Og årsaken til at valget 
falt på Stjerne, var at hans 
eldre bror kjørte nettopp 
Mercedes Benz. Fredrik 
anslår at han kjørte på cirka 
100.000km på den bilen, 
før den gikk videre fra hans 
eierskap. Og han har hatt 
mange Mercedes Benz etter 
det. 

Fredrik kjøpte også en 
W123 som ble trimmet, 
og etter hans eget utsagn 
ble den hardt brukt. Det 
var i denne tiden han fikk 
smaken på banekjøring, der 
bilgummi fikk tøffe møter 
med asfalt i flere år. Men, 
alt har en ende – slik også 
med denne. Dens siste runde 
ble på Vålerbanen, der den 
dessverre fikk en uheldig 
runde utenfor bane. Bilen 
var på grunn av omfattende 
skader ikke til å redde, og 
endte nok sitt aktive liv som 
spiker. W123 var utstyrt med 
blant annet Coilovere fra 
Nissan Skyline R34 og en 
radiator fra en Chevrolet 
Tahoe 6,5TD. 

Dagens banebil er noe 
så sjeldent som en W124 
Coupe fra 1987, nærmere 
bestemt en 230CE som nå 
har fått erstattet original 
motorisering med en 
6-sylindret dieselmotor 
bygget til banebruk. 
Motoren kommer fra en 1997 
S-klasse. Vi spør en gang 
ekstra når vi hører ordene 
diesel og banekjøring i 
samme setning, og Fredrik 
innrømmer at det er noe 
sjeldent med diesel til 
banekjøring. Men unntakene 
finnes. Og det aner oss 
kanskje at denne mannen 
har en forkjærlighet for 
diesel som energibærer til 
sine biler?  

Utfordringen ved 
banekjøring er kjølingen 
på diesel, selv om man 
kanskje skulle tro det var 
motsatt. Originalt har 
motoren 177 HK; men hans 
har gjennom noen kløktige 
grep økt til hele 490HK 
på bakhjulene, alt takket 
være noen runder med 
trimming. 800NewtonMeter 
skal fordeles til bakhjulene, 
noe som skjer gjennom 
en manuell ZF-kasse som 
brukes i BMW. BMW-
girkasse fungerer bra i 
kombinasjon med Mercedes 
Benz, sier Fredrik. Vi stoler 
på hans ord, selv om noen 
sikkert vil hevde at en slik 
praksis vil være som å banne 
i den lokale kirken.

Motorene er helt originale 
og er ikke borret opp, slik 
man kanskje skulle tro. 
Det er imidlertid byttet 
til sterkere clutch for å få 

formidlet alle Newtonmeter 
ned på asfalten på en 
noenlunde fornuftig måte. 
For å få mer effekt ut av 
motorene, er trikset å justere 
dieselpumpe. Der skiftes 
det elementer slik at den 
leverer mer drivstoff. Mer 
drivstoff må imidlertid 
parres med mer luft, så en 
større turbo er obligatorisk 
tilbehør. Turboen i Fredriks 
banebil gir litt over 3 bar 
– mot 1 bar orginalt på en 
vanlig dieselbil. For å holde 
smøring av maskineriet i 
orden under heftig kjøring, 
kjører han på en 10-60 
racingolje, slik at oljen ikke 
blir for tynn. For tynn olje vil 
nemlig ikke gå bra i lengden. 
Styrevinkelkit fra Nissan 
200SX og tannstang 
fra Nissan Laurel på en 
W124? Man kan kanskje 
oppfatte dette som en av de 
grovere dødssynder, men 
ifølge Fredrik går det helt 
utmerket. Styrevinkelkitet 
gjør det mulig med hele 
65 graders styrevinkel. 
Utfordringen er å få alt til å 
passe sammen, så det er et 
stykke mekanisk arbeid som 
må utføres før dette funker 
optimalt. 

Det ble mye skruing på 
fritiden da han jobbet 
som bilmekaniker hos 
Bertel O Steen, og Fredrik 
tok et valg der han heller 
ville ha mekking som 
hobby. Og plutselig dukket 
bilselgerjobben opp, som var 
optimalt for ham som ønsket 
å holde seg i bilbransjen. 
Og muligheter til å skru på 
biler vil han få i rikt monn 
hjemme, idet han i sitt nye 

Når du jobber med bil og i tillegg har biler som hobby, sitter 
lidenskapen dypt. Og kan dagens gjest i garasjen fortelle oss 
hvordan en produktmiks mellom Nissan og Mercedes Benz 
egentlig fungerer? For ikke å snakke om en girkasse fra BMW 
på en Mercedes Benz? Og hva er favorittbilen til en autofil 
mann på 24 år? Si hei til Fredrik Bang!

Garasjebesøk
TEKST & FOTO: HARALD MORTEN UTNESS FOTO: SHS MOTORFOTO
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hjem får et verksted på 50 
kvadratmeter i tillegg til en 
passende dobbeltgarasje. 
Fredrik og samboeren har 
kjøpt enebolig på Vingrom, 
som han selv omtaler som 
et kompromiss mellom Biri 
og Øyer. Som ekte musdøl 
vil nok vakre Musdalen bli 
et savn for Fredrik, men 
det går alltids an å oppsøke 
de flotte veiene Musdalen 
har å by på ved en hver 
anledning. Vi vet av erfaring 
fra noen biltreff i området at 
Musdalen byr på både noen 
hårnålssvinger og vakkert 
landskap, så fristelsen kan 
jo bli for stor til at man lar 
være å teste ut.

Og hvis du lurte? 
Samboeren sier det er helt 
greit med Fredriks bilhobby. 
Fredriks mor, Elisabeth, 
hadde nok sine bekymringer 
da bilinteressen tok av i 
begynnelsen. Men, alt har 
gått bra. Og som Fredrik 
selv sier; det har gitt mye 
læring å skru og trimme 
bil. For interessen for 
mekanikk startet da han 
og kompisene begynte å 
mekke på mopeder, og de 
var en kompisgjeng som 
valgte å utdanne seg til 
bilmekanikere ved Vargstad 
videregående skole på 
Lillehammer.

Gjennom stillingen 
som bilmekaniker har 
han blitt sertifisert som 
systemtekniker og har 
flere diagnosekurs. Og har 
kjørt 24-timers vakt for 
Mercedes Benz, der han 
har reddet sjåfører som 

bruker Mercedes Benz i 
yrkessammenheng tilbake 
på veien.

Fredrik har også sørget 
for å skaffe seg en 
tilleggsutdanning innen 
bilfaget, idet han har tatt 
linjevalget verkstedsledelse 
på teknisk fagskole i Oslo/
Akershus, med ett års 
varighet. 
Hva er det Fredrik så har 
som de beste opplevelsene 
med Mercedes Benz? Han 
forteller: «Beste opplevelsen 
med Mercedes er å kjøre 
på Gatebil, 3-4 ganger 
i året. Da er vi der fra 
torsdag til søndag, enten på 
Vålebanen eller Rudskogen. 
Jeg har  også vært med i 
noen konkurranser, blant 
annet i breisladd. Og vi er 2 
som kjører Mercedes med 
turbodiesel-motorer, vi 
begge er fra Lillehammer-
området, faktisk.»

Hvor er Fredrik om 10 år? 
Vanskelig å si, men han 
mener han fortsatt jobber 
innen bilbransjen. Han 
trives alt for godt med det til 
å slutte. Og fremtiden innen 
bil? Fredrik sier: «Det er 
klar forskjell mellom by og 
land; det er større fokus på 
kollektivtransport i byene. 
For de med lang avstand er 
kollektivt vanskelig, som her 
utenfor de store byene. Det 
blir nok mer og mer elbil, 
man blir som forbruker 
tvunget til det på grunn av 
avgifter og besparelse i drift. 
Men fossilbiler kommer til å 
være med i flere år.»

Det er ikke vanskelig for 
Fredrik å definere innhold i 
selve Drømmegarasjen.  Han 
ville nok både hatt med seg 
W124 Coupeen som i dag er 
banebil, og C-klassen med 
AMG-dekal på bakluka. Selv 
om han faktisk vurderer 
å selge C-klassen, om noe 
annet spennende skulle 
dukke opp. Men, selve 
drømmebilen er knyttet 
til film – slik det jo er for 
mange av oss. Den er en 
1969 Dodge Charger, brukt 
i filmen Dukes of Hazzard. 
Bilen har fått kultstatus. 
Faktisk har Fredrik allerede 
lagret søk på finn.no, der 
det ligger en gull metallic 
utgave for salg. Noen billig 
affære er det så klart ikke, 
men bilglede kan aldri 
måles i penger. Kun i antall 
mil og i gleden ved å holde 
det i orden. Og mens vi er 
inne på film, bør vi sikkert 
nevne at favorittfilmen 
til Fredrik er en av Fast 
and Furiuos-filmene. 
Overrasket? Neppe. Og om 
veiene i Innlandet kanskje 
ikke gir noen Fast&Furious-
følelse, liker Fredrik å 
kjøre baksideveiene fra 
Tretten og ned til Mjøsbrua. 
Og vi er så enig, det er 
flotte veistrekninger her 
i Innlandet som også kan 
nytes innenfor normale 
fartsgrenser. En passe 
dose svinger gir mye god 
veifølelse og mye kos pr 
kjørte mil. Mercedes Benz 
kan altså nytes både på og 
utenfor bane, om noen var 
i tvil.

Das Beste order Nichts. 

Ble Bilkjøpet katta i sekken? Det nye badet må rives opp etter boligkjøpet? Eller kanskje det er 
arveoppgjør som må ordnes eller samboeravtale bør skrives? Har du kjørt litt fort og risikerer å få 
inndratt førerkortet?

Du tar Det en annen gang? Vær heller i forkant. Løs problemene før det blir problemer, og få 
hjelp i tvister før det har gått for langt.

Hos aDvokatfirmaet legalis har vi spesialister på alle felt. Vi bistår både private og bedrifter. 
Gjennom Mercedes-Benz Entusiastklubb har du gratis 15 minutters førstegangssamtale med advokat 
uansett hva det gjelder og svært gunstig pris ved behov for videre bistand. Ikke ta det en annen 
gang. Bruk din medlemsfordel i dag.

aDvokat: kr. 1 875,- inkl. mva. per time

aDvokatfullmektig: kr. 1 750,- inkl. mva. per time

eienDom | arverett | samlivsBruDD | kjøpsrett | Boligrett | strafferett | selskapsrett

aDvokatfirmaet legalis
vi tenker noen trekk lenger

CHat: e-sak.legalis.no | advokat@legalis.no | telefon 22 40 23 00

torstein Bae  
Daglig leDer | aDvokat



2322

Det har til kjedsommelighet 
blitt omtalt rundt omkring 
og over alt hvor rart dette 
året er med Korona og 
Covid-19 og alt annet.
Dette har medført at 

vi, Mercedes-Benz 
Entusiastklubb, har måttet 
utsette LT2020. Det var til 
tider snakk om at vi kunne 
ende opp med å måtte avlyse 
Landstreffet (LT), men du 

verden så glad jeg er for at vi 
ikke gjorde det.

Landstreff liksom – er det 
ETT treff i Mercedes-året 
man ikke kan gå glipp av så 

JUBILEUMSTREFFET
TEKST & FOTO: FRODE SØRENSEN
FOTO: PER RUSTBERGGARD & DANIEL WIDNES & FRODE STRAND

ARTIKKEL
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er det Landstreff! Dette ene 
treffet som samler så mange 
Mercedes-entusiaster på 
ett sted. Landstreff i MBE. 
LT2020. Det var stedet å 
være i år igjen. Ingen tvil om 
det.

Vår kjære venn og 
leder i klubben, Simen 
Malerbakken, har klart 
det igjen! Vi var over 100 
personer samlet til treff på 
Pers Hotell på Gol fra 21. til 
23. august. Totalt var det i 
overkant av 60 biler stilt ut 

på parkeringsplassen og gata 
forbi Pers Hotell.

En spennende vri i år var 
at vi ikke var alene som 
bilklubb på Pers Hotell 
denne helgen, Lamborghini 
Klubben var også til stede 
med et 20-talls biler. Her 
var det med andre ord 
borget for en «stille og rolig» 
hotellweekend for de som 
var gjester på hotellet uten å 
være medlem av en av de to 
bilklubbene.. Neppe.

I mange år tidligere har 
landstreffet vært arrangert 
fra torsdag til søndag, 
gjerne plassert til helgen 
hvor Kristi Himmelfart 
utgjør torsdagen og fredag 
dermed blir en inneklemt 
dag, en dag hvor få er på 
jobb uansett. Så ble det ikke 
i år, Kristi Himmelfart var 
dessverre midt i den verste 
Korona-tida.

På tross av utsettelser av 
hensyn til Korona og det 
faktum at klubben ikke 

vil være en bidragsyter til 
spredning av Covid-19 valgte 
man å arrangere LT2020 og 
satset på at mange meldte 
seg på.

Og sånn gikk det. Over 
100 var som nevnt påmeldt 
for å kose seg på Gol 
sammen med oss andre 
bilentusiaster. Jeg skriver 
bilentusiaster, for det er det 
vi er og vi må stå sammen 
om hobbyen vår i årene som 
kommer. Det viste seg at vi 
har mye til felles med de 

som kjører Lamborghini, 
selv om vi i mange 
sammenhenger kjører veldig 
forskjellige biler. 

De gjør akkurat de samme 
tabbene som oss, inklusive 
å fylle full tank med diesel 
på en bensinbil og å starte 
den opp etterpå. Denne 
gangen var bensinbilen en 
eldre Lamborghini med 6 
stk doble Weber-forgassere, 
en annen gang kan det like 
godtt være en Mercedes-
AMG GT-C.

Vi er i samme båt vi 
bilentusiaster, vi har de 
samme folkene og reglene 
rundt oss som helst skulle 
sett av vi sluttet å kjøre 
rundt og forurense både luft 
og lydbilde. Forurense med 
lyd? Det kan da snaut være 
noe som er vakrere å høre 
på enn en V12 i en Mercedes-
AMG SL65? 

Ja, det er helt greit å suse 
rundt i en hybrid eller el-bil 
som undertegnede gjør i 
hverdagen, men det å fylle 
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stillheten med et skikkelig 
brøl fra en motor som 
forbrenner drivstoffet sitt 
selv er noe jeg nok kommer 
til å glede meg over i mange 
år framover.

På kvelden på fredagen, på 
et tidspunkt som mange av 
oss, undertegnede inklusive, 
anser som passende for 
kveldsmat, var vi alle 
samlet til helgens første 
felles middag. Simen åpnet 
med å sette oss nøye inn 
i smittevernreglene, vel 
kjent med at vi hadde en av 
smittevernlovens «fedre» 
med oss i salen. Det ble 
deretter åpnet for at de som 
på det tidspunktet ikke 
hadde fått meldt på bilen 
sin til utstillingen dagen 
etter kunne gjøre det hos 
sekretariatets medlemmer 
Geir og Frode.

Etter middagen gikk mange 
direkte på rommet for å få 
seg noen timers søvn, mens 
andre tok turen ned i baren 
for å få med seg serveringen 
til denne stengte ved 
midnatt etter nytt 
midlertidig regelverk mht 

Korona. For mange fortsatte 
nok også festlighetene en 
stund etter dette.

Værmeldingen for lørdagen 
så litt så som så ut, med stor 
usikkerhet om det skulle 
bli regn i løpet av dagen og 
spesielt mens utstillingen 
pågikk. Usikkerheten 
forsvart etter hvert som tida 
gikk utover formiddagen 
og det holdt godt oppe til et 
stykke utpå ettermiddagen, 
mer om det senere.

Det var lagt opp til et nytt 
og enklere stemmesystem 
i år som gjorde det enkelt 
for den enkelte å stemme 
fram den bilen man ønsket 
i den klassen den tilhørte. 
Både dette og avstemmingen 
om den fineste bilen på 
utstillingen foregikk 
direkte på mobilen, noe 
man også ser av bildene fra 
treffet – undertegnede har 
aldri sett så mange voksne 
menn med nesa så godt 
planta i mobilskjermen som 
underveis i utstillingen. 
De som ble stemt fram som 
vinnere i de forskjellige 
klassene ble ettermiddagen 

på lørdag behørig kalt fram 
til scenen og premiert, noen 
mer overrasket over å få 
premie enn andre. 

Det ble i løpet av tiden 
som utstillingen foregikk 
også vinsmaking som ble 
arrangert av hotellets folk 
samt at (Werner/Walter?) fra 
Lokallag Innlandet hadde 
laget en veldig fin quiz som 
fikk hadde fin deltakelse.
Tida var så kommet til det 
som mange av oss gleder 
oss til hvert år – felles 
kjøretur til et nært eller 
fjerntliggende mål. I 2019 
kjørte vi en rundtur i 
fjellheimen som hadde som 
mål å nå Lærdalsøyri Hotell, 
en tur som tok det meste av 
dagen. 

I år ble turen «litt» kortere, 
vi kjørte ca. 20 minutter 
hver vei til Fuglehaugen 
Motorcross bane hvor 
de som ville kunne kjøre 
en bane som Lokallag 
Innlandet hadde gjort en 
kjempefin jobb med å sette 
opp. Denne banen ble kjørt 
av alt fra 190E og /8 via 

Viano til C63 og E63. Noe for 
enhver smak med andre ord.

Det var til vi var på 
Fuglehaugen at det varte 
med opphold. Men vi fikk 
knappest 100 dråper, men 
nok til at undertegnede 
brukte tid på å gå tilbake til 
bilen for å lukke takluka. 
Akkurat da slutta det å regne.

Etter at vi hadde tilbrakt et 
par timer på Fuglehaugen 
og alle var fornøyde, både 
tilskuere og førere, gikk 
ferden tilbake til hotellet i litt 
mer spredt flokk en vi kjørte 
opp. 

Dette med litt aktiv kjøring 
på bane var noe som så ut til 
å glede mange av både førere 
og tilskuere og er nok noe 
som trygt kan gjenta senere.
Etter kjøreturen til og på 
banen på Fuglehaugen var 
det tid for det tradisjonelle 
årsmøtet i Mercedes-
Benz Entusiastklubb. Her 
samlet det seg omkring 
30 medlemmer som var 
med på gjennomgangen av 
året som hadde gått med 
årsberetninger, økonomi og 

valg. Det sittende styret ble 
valgt til å fortsette samt at vi 
får inn et styremedlem til – 
velkommen skal du være Ivar 
Skaaden. 

Med årsmøtet trygt i havn 
gikk dagen videre den årlige 
festmiddagen. Her er det også 
mange som gleder seg stort. 
Av hensyn til den pågående 
pandemien var bordoppsettet 
litt annerledes i år, det var 
dekket til maks 8 personer 
pr bord, noe som også viste 
seg å fungere svært bra. Litt 
bedre plass rundt bordet 
skader ikke og det ble like 
sosialt og fint som det pleier 
å være. Kokkene på Pers 
Hotell gjør en fantastisk jobb 
og det hadde de fått til med 
middagen i år også. 

Apropos fantastisk 
jobb – det samme gjør 
lederen av klubben, Simen 
Malerbakken, som i år 
underholdt oss med noe av 
historien til klubben – vi 
er tross alt 20 år i år! Han 
åpnet med at han ville 
bruke et kvarter på hvert år 
klubben hadde eksistert, men 
innrømmet at det nok ville 

ta for lang tid. 20 kvarter er 
vel fortsatt 5 timer. Greit nok 
at Simen ikke er ukjent for 
å holde lange taler – men 
det får være måte på. Simen 
klarte å fatte seg i «korthet» 
og fikk etter hvert dirigert 
gjestene ved hvert enkelt 
bord til å følge en oppgitt rute 
til og fra buffeen. 
Når middagen var ferdig, 
var også det offisielle 
programmet for Landstreff 
2020 over. 

Mange sier at året 2020 er 
et annerledes år på grunn 
av Covid-19 og Korona. Men 
dere, kjære medlemmer i 
klubben, viste at vi på tross 
av dette klarer å samles 
denne ene gangen i året og 
hygge oss gjennom helgen 
med fine biler og alle de gode 
samtalene. Korona har tatt 
knekken på mye i løpet av 
2020 – men det viser seg at 
Landstreffene til Mercedes-
Benz Entusiastklubb er 
sterkere enn mye – også 
Korona!

Tusen takk for en herlig helg 
på Gol alle sammen! Vi sees 
til neste år!
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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
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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.

Finn Etanolfri bensin 
med Refuel-appen!

AMCAR har inngått samarbeid med High Octane AS,
drevet av entusiastene Inge Mauseth og Tom W. 
Gulbrandsen. Det siste året har High Octane AS utviklet 
en dedikert app med full oversikt over bensinstasjoner som 
fører etanolfri 98 oktan bensin. Refuel Appen er nå ferdig 
og tilgjengelig for nedlasting på både iPhone og Android 
enheter. 

AMCAR har siden 2012 arbeidet for å sikre norske 
bilentusiaster tilgang på etanolfri bensin, såkalt E0/98. 
Samtidig oppfordrer AMCAR alle bilentusiaster til å 
fylle etanolfri 98 oktan på sine entusiastkjøretøy. God 
omsetning av etanolfri 98 oktan vil gjøre arbeidet med å 
sikre norske bilentusiaster lovpålagt tilgang lettere. ReFuel 
appen vil helt klart forenkle letingen etter etanolfri 98 
oktan for mange. 

Refuel appen er gratis å bruke og laste ned. Den er nå 
tilgjengelig på både iPhone og Android enheter. Den har 
innebygd muligheter til ruteplanlegging for de som skal 
ut på lengre turer, og brukere er således uavhengig av 
navigasjonssystemer i kjøretøy.

SØK PÅ REFUEL AMCAR I APPSTORE / GOOGLE PLAY. 
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Se oversikt over alle samarbeidsavtaler på www.mbentusiastklubb.no

Bli partner? Ta kontakt med Avtaleansvarlig Ivar Skaaden
på epost avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com

OVERSIKT OVER SAMARBEIDSPARTNERE
Andresen Bil (Ski og Askim)
Arbeidslys.no
Auto-Benz AS
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)
Bilexperten
Bilradiospesialisten (Strømmen)
Bilxtra (Råholt)
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)
Fana Bilpleie
Flenstad Tekniske

Grenland Antirust
Gytis Autec
Haugens Bilshine (Oslo)
Hellanor
Huseby Autodeler
Jensen & Lund Billakkering
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
SJ Profilering & Design
Smart Start
Swisswax.no
Thon Hotels
TS-Racing
Veng.no
Vestfold Antirust
VTP - Vollen Truck og Parts
Østfold Felgtekniskk

Styreleder   Simen Malerbakken  styreleder@mbentusiastklubb.no
Nestleder   Tommy Byman   nestleder@mbentusiastklubb.no
Sekretær   Frode Sørensen   sekretaer@mbentusiastklubb.no
Avtaleansvarlig   Ivar Skaaden   avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.no
Medlemsansvarlig  Geir Gylseth   medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no
IT-ansvarlig   Arnfinn Eide   itansvarlig@mbentusiastklubb.o
Styremedlem   Tor Anton Dagfinrud

HOVEDSTYRET

Lokallagsleder   Chris Robin Lunde  oslo@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG OSLO

Lokallagsleder   Stian Marstein Olsen  innlandet@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG INNLANDET

Lokallagsleder   Joakim Borkner   bergen@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG BERGEN

Lokallagsleder   Arild Wangsmo   vestfold-telemark@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG VESTFOLD & TELEMARK

Lokallagsleder   Simen Malerbakken  simen.malerbakken@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG VESTRE VIKEN

Lokallagsleder   Helge Josefsen   ostfold@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG ØSTFOLD

Lokallagsleder   Christian Ribe   kristiansand@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG KRISTIANSAND

Lokallagsleder   Arnfinn Eide   stavanger@mbentusiastklubb.no
LOKALLAG STAVANGER

AVTALER KONTAKT

www.MBTreff.no
Snarveien til informasjon om alle Mercedes-relaterte treff i Norge, både lokalt og nasjonalt!




