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Nå kommer vinteren, det 
noen velger å kalle den kalde 
fine tiden.

Jeg har vel gitt uttrykk for 
det tidligere, at dette ikke; 
for meg er den fine tiden. 
Tiden da mange av oss 
parkerer den fine bilen, 
kjører triste vinterbiler, og 
måker snø, skraper is, fyser 
og pakker oss inn i tykke lag 
med klær. Jeg er usikker på 
om det i det hele tatt finnes 
noen god løsning for denne 
tiden av året, eller om det 
bare er ment at det skal være 
kaldt og ubehagelig. Bjørnen 
går i dvale, svalene reiser 
sørover, verden stanser lit 
opp. 

Nå nærmer det seg jul, 
og nytt år, endelig skal vi 
markere overgangen fra 
dette året som har vist seg 
å bli et forferdelig år. Det 
hele startet 12. mars, med 
de strengeste tiltakene i 
Norsk historie siden krigen, 
vi hadde ikke akkurat 
blendingsgardiner, men vi 
holdt alene. Vi møtte ingen, 
vi holdt avstand og etter 
hvert som månedene gikk 
ble det mer og mer savn 
etter de nære ting.  Tusenvis 
mistet jobben, enda flere 
tusen ble permitert og livene 
våre ble satt på vent. 

Klubben måtte pause alle 
treff, og landstreffet i år 
ble utsatt på ubestemt tid. 
Lokale treff ble avlyst, og alle 

de tingene en hadde gledet 
seg til med våren, bilene, 
livet og gleden ble satt på 
hold. Så i år er kanskje det 
vi ser komme, den kalde fine 
tiden, kanskje bærer nytt år 
og nye muligheter håp for 
fremtiden? Kanskje kan vi 
endelig se frem mot noen 
bedringer. I skrivende stund 
er smittebølgen tilbake, vi 
har en ny og diger bølge på 
vei inn over landet, tiltakene 
er strammet inn, og vi må 
igjen se færre, møte færre 
og oppleve mindre. Jeg 
savner å ta en tur til Europa, 
jeg savner å kjøre lange 
bilturer, med gassen i bunn, 
med mål som Affalterbach, 
Untertürkheim, Bad 
Cannstatt, Nürburgring, 
Berlin, og alle de andre store 
tyske byene. Jeg savner å 
være på tur, være i live og 
leve et normalt liv. Kanskje 
kan vi i dag se den kalde fine 
tiden som en mulighet til å 
være litt mer oss selv, når 
vi kryper sammen under et 
pledd i sofaen foran peisen 
og bare ser på flammene 
mens varmen brer seg i 
rommet. 

Kanskje er det slik at vi i 
tiden fremover skal nyte 
ensomhet, ro og prøve å 
finne de gode minnene fra 
2019. 

Klubben skal i alle fall 
eksistere i 2021, vi skal gjøre 
mange av de tingene vi har 
gjordt før, og vi skal prøve 

å gjøre ting på en hyggelig 
måte. 

Helt hvordan de faktisk blir 
er vanskelig å si enda, men 
vi vil prøve å lage isbanetreff 
i år også, vi vil prøve å 
lage Landstreff 2021 og vi 
vil prøve å lage banetreff 
i år også. Men for at vi 
skal klare dette må vi alle 
være flinke og slå tilbake 
den virusbølgen som nå 
strømmer inn over landet, ta 
vare på deg selv, vis hensyn 
og vær forsiktige, hold en 
meter, møt færre, og utvis 
god nyse- og hostehygiene.   
Sammen skal vi igjen være 
så fort vi får anledning 
til det, sammen skal vi 
fortsette å dyrke lidenskap, 
entusiasme, glede og sosialt 
samvær. 

Jeg har lyst til å markere 
slutten på pandemien med 
et flott fest treff, det håper 
jeg vi får til. Kan vi ha det 
som en avtale? Vi sees når 
det hele er over, på et eget 
dedikert treff for Mercedes-
Benz Entusiaster den dagen 
vi kan sette en sluttstrek for 
pandemien? Om det blir i 
2021 eller 2022 eller….. det 
vet i ikke, men når det blir så 
lager vi en gedigen fest. 

Jeg vil ønske dere alle en 
riktig god jul, også 2020 
fikk en jul, og om enn en litt 
annen feiring enn tidligere 
så er det trivelig å samles. 
Husk å heng med oss også 

neste år, og som julegavetips 
vil jeg minne om at vi kan 
tilby gavemedlemskap i 
julegave, og nå begynner 
det medlemskapet å bli 
verdifullt, med rabatter, 
blader, forsikringsavtaler, 
tilknytning til 
bilorganisasjoner og rabatter 
på medlemskap. MBE 
begynner å bli et særdeles 
sammensatt tilbud, som du 
får tilgang til som medlem. 
Jeg gleder meg til å se deg og 
mange nye fjes også neste år. 

Og når du engang kommer, 
neste sommer skal vi atter 
kjøre bil, vi skal hedre gamle 
biler om igjen. Når du en 
gang kommer neste sommer 
skal vi atter drikke vin, og vi 
skal snakke sammen om de 
samme gamle ting. 

God Jul og godt nytt år! 
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LederRedaktøren har ordet
Vi nærmer oss jul, og slutten på et 
annerledes år. For mange har det vært 
vanskelig, mens for andre har det 
betydd mindre stress og mer tid med 
familien. Annerledes har det uansett 
vært, og de fleste kan nok være enige 
om at vi går inn i 2021 med håp om et 
bedre år. 

Selv om året har vært annerledes for 
mange, så går MB Tidende sin vante 
gang. Fra lokallagene er det lite å 
melde, rett og slett fordi det knapt er 
noen som helst aktivitet. Heldigvis har 
vi mye annet fint å fylle bladet med. 
Noen artikler får jeg sendt helt uten 
videre, noen spør jeg pent om, og litt 
er egenprodusert. Noe er også skrevet 
til andre blader. Det som slår meg, 
er at hvis jeg spør noen om å skrive 
inn, så er det stort sett et ja å få. Her 
er artikler snappet opp på forumet, 
artikler skrevet utfra et enkelt bilde 
på facebook, og en masse annet. Her i 
bladet vil vi veldig gjerne ha med enda 
mer om hva som rører seg hjemme i de 
tusener av garasjer. Både lange artikler 
om en spesiell bil, en notis om noe du 
syns er spennende, vedlikeholdstips 
etc. , det meste er hyggelig å ha med. 

I flere år nå har vi hatt «midtsidebilen» 
i bladet. Den har stort sett blitt valgt ut 
fra 2-3-5 forslag jeg får sendt, og så blir 
det en avstemming. Denne gangen har 
vi snudd litt på det, og latt facebook 
avgjøre. En enkel konkurranse ga over 
100 bidrag. Den med flest likes vant. 
Enkelt og greit. 

Men, klubben handler om mer enn 
bare de fineste, råeste, blankeste 
bilene. Klubben handler om alle som 
syns Mercedes-Benz er stas. Her er 
biler med alle spenn av alder, tilstand 
og pris. Derfor har vi plukket så godt 
som alle bildene fra konkurransen, og 
presenterer dem her i bladet. Vi kaller 
det «mangfold». 

En annen litt ny vri i dette nummeret, 
er julegavetips. Siden julen nærmer 
seg, og mange lurer på hva de skal 
finne på til noen de er glad i, så prøver 
vi å bidra litt. Kanskje er det noen som 
trenger et hint om hva du ønsker deg? 
La gjerne bladet ligge tilfeldig fremme, 
med julegavetipsene slått opp, og se 
hva som skjer. 

Deadline for MB Tidende 1 / 2021 vil 
bli ca. mars. Husk at deadline er siste 
frist. Jeg tar imot artikler når som helst. 
Har du en idé til artikkel, spørsmål 
eller tilbakemeldinger? Ta kontakt på 
mbtidende@mbentusiastklubb.no

Jeg håper du hygger deg med MB 
Tidende 3 / 2020. God jul, og godt nytt 
år til alle medlemmer der ute! 

Frode Strand
Redaktør
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AMP Autotuning: 15% på gjeldende timepriser. 

Legalis: Gratis 15 min førstegangssamtale, og priser fra 1.750,- 
ink. mva pr. time.
Medlemschat: https://advokatchatten.no/mbek

Auto-Benz, Brumunddal: 5% på service/arbeid og inntil 27% 
på deler. Oppgi medlemskap ved bestilling/booking.  

Bilexperten Bosch car service, Oslo:
Ekspress service, 20% Rabatt på alt av Bosch original deler. 
Ved skifte av glass: Bosch vindus viskere og spylervæske ut 
året. Rabatert egenandel, dekkhotell 1200 kr for medlemmer. 
20 prosent avslag på veiledende arbeid,

Smart Start AS: 20% på alle produkter. 

Jensen og Lunds billakkering: 15% på arbeide

Fana Bilpleie: 20% på arbeide og 10% på produkter. 

Bertel O.Steen , Asker og Bærum:  20% rabatt på 
deler(unntatt aggregater,kampanjer og nedsatte priser) og 
15% på arbeide.

Oppdatering ved Geir Gylseth, Medlemsansvarlig.

Vi har i skrivende stund 1164 medlemmer. Vi har et jevnt 
tilsig, men ikke en stri strøm av nye medlemmer slik vi hadde 
på forsommeren. Typisk har vi et par i uka.
 
Vi ønsker alle dere nye medlemmer velkommen!

Noen få av dere verver medlemmer. Det takker og berømmer 
vi dere for. Det som virkelig lønner seg, er å verve minst tre 
nye medlemmer. Da har du gratis medlemskap neste år. 

Til de av dere som enda ikke har installert Gnist appen: 
Det er her du har medlemskortet ditt! Det er her du har 
oppdatert informasjon! Har du ikke fått invitasjon til Gnist? 
Send en epost til medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.no 
så sender vi deg en invitasjon.

Siste helg i november sender vi ut faktura for 
medlemskontingent 2021. På dagens styremøte ble det vedtatt 
at vi trekker premier blant de som betaler innen fristen.

I disse tider med pandemi og restriksjoner på det meste fant 
vi ut at den sikreste premien er at man får medlemskap for 
2022 gratis.

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

1175 medlemmer!

AMCAR verdsetter alle bilhobbyklubber som er tilsluttet oss. Vi 
er sammen for norsk bilhobby! Medlemmer av våre tilsluttede 

klubber får nå en unik rabatt på medlemskap i AMCAR. Konkret 
får man 300,- kroner direkte rabatt ved innmeldingen på amcar.
no. Alt du må gjøre er å huke av for 300,- rabatt og velge hvilken 
tilsluttet klubb du hører til ved innmelding. AMCAR er avhengig 

av økt medlemsoppslutning fra hele den norske bilhobbyen for å 
ytterligere forsterke våre kapasiteter i arbeidet for norsk bilhobby.

AMCAR JOBBER FOR NORSK BILHOBBY – STØTT OSS BLI MEDLEM!

TILBUD FOR MEDLEMMER AV
MERCEDES-BENZ ENTUSIASTKLUBB

NORGES FREMSTE BILPOLITISKE FORKJEMPER
AMCAR ROADSIDE VEIHJELP 

KNALLGOD FORSIKRINGSAVTALE
UNIK ENTUSIASTBIL-FINANSIERING

TEKNISK AVDELING
JURIDISK HJELP

MEDLEMSTURER

MEDLEMSKAP i AMCAR FRA 495,-

16. september fikk vi lyst på pizza, og turen gikk til Elverum

Oppmøte var på gamle Haugs Bilsenter i Hamar. Derfra gikk 
turen til Elverum.  Nyveien fra Løten til Elverum var akkurat 
åpnet. Med to AMG-biler i følget, var det jo fint med 110-vei. 
Men med en nyinnkjøpt diesel Strek8 tilhørende Simen 
Grasto og min 200 SLK med manuelt gear, holdt vi farten 
nede på et anstendig nivå. Pizzaen smakte fortreffelig!

Av: Ivar Skaaden 

Pizza er godt i fint selskap

Helge Rybakken kom med W212 AMG og Simen Grasto med sin 
nyinnkjøpte w114 vel ankommet Elverum

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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RYKTER &
NYHETER

EQC 4x4² 
EQC 4x4² viser at elektrifisering hos Mercedes-Benz allerede 
går lenger enn veinettet. Et lite team av dedikerte ingeniører 
har laget denne kjørbare teknologiplattformen med basis 
i en EQC 400 4MATIC. Av tekniske høydepunkt kan det 
nevnes multilink portalaksler og en lydgenerator for både 
interiør og eksteriør. Hovedlyktene er bygget om for å romme 
en høyttaler eller “lampetalere” som Mercedes-Benz kaller 
de. Modellen skal ikke seriesproduseres, men heller være en 
slags rullende reklame for Elektriske biler. EQC 4x4² er en 
ekstrem elektrisk bil. Mercedes-Benz ønsker å teste grensene 
for dette kjøretøyet, og vise at elbiler ikke bare er urbane, 
men også kan fungere off-road. 

Med en bakkeklaring på 29,3 cm er EQC 4x4² mer enn 
dobbelt så høy oppunder som en produksjonsEQC, med 
sine 14 cm. Dette gjør EQC 4x4² 5.8 cm høyere enn G-klasse. 
Vadedybden økes også med 15 centimeter, til hele 40 
centimeter. Den høye bakkeklaringen oppnås ved å bygge 
om drivverket til å benytte portalaksler. I motsetning til 
konvensjonelle aksler, er ikke hjulene i senter av akselingen, 

men ligger i stedet mye lavere nede. Eller omvendt, hele 
kjøretøyet havner høyere. 4x4²-fjæringen benytter de 
samme monteringspunktene som standardfjæringen. 
Maksimal vinkel på bakker økes i og med at høyden øker. 
EQC 4x4² takler nå - 31,8 grader foran og 33 grader bak. 
Til sammenligning har en vanlig G-klasse en inn- og 
utgangsvinkel på 28 grader. 

En annen ny funksjon er at EQC 4x4² har fått sin 
egen lyd som spilles av til omgivelsene via høyttalerne 
i hovedlyktene. Lyden endrer seg etter en rekke 
parametere slik som gasspedalens posisjon, hastighet eller 
energigjenvinningsgrad. Teknologien bruker intelligente 
algoritmer for lyddesign for å beregne lyden. Lyden kan også 
spilles av innvendig som en slags “motordur”.
EQC 4x4² er den tredje modellen av 4x4²-familien fra 
Mercedes-Benz. G 500 4x4² ble serieproduksjon fra 
september 2015. I 2017 lanserte de konseptet E 400 All-
Terrain 4x4², som viste at stasjonsvogn også kan benyttes i 
terrenget.

V-Klasse setter nye standarder i MPV (Multi Purpose Vehicle) 
segmentet med AIRMATIC luftfjæringssystem
I fjor fikk V-klassen en såkalt midtlivsoppdatering/facelift, 
med bl.a. et nytt frontdesign, et utvidet utvalg av sikkerhets- 
og assistansesystemer samt den helt nye og energieffektive 
OM 654 dieselmotoren og 9G-TRONIC automatgir som 
resulterer i lavere forbruk og bedre utslipps tall. 
Den finnes nå også som V300d med hele 239 HK og max 
dreiemoment på hele 500Nm allerede ved 1600 rpm
På slutten av fjoråret kom også V-klassen med det intuitive og 
selvlærende MBUX multimediasystemet. 

Nå er det klart for ytterligere en ny oppdatering som har 
vært vanlig i personbilsegmentet til Mercedes-Benz. Fra 
nå av kan V-klassen nemlig bestilles med AIRMATIC 
luftfjæringssystem som det eneste merket i denne klassen.

Fremhevede fordeler med Airmatic:
· Økt kjørekomfort i alle typer terreng
· Optimaliserte støynivåer i hele kjøretøyet
· Redusert forbruk ved høye hastigheter
· Kan tilpasses via forskjellige kjøreprogrammer
AIRMATIC - Slik fungerer det:
AIRMATIC luftfjæringssystem tilpasser seg automatisk 
til underlagets kjøreforhold og aktuelle vegforhold, og 
sikrer dermed høy kjørekomfort takket være konstant 
bakkeklaring, uansett aktuell nyttelast og underlag. 
Dette reguleres av den doble, frekvensselektive 
demperkontrollen. Demperkontrollen regulerer seg selv 
uavhengig og på hvert hjul og i forhold til den aktuelle 
vegstandarden og kjøremønster.
Dette skjer raskt og med høy presisjon via to separate 

frekvensavhengige ventiler for returdemping - og 
kompresjons i demperne. Det gir en betydelig bedre 
kjørestabilitet og rullekomfort takket være reduserte 
bevegelser i bilen.

Ved hjelp av DYNAMIC SELECT-bryteren i midtkonsollen 
kan sjåføren velge individuelt fra forskjellige 
kjøreprogrammer. I ”Comfort” eller ”Manual” -programmet 
forblir V-klassen i standardhøyden opp til en hastighet på 110 
km/t. 

Når hastigheten overstiger 110 km/t senkes bilen automatisk 
med 10 mm, noe som muliggjør en mer dynamisk kjørestil 
på motorveier og samtidig reduserer vindmotstanden og 
dermed forbruket. 

Velger man ”Sport” programmet - som også tillater senking 
med 10 mm - selv ved lave hastigheter på landeveier. I 
”Lift” -programmet heves kjøretøyet med opptil 35 mm, i 
hastigheter på opptil 30 km/t - ideelt for å kjøre av dårligere 
landeveier og terreng, for eksempel til hytta eller om du skal 
til fjells.

Uavhengig av valgt kjøreprogram er nivåkontrollen aktiv 
og helt automatisk og uavhengig av belastning. Dette gjør 
kjøringen jevnere, selv med tilhenger på slep, med mer 
kjørestabilitet og dermed større komfort.
I tillegg til V-klassen er AIRMATIC luftfjæringssystem også 
tilgjengelig for den hel elektriske EQV, Vito Tourer og eVito 
Tourer  samt for Marco Polo bobil fra Mercedes-Benz.
Airmatic er tilgjengelig for bestilling allerede.

V-Klasse - Nå også med luftfjæring

Mercedes-AMG GT63S 4Matic+ 4-Door 
Coupé gjenerobrer tronen!
7 minutter og 23 sekunder tok det å fullføre 
en runde på Nürburgring for den nyeste 
utgaven av AMG GT63S (4-dørs), og med det 
tok Mercedes tilbake tittelen som raskeste 
serieproduserte 4-dørs bil, en tittel en 
tidligere modell tok allerede i 2018 men som 
deretter ble slått av Porsches 2021 Panamera. 
Den nye rekorden er 2 sekunder raskere enn 
sin egen forrige bestetid fra 2018, og modellen 
er igjen offisielt godkjent som raskeste 4-dørs 
bil på hjemmesidene til Nürburgring GmbH. 
Det blir spennende å se hva den kommende 
GT73e vil gjøre samme øvelse på!

Mercedes-Benz G-Wagen 4x4² !
Det forventes at den nyeste versjonen av Geländewagen vil bli 
tilgjengelig i såkalt 4x4²-tapning i løpet av 2021. Høyreiste utgaver 
med lett forkledning har blitt observert under testing, blant 
annet i skremmende hastigheter (verktøyet tatt i betraktning) 
på Nürburgring. Også den kommende 4x4² vil leveres med 
portalaksler, noe som vil gi den 450mm bakkeklaring og 1000mm 
vadeevne! Hvilken motorisering den nye modellen vil kunne leveres 
med er fortsatt usikkert, men gitt lyden fra testmodellen som er 
observert er garantert den fireliters twinturbo-motoren som brukes 
av Mercedes-AMG i dag en del av pakka.
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Innkallingen til årets 
vakreste vintereventyr ble 
sendt ut og jeg lurte på 
om jeg skulle prioritere å 
bli med i år. Madammen 
synes det bare var fint å få 
seg ei gubbe-fri helg så da 
behøvde jeg ikke ha dårlig 
samvittighet for at hun satt 

hjemme og stura heller. Jeg 
meldte meg på og begynte 
å se etter hva jeg fant av 
tidligere artikler om dette på 
forumet.

Basert på det jeg fant gledet 
jeg meg mer og mer til dette 
treffet. Snakker om enda 

en knall kombinasjon, fint 
vær (håpefull som jeg er), 
hyggelige mennesker, fine 
mercedeser og fri utfoldelse 
på isbane! Dette måtte jo 
bare bli bra.

Uka før treffet kom med 
(alt for) godt vær over lang 

tid og jeg lurte på om det 
ble noe isbanekjøring. 
Turen bar oppover til Gol 
på formiddagen fredag 
den 7. februar. Jeg reiste 
fra Eidsvoll i nesten 
vårstemning rundt oss, 
knoppene skøyt på buskene 
i hagen og fugla kvitra i 
buskene. Jeg kjørte om 
småbruket på Toten og 
videre over Dokka på vei mot 
Valdres. 

På vei gjennom Dokka kjente 
jeg at motet steg voldsomt da 
det var skikkelig vinterføre 
med snødekte sideveier 

og folk på sparkstøtting 
ute på veien. Mildværet 
tok meg igjen når jeg kom 
ned på veien mot Fagernes 
igjen, men snøen kom fort 
tilbake på vei oppover mot 
Golsfjellet. Vel nede på Gol 
var det bare sørpe på veiene 
igjen. Det var med litt tynget 
sinn jeg sjekket inn hjemme 
på Pers Hotell på Gol. 

Jeg fikk fort min mistanke 
bekreftet, på Trytetjern 
var det så mye overvann at 
ingen anbefalte eller turte å 
begi seg utpå der. Men fatt 
mot – etter iherdig arbeid 

fra sjefene, både i klubben 
og på hotellet, Simen og Per, 
hadde man fått ordnet det 
sånn at vi kunne få vår egen 
bane på Tisleiafjorden hos 
Isbanedrift AS. Nå ble det 
god stemning igjen!

Det ble etter hvert 16 
spente deltakere som stilte 
på førermøte med Per. 15 
mannfolk i vår beste alder 
og vårt da ferskeste medlem, 
Ingrid fra Geilo, som den 
eneste høna i kurven av de 
som skulle opp på isen dagen 
etterpå.

TEKST & FOTO: FRODE SØRENSEN

ARTIKKEL

Vintertreff med Mercedes-Benz Entusiastklubb
vinterens vakreste bileventyr

Det hadde jeg hørt mye om, både i form av røverhistorier og 
medlemmers heseblesende gjenfortelling om sine erfaringer 
på isen i sin Mercedes-Benz. Treffet i år var lagt til Trytetjern 
hos Nesbyen Motorklubb. De reklamerer også med «verdens 
beste  burger». Da snakker vi om en fin kombinasjon, god mat 
og bilkjøring på glattisen.
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Vi satt og koste oss med 
litt godt i glasset og snacks 
i fellesskap før vi gikk 
til middag. Det var av 
varierende grad hvor kjapt 
den enkelte kom seg i seng, 
men felles for oss alle var at 
vi var spent på dagen etter.
Lørdagen kom og vi som 
var veldig ivrige stod og 
venta på at de skulle åpne 
restauranten for frokost, vi 
skulle ikke være forsinka til 
avreise til Tisleia.

Vi dro avgårde en broket 
gjeng, noen med bare bil, 
andre med MB foran og 
MB på hengeren og atter 
andre med MB på innsiden 
(Ssangyong på utsiden) og 
MB på hengeren. Det er 
tidvis bratt fra Gol og opp til 
Tisleia og at det er forskjell 
på firehjulstrekk fra MB og 
Ssangyong fikk noen erfare 
på veien oppover.

Godt framme på isen fikk 
vi en prat med mannskapet 

på banen og en forsiktig 
gjennomføring før det var 
på tide å slippe førerne løs. 
Noen med bakhjulstrekk og 
piggfritt, andre med 4matic, 
piggdekk og SUV og igjen 
andre med bare godt med 
pigg. 

Vi kosa oss alle sammen, alle 
fikk vel etter det jeg fikk med 
meg prøvd seg noen runder 
på isen. Tida fløy veldig fort 
og plutselig var det klart for 
lunch i teltet til våre venner 

hos Porsche Club Norge på 
en annen bane på Tisleia. 
Dit bar det i samla flokk og 
det var godt både å komme 
seg inn i varmen og å få i seg 
noe mat. 

Selv må jeg si at jeg kosa meg 
veldig på isen, selv om det 
ble mer fokus på å trekke ut 
andre biler som hadde kjørt 
seg fast enn å kjøre runde 
på runde selv. Men det er 
en jobb som må gjøres det 
også. Jeg lærte meg uansett 
mye om hvordan bilen min 
oppfører seg på et slikt 
underlag. Jeg hadde ærlig 
talt ikke trudd det skulle bli 
så utrolig gøy å kjøre GLE 
500e på isbane, vi snakker 
tross alt om innpå 2.600 kg 
som skal flyttes rundt. Men 
du verden så artig det var. 
Her snakker vi om at man 
for alvor er bitt av basillen og 
MÅ tilbake til neste år.
Vi var et lavt antall førere på 
isen i år, fordelen med det 

er at de som kjører får kjørt 
mange runder, men det er 
plass til det dobbelte og mer 
enn det uten at det blir veldig 
trangt på isen. Man får kjørt 
såpass med runder at man 
er godt sliten på kvelden 
uansett. 

Når vi etter hvert kom oss 
tilbake til hotellet, noen mer 
segneferdige enn andre, 
samlet vi oss til «afterdrift» 
på hotellet hvor vi koste oss 
med noe godt i glasset og 
snacks. Her bytta til og med 
en S124, som også hadde 
vært med oss på isen, eier. 
Ryktene sier at turen hjem 
kostet den glade nye eieren 
mer enn bilen, men det får 
være en annen historie.

Etter afterdrift gikk vi samlet 
til middag i buffet-form i den 
fantastiske restauranten på 
Pers hotell. Maten var som 
alltid kjempegod og humøret 
bedre enn det! Vi kosa oss 

med middag i godt selskap.
Søndagen kom med 
varierende form blant 
deltakerne, noen av 
oss sto igjen og rista i 
kjettingen fram til de åpna 
restauranten, mens for andre 
igjen passer det bedre å 
komme for å spise like før de 
stenger.

Uansett – dette var en 
kjempefin helg i godt vær 
og i godt selskap med både 
trivelige medlemmer og fine 
Mercedeser. Jeg blir med 
glede med på neste utgave av 
vinterens vakreste bileventyr 
– jeg har allerede begynt å 
etterspørre når dette blir 
arrangert i 2021.

Jeg håper vi treffes på Gol på 
Vintertreff i Mercedes-Benz 
Entusiastklubb i 2021!
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Julen nærmer seg, og mange skal ut og 
handle julegaver til seg selv eller noen man 
er glad i. I den anledning har vi prøvd å 
komme med noen idéer og forslag, relatert til 
Mercedes-Benz.. Vi har her forsøkt å samle 
et lite knippe av det vi fant i norske butikker. 
Forhåpentlig faller det i smak. 

Kort om butikkene vi har med: 
Elkjøp: Godt kjent for de fleste, men visste du 
at de også har modellbiler? 
Elefun: Norges største på teknisk hobby. 
Tvers gjennom norsk nettbutikk, startet av 
entusiaster i 2003. 
Modellbiler.no: Også kalt Jans Modellbiler 
eller Modell og Trafikk AS. Startet i 2007, 
og skryter av Nordens største utvalg. 
Enorme mengder modeller i alle størrelser 
og prisklasser. Her er også mange fine 
Mercedes-Benz i tillegg til de vi presenterer. 
Mercedes-Benz selv: Vi har fått noen forslag 
fra BOS Autostern. Klubben har avtale med 
Autostern og andre avdelinger av BOS. Ta en 
titt på Mercedes-Benz Collection, så finner 
du hele utvalget. Alt kan bestilles gjennom 
forhandlerne.

JulegavetipsJulegavetips
..til entusiasten!

Pris: kr. 395,- 
www.elkjop.no

ITALERI 1:24
Mercedes-Benz 230 GE

Flere typer tilgjengelig. 
Byggesett av mercedes-benz G230 

geländewagen fra 70/80-tallet i 1:24 
skala, for å ferdigstille modellen trenger 

man lim og maling. 

Pris: kr. 699,- 
www.elefun.no

Adventskalender 300SL Gullwing
Adventskalender med byggesett av 
Mercedes 300 SL Gullwing i 1/43-skala. 24 
luker som gjør ventetiden frem mot jul til 
en lek for Mercedes-entusiasten! Kommer 
med en sokkel som kan spille av motorlyd, 
perfekt for bokhylla!

Pris: kr. 899,- 
www.elefun.no

Adventskalender G-Klasse
Adventskalender med byggesett av en 

Mercedes G-klasse i 1/43-skala. 24 luker 
som gjør ventetiden til julaften raskere enn 

en AMG GTR bruker på 0-100! Kommer 
med en sokkel som kan spille av motorlyd, 

perfekt for bokhylla!

Pris: kr. 899,- 
www.elefun.no

Adventskalender AMG GT
Adventskalender med byggesett av en 
Mercedes AMG GT modell i 1/43-skala. 24 
luker som gjør ventetiden frem mot jul til 
en lek for Mercedes-entusiasten! Kommer 
med en sokkel som kan spille av motorlyd, 
perfekt for bokhylla!

Pris: kr. 3695,-
www.elefun.no
OBS: En del tilbehør trengs i tillegg. 

Radiostyrt Actros
Flott og utrolig detaljert lastebil fra 
Tamiya. Det er ikke bare utseende det er 
lagt stor vekt på, men også kjøring. Alt fra 
fungerende bladfjærer til 3 trinns girkasse 

medvirker til virkelighetsfølelsen. 
Velg ut en passende henger og 
du har et komplett vogntog i 1/14 
skala. Lastebilen leveres som 
byggesett, se nettside for oversikt 
over nødvendig tilbehør.

Pris: kr. 7295,-
www.elefun.no
OBS: En del tilbehør trengs i tillegg. 

Radiostyrt Actros
Flott og utrolig detaljert lastebil fra Tamiya. Det 
er ikke bare utseende det er lagt stor vekt på, men 
også kjøring. Alt fra fungerende bladfjærer til 3 
trinns girkasse medvirker til virkelighetsfølelsen. 
Lastebilen leveres som byggesett og nødvendig 
tilbehør er listet nedenfor. Dette er en special 
edition-utgave i Italian Red. Se nettside for oversikt 
over nødvendig tilbehør.

Pris: kr. 5995,-
www.elefun.no
OBS: Noe tilbehør trengs i tillegg

Radiostyrt G500 4x4²
Her leverer Traxxas en høydetaljert skala 
crawler av den tøffe Mercedes G500 4x4². 
TRX-4 ble laget med et helt nytt chassis, 
spekket med innovative løsninger og 

funksjoner. Under det autentiske utseende er det en bil som er bygget med ekstreme "off-road" 
egenskaper, den tar deg frem på nye steder og nye eventyr.

Modellen er ferdig montert, lakkert og klar til bruk med unntak av batteri og lader. Se nettside for 
oversikt over nødvendig tilbehør.

Pris: kr. 2581,-
Medlemspris: kr. 2194,-

Bestilles hos BOS Autostern: 
deler.ullevaal@bos.no

Jakke, AMG
Delenummer: B66957497

Størrelse S - XXL
Avtagbar hette

Pris: ca. 1.400.000-2.400.000.
Noe utstyr kan komme i tillegg. 

www.mercedes-benz.no

Mercedes-Benz AMG GT63S 4matic+
Skala: 1:1

Fin julegave til noen som har vært ekstra snill i år. 
Kanskje til seg selv? 

Pris: kr. 383,-
Medlemspris kr. 326,-
Bestilles hos BOS Autostern:
deler.ullevaal@bos.no 

Klokke
Delenummer B67870476
Viser tid, temperatur og luftfuktighet. Et 
must i garasjen? 

Pris: kr. 908,- 
Medlemspris: Kr. 772,- 

Bestilles hos BOS Autostern:
deler.ullevaal@bos.no

Mansjettknapper 300 SL
Delenummer: B66043326

Fronten har mønster etter 
interiøret I legendariske 300 SL, 

mens baksiden har klassisk logo. 

Pris: kr. 1681,- 
Medlemspris: kr. 1429,-

Bestilles hos BOS Autostern:
deler.ullevaal@bos.no

S123 200 TE modellbil 1:18 
Delenummer: B66040671

Skala: 1:18

Pris: kr. 150,- 
www.modellbiler.no 

Mercedes-Benz 300 SEL 6,8 AMG
www.modellbiler.no har en rekke modeller 

fra kr. 150,- . Deriblant denne 300 SEL 6,8 
AMG.
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TEKST: HARALD MORTEN UTNESS FOTO: DAG ARNE HENRIKSEN
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Denne gang er vi nemlig 
i garasjen hos Dag Arne 
Henriksen fra Lillehammer. 
På dagtid har Dag Arne sitt 
daglige virke i Innlandet 
fylkeskommune, men det 
er ikke årsaken til at han 
er kommet i vårt søkelys. 
Årsaken til det er selvsagt 
hans ferske eierskap til en 
klassisk Mercedes SLC. Dag 
Arne kommer opprinnelig 
fra Gjøvik, og er selv en 
1968-modell som altså har 
realisert en mangeårig 
bildrøm gjennom en 

klassiker fra Mercedes Benz.  

Livet med bil
Bil har nok hatt større plass 
i Dag Arnes liv før enn nå, 
men han kan med sikkerhet 
sies å ha en god porsjon 
bilinteresse også i voksen 
alder. Ikke det at han leser 
bilbøker fra perm til perm, 
men han leser mye om biler 
han eier. Således har han 
lest seg skikkelig opp på 
modellen Mercedes SLC, og 
sitter med mye kunnskap om 
modellen han nå koser seg 

med på lune sommerdager 
uten regn. Ja, for hans SLC 
unngår selvfølgelig både 
regn og enda verre ting 
som salt og snø. Dette er en 
ren godværsbil, som skal 
beholdes og ikke ødelegges 
av naturens skumle 
elementer. 

Og drømmen om SLC? Den 
ble født tidlig i byen der Dag 
Arne tråkket sine barnesko, 
nemlig Gjøvik. Der så han 
som 7-åring en fabrikkny 
gull metallic Mercedes Benz 

I GARASJEN HOS…
Er det en klassisk 50-årskrise som får menn til å realisere ent-
en motorsykkel eller bil med langt panser? Eller er det ren bil-
glede? Og kan italiensk lidenskap sammenlignes med tyske 
presisjonsinstrumenter? For å finne svarene på dette og mye 
annet som vi lurte på, måtte vi oppsøke en fersk Mercedes-
eier i Innlandet. Velkommen inn i garasjen!

450 SLC for første gang, og 
store barneøyne ble akutt 
forelsket i denne vakre 
designperlen av en kupé. 
Men, la oss først sveipe 
innom noen av hans tidligere 
bilromanser. 

Faktisk så startet hans bil-
CV med noe fra Italia. For 
nettopp italiensk bil har 
vært nært hans hjerte i hele 
hans voksne liv. Fiat 2000 
var første bilen på tunet. 
Det var en 1978 modell, og 
modellen som var forløperen 
til den senere Fiat Argenta 
som blant annet fikk 
rektangulære frontlykter. 
Fiat 2000 ble hans hos en 
Toyotaforhandler på Gjøvik 
for den nette sum av kr. 
22000,- for det som da var 
en 7 år gammel bil. At prisen 
ikke var mer avskrekkende 
hadde sin sannsynlige årsak 
i en kosmetisk utfordring; 
bilen hadde fått en litt pussig 
lakkering av en utbedret 
skade – åpenbart utført 
på hobbynivå. For å si 
det pent så matchet ikke 
nevnte hobbylakkering 
originalfargen. Bilen var 

imidlertid teknisk god. 
Dessuten var Fiat 2000 
på mange måter forut 
for sin tid, med gode 
kjøreegenskaper. Den var 
teknisk ganske avansert 
også. I tillegg var den en godt 
utstyrt bil for sin tid. For 
hvilken mellomklassesedan 
fra for eksempel Toyota 
kunne konkurrere med 
servostyring og elektriske 
vinduer foran i 1978? Slike 
detaljer måtte man lete lenge 
etter på datidens Toyota 
Cressida, for å si det slik. 

Fiat ble senere erstattet av 
noe ekstremt driftssikkert 
fra Japan. Faktisk så var det 
en av Norges mest populære 
biler gjennom tidende som 
tok plassen etter italieneren. 
Mazda 626 manglet alt 
italieneren hadde av sjarm 
og utstråling, men kjøpet 
var en erkjennelse av at 
det til da hadde blitt nok 
av tull og trøbbel med bil. 
Det kan bli en overdose 
av italiensk slurv om det 
blir ille nok. Den japanske 
doningen var således Fiats 
rake motsetning, for her 

møtte man driftssikkerheten 
selv. Hans Mazda var en 
nøkternt utstyrt LX-utgave 
i kombiversjon og 5 dører. 
Mangelen på sjarm og 
utstyr gjorde det japanske 
bekjentskapet til en ganske 
kortvarig affære, så etter 
ett år gikk Dag Arne mer 
eller mindre lei. Spesielt 
servostyring var et savn, 
etter å ha rattet Fiat med 
servoassistert styring i 
noen år. Kanskje var det 
også savnet av italiensk 
lidenskap som pirret ham 
tilbake i den italienske 
verdenen, for plutselig hadde 
han landet en lekker Fiat 
Croma. For du husker vel 
Croma, som var en del av 
samarbeidsprosjektet med 
«chassis 4» med forhjulstrekk 
mellom Fiat, Lancia, Alfa 
Romeo og SAAB? Som endte 
ut i SAAB 9000, Lancia 
Thema, Alfa Romeo 164 og 
altså Fiat Croma. Dag Arnes 
Croma var en 2,0 i.e. utgave i 
sølv metallic, som han hadde 
i en del år.

Neste bil ble en første 
introduksjon til den tyske 
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premiumverdenen, nemlig 
en 1991-modell BMW 520 
i. Det er bilen Dag Arne 
beskriver som en skikkelig 6 
sylindret børse, som på tross 
av mangelen på elektriske 
vinduer, automatgir og 
elektrisk soltak ble et 
hyggelig bekjentskap. At 
bilen var i aspensilber 
metallic og hadde manuelt 
soltak var heldigvis med 
på å heve det hele til en 
akseptabel premiumbil. 
Og selv om Mercedes-
entusiaster kanskje ikke 
vil innrømme det, så har 
BMW alltid levert biler med 
kjørefølelse som går utenpå 
det meste. 

Etter dette ble det flere biler, 
og årene gikk. Helt frem til 
2020, da hans opplevelse 
som ung gutt på Gjøvik 
skulle bli til en deja-vu-
opplevelse som voksen. For 
plutselig dukket det opp en 
fin 350 SLC i markedet. Dag 
Arnes inntrykk fra mange 
år tilbake hadde gitt ham 
et godt blikk til Mercedes, 
slikt setter spor i et ungt 
barnesinn. Synet og tanken 
på «Der Panzerwagen» slapp 
aldri taket. Og som Dag 
Arne sier; 
- «Man blir eldre, og vil jo 
realisere sin drøm. Mener man 
noe med det, må man bare 
hoppe i det!»

Realisering av drømmen
Som sagt så gjort. Dag Arne 
satte inn noen ekstra søk, 
og på en entusiastside for 
SL og SLC dukket plutselig 
denne opp. Han innrømmer 
at jungeltelegrafen også 
sendte noen morsekoder 
underveis, for han fikk 
tips av en bekjent som har 
mange Mercedes Benz, 
og som tipset om denne. 
Det ene førte til det andre, 
det ble noen telefoner og 
en påfølgende reise for 
å se på bilen. Han var 

opptatt av å få en bil med 
europaspesifikasjoner, 
idet han hadde et klart 
ønske om å unngå både 
doble runde lykter og 
støtfangere som man kan 
bruke som hagebenk. 
Videre var ønsket at det 
skulle være en V8 under 
panseret, og manuelt gir. 
Dessuten yter europeiske 
motorer mer fordi de er 
høykompresjonsmotorer, 

sier Dag Arne med ekte 
entusiasme. 

Synes du manuelt gir på en 
slik bil høres rart ut? Nei, 
ikke hvis du tenker en gang 
til. Datidens automatkasser 
hadde usle tre trinn, og Dag 
Arne ville ha manuelt fordi 
en sportsbil kler dette mer. 
Manuelt gir fører rett og 
slett til mer aktiv kjøring, 
selv om en slik bil rattet med 
den respekt den fortjener. 
Dessuten er en manuell 

kasse en fordel om noe 
skulle gå galt, og Dag Arne 
mener den er mer solid. 
For å gjøre en historie kort; 
Dag Arne kunne rulle hjem 
en 350 SLC på nydelige «15 
ATS Barockfelger» med et 
lykkelig smil! 

Hva koster så hobbyen med 
bil? Og er det verdt det? Helt 
klart. For som Dag Arne 
sier:

- «Å eie en veteran som nå er 
vurdert som bevaringsverdig 
er jo billig. Denne kjøres 
maksimalt 1000-2000km 
pr år. Forsikring er billig, og 
drivstoffkostnadene er ingen 
ting med så få kilometer, selv 
om det alltid tilbys 98 oktan 
når det fylles.» 

Dag Arne stipulerer årlig 
forsikringskostnad til ca. 
kr. 1500,-, og i tillegg til 
dette kommer eventuelle 
vedlikeholdskostnader. 

Innkjøpsprisen var ca. kr. 90 
000,-, og for denne summen 
penger gir en slik bil masse 
uhemmet glede.

Finnes det så noe 
miljøvennlig i det å eie bil, i 
disse grønne miljøtider der 
alt skal være elektrisk og 
grønt?

Dag Arne mener dette blir 
litt som å sammenligne 

epler og pærer, for han 
kunne godt tenke seg 
en elbil til daglig bruk.  
For man synes det er 
mye spennende å velge i 
også blant elektrifiserte 
kjøretøy, og nevner blant 
annet modeller fra Audi 
og Mercedes Benz med 
batteridrift. 

Miljøalibiet
Og som han sier; klassikeren 
bruker man ikke over lengre 
avstander. Det er så få kjørte 

kilometer med klassiker 
så det ikke kan telle med 
i et klimaregnskap. Han 
reflekterer rundt på elbil 
og vekt, for elbil generelt er 
tunge biler. For eksempel 
veier en Audi e-tron hele 
2400 kilo, noe som gir mer 
støy og vegslitasje – ikke 
minst gummislitasje. Små 
gummipartikler som havner 
i naturen og kretsløpet. 
Dag Arne eide selv en tung 

Volvo XC90 med trekk på 
alle fire hjul, og erfarte en 
dekkslitasje som overrasket 
når man sammenlignet 
med mindre og lettere 
biler. Så han mener det 
er et betydelig mindre 
klimaavtrykk på en liten 
bensinbil, enn en stor SUV 
– enten den er elektrisk eller 
fossildrevet. 

Dag Arne er en mann som 
på mange måter lever i 
ytterpunktene i bilverdenen. 

For hvem skulle gjette at 
han – med en brautende V8-
er fra Mercedes i stallen – 
også eier et japansk knøtt fra 
Mitsubishi. En Space Star 
som er arvestykke etter mor 
har funnet veien inn i hans 
garasje, og blir brukt mye 
i det daglige. Med 3 hardt 
arbeidende sylindere under 
panseret og knappe 0,3 liter 
i forbruk pr mil, snakker vi 
billig transport. Dag Arne 
forteller:
- « Det er fornøyelig å kjøre en 
liten 3-sylindret bil og bli sett 
rart på. Dere skulle bare visst 
hva jeg OGSÅ har i garasjen, 
er min tanke da!» 

For ingen aner at han også 
har en Volvo XC60 og den 
nevnte SLC. Begge biler 
som kan spise en Space Star 
til frokost og fortsatt være 
sultne lenge før lunchtid.

Med en veteranbil som 
kjøres lite, lever man greit 
med å kjøre med høyt 
forbruk og høyoktan. 
95-oktan har innblandet 
etanol som ikke er bra for 
gummislanger, og er forbudt 
nektar på Dag Arnes SLC. 
Her går man for høyraffinert 
98-oktan som edel drikke for 
klassikeren, og han har så 
langt bare fylt 3 ganger siden 
han fikk bilen.

Noe av det morsomste med 
å eie en SLC, er opplevelsen 
av at andre snur seg etter 
bilen. Eldre menn på 75-
80 år måper, andre nikker 
gjenkjennende til bilen når 
den passerer. Dette var en 
bil som vakte oppsikt da 
den var ny, og fortsatt er det 
slik. Den er helt spesiell, 
ikke minst kombinert 
med lyden fra motoren og 
eksosanlegget som ifølge 
Dag Arne gir deg følelse 
av at asfalten dirrer. At 
bilen også er en hyggelig 
opplevelse å kjøre, er bonus. 
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Og den har noen hyggelige 
lokale detaljer, som for 
eksempel et metallskilt fra 
forhandleren Erik Arnesen i 
Oslo som er popnaglet fast i 
bagasjeromlokket. 

Designet på Der 
Panserwagen skulle 
også bli førende for den 
kommende S-klassen, 
med internbetegnelsen 
W116. Eksempler her er 
vindusviskerne med doble 
armer som ligger parallelt, 
samt rillede baklys som 
skulle sørge for godt lys til 
tross for lange tempostrekk 
på sølete veier. Sistnevnte 
baklys ble en designmarkør 
for MB, som fulgte Mercedes 
helt frem til W124 i siste 
halvdel av 80-tallet. 

Dag Arne beskriver bilen 
som utrolig solid bygget. 
Riktignok er det i løpet av 
mange leveår kjørt kun 
150.000km med bilen, men 
byggekvalitet merkes for 
eksempel på dører. Disse 
oppleves like faste i fisken 
som på en ny MB. 

Det har vært noe småfiks, 
slik det selvsagt er på 
biler som har kommet i 
pensjonistalderen. Men vi 
snakker ikke alvorlig ting. 
Pakninger på spylermotoren 
er byttet. Utrolig nok kunne 
nye deler kjøpes hos Bertel 
O Steen, det er det ikke 
mange bilprodusenter som 
klarer i dag! 

Dag Arne har også byttet 
alle lyspærer i lykter, 
som ga en helt annen 
lysopplevelse. Samtidig ble 
det byttet noen lyspærer 
i instrumentpanelet og 
fotbrønn. 

På to-do-lista…
Noe står også på kalenderen 
for ytterligere forbedringer; 
Det er anskaffet en hev/
senk Hirschmann antenne, 
som skal monteres når 
det blir tid. Det skal også 
byttes til forkrommede 
vindusviskere fra Bosch, for 
å få alt originalt. Sistnevnte 
ble bestilt fra California. 
Tvillingarmene fortjener 
krom, som Dag Arne sier.

Setene er slitte etter flere 
års bruk og eksponering for 
sol, og her er det et prosjekt 
på gang. På originalsetene 
er det brukt ekte hestehår i 
stoppen, så det er kostbart 
å bygge opp 100% originalt. 
En ny oppbygging vil 
sannsynligvis skje på et noe 
mer nøkternt budsjett, med 
skum som erstatning for 
ressurser fra dyreverdenen. 
Utrolig nok har Dag Arne 
funnet et putestoff på IKEA, 
som er likt det originale. Så 
her ligger det mulighet for 
en oppfriskning av interiøret 
når bilen lokkes ut til en ny 
vår i 2021.

El. soltaket fra Webasto har 
blitt demontert, renset og 
smurt opp, så det glir lett 
når det trykkes på knappen. 
Bilen har fargen Tistelgrønn 
med lakk-kode 881, og som 
entusiast har eieren fått 
spesiallaget en boks lakk 
på 100ml. Steinsprut er 
utbedret, for å gi bilen et 
så strøkent utseende som 
mulig. Og djevelen ligger 
i detaljene, som de sier; 
tåkelys reflektorene har 
blitt renset innvendig, og 
alle gummioppheng på 
det tunge eksosanlegget er 
byttet.

Ytterligere en ting står på 
To-do-listen. Drømmen er 
å få tak i Becker Europa/
Mexico radio, som skal 
erstatte en japansk Clarion-
radio som sitter i bilen i dag. 
For det er noe med dette å 
ha de mest mulig autentisk. 
Det koster penger, men 
det er verdt det. For Dag 
Arne stresser dette med å 
holde det slik det var, og 
ved det gi følelsen av å reise 
i en tidskapsel tilbake til 

syttitallet idet man setter seg 
inn i bilen. For her er ingen 
LED-lyspærer velkomne, 
det er kun gammeldagse 
varme glødepærer som 
gjelder. Det sier sitt når til 
og med bombrikke legges i 
hanskerommet for å unngå 
eksponering i frontruta. 
For når du tenker etter…
bombrikker var vel ikke 
oppfunnet i 1978? Nei, her 
skal bilen være gjennomført 
original.

Man legger for øvrig også 
merke til registreringsskiltet, 
som må sies å være spesielt 
med tallkombinasjonen 
DC76000. Det er autentiske 
skilt fra 1978, og vi gjetter på 
at salgsrepresentanten nok 
satt og ventet på nettopp 
dette tallet da bilen ble 
bestilt ny.  

Bilen har underbygget 
Mercedes sitt rykte som 
premiumbil. Det har nemlig 
ikke vært noen uventede 
hendelser med bilen. 
Den er gjennomgående 
svært solid. For Dag 

Arne var overgangen til 
fotbrekk noe uvant, da 
varsellyset er gjemt bak 
et noe overdimensjonert 
ratt. Motoren er så sterk 
at man knapt merker at 
håndbrekket er på. Han 
har derfor hatt et par korte 
meter med glemt håndbrekk. 
Man lærer av slikt, så 
nå er det innarbeidet en 
rutine med å dobbeltsjekke 
håndbrekket før avgang. Og 
kanskje også et par ganger 
underveis, faktisk. Man vet 
aldri.

Dag Arne har åpenbart 
noen dråper høyoktan i 
blodet. For han har også en 
drømmegarasje, som han 
kunne tenke seg å fylle opp 
med noen helt spesielle 
biler. En av disse er nå 
sikret med SLC. Men, han 
har noen flere perler han 
gjerne skulle hatt inn, om 
tid og lommebok hadde gitt 
rammer for det. Ikke uventet 
er det noe italiensk som har 
lurt seg inn her også. For hør 
bare her:
• Alfa Romeo 6

• Lamborghini Countach
• Mercedes Benz W116 450 

SEL 6,9
• BMW M635 CSI

Det er jo som Dag Arne 
selv sier tilfredsstillende at 
I alle fall SLC er på plass, 
så man kan krysse ut det 
første drømmekjøpet som 
gjennomført.

Italiensk sjarm og annet 
småtteri
Og vi må selvsagt spørre 
en mann som også har hatt 
et variert eierskap i Alfa 
Romeo-verdenen, om hva 
som er forskjellen på spesielt 
Alfa Romeo og Mercedes 
Benz. For Dag Arne har 
rattet både Alfa Romeo GT 
fra 2007 og en Alfa Romeo 
159 SW – begge er biler med 
uslåelig design, men med et 
noe variabelt rykte når det 
gjelder kvalitet. Dag Arne 
sier:
-« Den største forskjellen på 
italiensk bil og Mercedes Benz 
er at italiensk har spesiell 
sjarm og lynne, som jeg tror 
de er uslåelige på. De har en 
slags nerve som du ikke finner 
i en mainstream bil fra andre 
produsenter. Men i Mercedes 
snakker vi om en kvalitet som 
italiensk bil mangler. Se bare 
på de nevnte dørene; i min SLC 
som nå snart er 43 år gammel, 
er dørene tette og lukker som da 
de var nye. I min Alfa Romeo 
fra slutten av 2000-tallet var 
det nok heller motsatt…» 

Das Beste oder Nichts.
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Klubben harKlubben har
mangfold!mangfold!

Det fine med Mercedes-Benz Entusiastklubb er først og fremst medlemmene. Spredt utover det 
ganske land finnes det medlemmer i alle aldre, mennesker med forskjellig bakgrunn, interesser, 
økonomi og personlighet. Denne allsidigheten gir seg også utslag i klubbens bilpark, som spen-
ner over de fleste modeller og utførelser. Fellesnevneren er likevel lidenskapen for verdens beste 

bilmerke, Mercedes-Benz!

Tusen takk for alle innsendte bidrag, fortsett å dele din bilglede med oss!
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ARTIKKEL

Hverdagen og 
bryllupsdagen
Da vi i juli 2019 giftet vi oss i 
Loen var planen å leie sjåfør 
og en veteranbil. Bruksbilen 
vår var mulig den største 
møkka Daimler har bygget 
(W164, om du lurer) og det 
var ikke aktuelt å ha det 
marerittet av en bil innen 
synsvidde på en slik stor 

og lykkelig dag. Imidlertid 
hadde vi før den store dagen 
kjøpt S-klasse i april samme 
år og bestemte vi oss for å 
pynte den i stedet og praie 
min svoger (som også var en 
av mine forlovere) som sjåfør. 
Vi angrer ikke, S-klassen tar 
seg absolutt godt ut i en slik 
jobb!

I daglig kjøring har jeg 
og mine kone overnevnte 
S-klasse som er en W221 
facelift 2011 modell 
motorisert med OM642 
Bluetec og 4Matic, og… 
en Toyota Starlet fra 1997! 
Jeg har aldri vært noen 
Toyota fan, men altså; 
du kan ikke unngå å like 
den bilen. Den er utrolig 

Selvfølgelig har det vært mange merker og drømmer men 
det er Mercedes som har lagt nærmest hjertet siden jeg var 
6-7 år gammel og familien fikk sin første stjerne.

Mitt liv med 
stjerner... 

TEKST & FOTO: RUNE ERVIK ...og en Toyota Starlet!
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S-klasse og brud på den store 
dagen.

To versjoner av bruksbiler - til 
hvert sitt bruk.

Salongen på SLen er fortsatt 
et innbydende sted å oppholde 
seg.

Hentedag og første bilde av 
ny bil!

fordel for sin GLK.

Halvannen måned etter den 
kom for salg var jeg kommet 
hjem fra sjøen og på ferie i 
området, og uten spesielle 
planer ringte jeg selgers 
nabo siden han selv var på 
ferie.

Idet bilen kom murrende 
mot meg kjente jeg allerede 
at dette var en dårlig idé. 
Etter å ha prøvd den en liten 
runde og studert den både 
innvendig og utvendig takket 
jeg naboen for titten samt en 
heidundrende kjøretur.

Så ble det et par dager 
i tenkeboksen. Et par 
grusomme dager. Det var jo 
altfor dyrt, og ikke hadde jeg 
annonsert taxien heller. Og 
ble det for upraktisk med en 
2-seters kabriolet? For dyrt 
med SL? For dyrt med V12?

Jeg tok mot til meg og ringte 
til selger. En meget hyggelig 
fyr og vi pratet en god stund. 
Med argumentet at SL er et 

tungsolgt marked og at den 
hadde ligget ute en stund, 
samt min drøm og økonomi, 
så gav jeg et bud. Så vart det 
stille et øyeblikk, før han 
spurte ”må du ha den med 
en gang, eller kan du vente 
et par uker til jeg kommer 
hjem fra ferie?”. Jeg holdt på 
å svime av! Jeg kunne godt 
vente jeg, måtte jo tross alt 
prøve å selge W211en!

Kjøpe og selge bil på 
samme sted
Det var sol og pent vær, så 
jeg benyttet anledningen til 
å ta en shine på taxien. Til 
min store fortvilelse var det 
ingen seriøse som hadde 
tatt kontakt. Jeg får heller 
ha taxien som bruksbil. 
Men plutselig ringer det en 
kar utpå ettermiddagen, og 
etter en prat og noen bilder 
på mail viser det seg at han 
bor omtrent på stedet der 
jeg skulle hente SLen neste 
dag! Gav han et tilbud og sa 
at jeg kunne levere bilen på 
døren neste dag, og at han 
kunne kjøpe den om han var 

fornøyd. Vel fremme dagen 
etter, og kjøper av W211 likte 
bilen så godt at han kjøpte 
den. 

Jeg hadde jo allerede 
prøvekjørt og sett på SLen 
så siden det var blitt litt utpå 
dagen og jeg hadde nye 7 
timer med kjøring foran meg 
tok jeg og mr SL bare en rask 
gjennomgang av bilen før vi 
ordnet alle pairer og jeg la 
ut på turen hjem. Det siste 
han sa før jeg dro var at jeg 
måtte være forsiktig med 
gasspedalen inntil jeg lærte 
meg bilen og kjenne, eller 
som det var i rette bergensk 

liten og snau, koster nada 
i drift og vedlikehold og 
står egentlig aldri i ro 
grunnet reparasjoner. Som 
en lokal småkjøringsbil er 
den fantastisk, for en lang 
S-klasse er over 5,2 meter 
og egentlig særs uegnet om 
man bare skal på butikken. 
Og når vårsola titter frem, så 
knurrer det en V12 i garasjen!

Det var en gang
Familien fikk sin W210 
i 2001 som knapt ett år 
gammel med under 20 000 
km på telleren. Bilen var 
Tysklandsimport og hadde 
stått som utstillingsbil hos 

Nord Ostsee Automobile og 
var derav tungt utstyrt. Det 
å gå fra en 1994 modell C 180 
til et noe slikt verken kunne, 
eller kan, beskrives. Spesielt 
ikke for en 10-åring. 
Jeg bestemte meg tidlig at 
denne skulle bli min og det 
ble krigerske tilstander i 
heimen da den ble forsøkt 
byttet mot en 2004 modell 
en gang i 2006.

Dette ble heldigvis avblåst 
og jeg kjøpte den av min far 
da jeg ble 18 år. Det var en 
flott ungdomsbil og planen 
var å ha denne til den var 
utslitt, men dessverre kom 
jeg utfor et stygt møte med 
en trailer i 2013. Jeg kom ut 
av det med bare skrekken, 
men bilen ble dessverre 
kondemnert. 

Etter å ha frest rundt et halvt 
års tid i en felles VW Caddy 
fikk jeg nok og gikk på søken 
etter en greit utstyrt W211 
med OM642 som 320 CDI. 
Grunnet penger og jobb falt 
valget på en taxi som hadde 

rundet 300 000 km. Det ble 
en del påkost men etter å 
ha ryddet litt mekanisk og 
shinet den skulle jeg også ha 
denne til den var utslitt.  

Skjelven av finn.no
Utslitt, det skulle jeg aldri 
sagt... Jeg rakk å ha drosja 
mi i et godt år før det en 
morgen til sjøs dukket opp 
et stort problem på finn.no. 
En SL, som var den virkelige 
drømmen. En veldig god 
venn (som i dag er min 
svoger) av meg har familie 
i utlandet som hadde en SL 
600 for en tid tilbake og etter 
noen videosnutter derfra ble 
den motoren min kryptonitt. 
En 12-sylindret motor som 
er både et beist og stillheten 
selv på samme tid. 

Jeg hadde egentlig ikke råd, 
men sendte en melding til 
selger om han var interessert 
i bytte og et mellomlegg. 
Det skader jo ikke å spørre. 
Dessverre var salget grunnet 
manglede plass til biler og 
han måtte selge SLen til 
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Bilen har egentlig fungert 
fint med unntak av nært 
mentalt sammenbrudd 
for meg når den ble 
funnet oppspist av mus 
etter vinterdvale i 2018. 
Museskadene var heldigvis 
begrenset til et bagasjerom 
som måtte rives på stålet, og 
en vask og rens innvendig.

Småplukk
Men selvfølgelig er det noe 
med en 17 år gammel bil. Det 
jo positivt at den ikke har 
rullet mer enn gode 62 000 
km men de siste par årene 
synes jeg den har blitt stadig 
stivere og hardere å kjøre 

på ujevnt underlag og det 
har vi nok av på vestlandet. 
Dette sammen med at den 
nå veldig ofte manglet mye 
effekt grunnet varmgang i 
innsug/intercooler gjorde 
at jeg gjennom 2018 og 2020 
brettet opp armene og tok 
en omgang med bilen. Det 
som stod på trappene utover 
vanlig oljeskift var;

I 2018;
• Luftfilter
• Tennplugger (dobbeltenning 
sørger for intet mindre enn 24 
stk)
• Gearolje og oljeflush
• Differensialolje

• Rensing av AC
• Fylling av AC
• Ny IC pumpe fra Bosch 
(OEM)
• Bremsevæske

I 2020
• Gearolje og filter (uten flush, 
siden det var kort gang siden 
sist. Dessverre hadde jeg ikke 
kontaktstykke sist og grunnet 
lekkasje måtte dette ned nå)
• ABC nitrogenakkumulator og 
pulseringsdemper fremme
• ABC nitrogenakkumulator og 
pulseringsdemper bak
• Flushing av ABC og ny olje
• Ombygging til M276 
AMG (65 AMG) intercooler 

ordlag ”du må vise han litt 
forsiktighet, han e faen meg 
skummæl viss ikkje!”

Turen hjem
Den 6. august 2015 må 
sies å være en av de mest 
minnerike dagene i hele 
mitt liv. Det var sol og 
oppholdsvær hele veien, noe 
som så klart førte til toppløs 
kjøring. Noe av det som 
imponerte meg mest, og som 
fortsatt gjør, er hvor stille 
bilen egentlig er. Et lite snerr 
i eksosen når man starter 
opp, men dersom du holder 
deg til normal sivilisert 
kjøring er dette alt du hører 

av 12’eren i det daglige. 
En særdeles stille, rolig, 
sivilisert og raffinert maskin. 
Helt til du setter maskineriet 
til å jobbe.

Med ny bil og svingete 
vestlandsveier holdt jeg det 
rolig foruten at jeg måtte 
prøve et pådrag i tunell uten 
tak. Lydbildet, og ikke minst 
skyvet, av å dra en 5.5 liters 
V12 til turtallssperren, uten 
tak inne i en tunell, kan ikke 
beskrives. Det må oppleves. 
Kreftene som finnes i en 
M275 motor er helt brutale. 

På slutten av kjøreturen 
hjem tok jeg meg selv i å ta 
til tårene av glede. At bilen 
går som den gjør er en ting 
i seg selv, men SL er en 
fantastisk god kjørebil. En 
GT, rett og slett en turvogn 
og feriebil. Bagasjeplassen 
krever litt tilvenning men 
noen smartinger har funnet 
en løsning på dette også! Og 

med spesialsydde kofferter 
fra Roadsterbag kjøpt fra 
Kunzmann får faktisk med 
seg det man trenger.

Livet med V12
Vi kommer nok til å beholde 
Starleten, den er altfor 
allsidig til å byttes ut. Og selv 
om S-klassen er en fantastisk 
bil er det SLen som er det 
virkelige hjertebarnet mitt. 
Tellerverket står nå på 
62 000 km og den har gitt 
utrolig mye glede. På en slik 
bil er det ikke hvor mange 
kilometer du kjører som 
betyr noe, det er hvor gode 
de kilometerne du kjører er. 
Jeg og fruen var på en liten 
vestlandsturné i 2018; først til 
Bergen også videre til Hotel 
Fretheim i Flåm i mai, før 
vi i juli la av gårde til Hotel 
Union Øye i Norangsfjorden, 
Hotel Union i Geiranger og 
i august til Trondheim på 
Fiskerimesse. 

I fantastiske omgivelser på vei 
til Hotel Union Øye

Sommer og sol på vei til 
stranden

Selv om det kan bli både 
tidkrevende og kostbart å holde 
en bil i orden, er det viktig å 
huske på alle de gode minnene 
den skaper!
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ekspasjonstank 
• Intercoolerpumpe fra 
Kleemann (siden Bosch 
pumpen skaper seg allerede)
• SmartTOP modul (slik at 
taket kan betjenes i 15-20 km/t 
og du ikke må stå DØNN i ro)
• Bluetooth aux adapter
• Bremsevæske

I utgangspunktet har jeg lite 
å pirke på mekanikken og 
teknologien til Mercedes. 
Man leser jo mange 
skrekkhistorier om mye rart 
og R230 og M275 er vel intet 
unntak. For min del har 
både R230 og M275 egentlig 
vært veldig greie. Det har jo 
vært litt deleskifting, men 

det har like mye med å gjøre 
med en eier som rett og slett 
ikke tåler at ting ikke er helt 
slik som det skal. 

Han tyskeren der skulle tatt 
seg en bolle
Tyskeren som har konstruert 
intercoolersystemet på M275 
i R230 må enten ha hatet 
livet sitt, eller ikke vite hva 
han var satt til å gjøre! Å 
ha et lukket kjølesystem 
UTEN ekspasjonstank 
fungerer absolutt ikke. 
Det er en brutalt redusert 
effekt når motoren går i 
«heat soak», jeg tipper det 
mangler opp mot 200 hk. 
Luft i kjølesløyfa på IC 
ødelegger flowen og gjør at 
innsugstemperaturen blir 
for høy. Som resultat kjører 
wastegaten mesteparten av 
ladelufta dit man ikke vil ha 
den. 

Etter å ha lest opp og ned 
på MBworld og andre 
forum i utlandet som har 
flere eiere enn her i landet 
med M275 bestemte jeg 
meg for å prøve det som 
virket å være en vellykket 
løsning; ekspasjonstank fra 
storebror M276 AM, så å 
si bolt-on. Tank, en slange 
og et rør ble bestilt fra 
VTP og alltid behjelpelige 
Simen Malerbakken. Det 
eneste som måtte gjøres av 
tilpassinger var å sage av 
et klips som holdt på plass 
noen ledninger, så gled det 
rett på plass. 

Kjølevæskelufteren fra 
Wurth fikk suge vakuum 
til den ikke klarte mer 
og systemet ble fylt opp. 
Dessverre passet verken 
braketten eller kabelen 
fra Kleemann, og siden de 
hadde stengt for ferien så 
jeg meg nødt til å fortsette 
med den haltende Bosch 
pumpa. Synd at jeg et par 
dager senere fikk svar fra 

Kleemann at delene var 
universielle og jeg måtte 
tilpasse selv…

ABC og en VAG fanatiker  
Det å gi seg ut på å skru 
ABC var en terskel å komme 
seg over med tanke på 
hvor vanskelig og avansert 
mange skal ha det til å være. 
Ærlig sagt gikk det egentlig 
over all forventing, men 
jeg er veldig glad for at jeg 
hadde med min særdeles 
bilkyndige svoger (som 
forøvrig har hatt over 30 
biler og dessverre kjører 
VAG) og at jeg har STAR 
diagnose. Uten disse to 
hadde vel strengt tatt denne 
jobben ikke vært så «gøy». 
Det eneste som ikke er så 
gøy er at det blir et helsikes 
oljesøl overalt av denne 
jobben! Etter at vi fikk 
skrudd sammen bilen igjen 
var det ut på prøvetur og 
fant oss litt humpete vei. 
Bilen ble veldig mye bedre. 
Resten av vibrasjonene som 
er nå mistenker jeg faktisk er 
dekkene. 

Utenfor sivilisasjonen og 
med strak vei ble farten lagt 
til ca. 70 km/t, kassa satt i S 
og pedalen ned. Det er litt 
rart i denne bilen, for det 
første sekundet skjer det 
ikke stort. Helt til 722.6’en 
smeller ned i andre gir og gir 
deg hjulslipp. ESPen prøver 
så godt den kan, men får det 
ikke helt til og du kjenner 
faktisk bilen «logre med 
rumpa» som en hund. I det 
tredje legges inn har bilen 
omsider skikkelig grep og 
når turboene har snurret 
opp fullt trykk igjen er det 
egentlig helt vannvidd. Nå 
har den fått seg noen harde 
kjøreturer og ting ser faktisk 
veldig bra ut. Bilen har ikke 
gått slik på flere år, i ettertid 
ser jeg at denne feilen har 
vært der sporadisk i hele 
mitt eie.  

Planen er å neste år skifte 
til Kleemann pumpen for 
å få enda bedre flow og 
stabilitet, samt å overhale 
PSE pumpen. Jeg har et 
servicekit liggende, men 
det har bare ikke blitt gjort. 
Eneste feil på grunn av 
PSE er imidlertid softclose 
på bagasjerommet så jeg 
overlever.

Aldrende og tørst glede på 
hjul
Selv om SLen nå er en 
aldrende bil på 17 år synes 
jeg den har tidløse linjer og 
ikke akkurat noen sinke i 
trafikken. Lastet bil gir en 
vekt på over 2 tonn og likevel 
presterer den å dra 0-100 på 
4,7 sekunder. Egentlig ikke 
0-100 så rettferdig for denne 
bilen, for det er fra 50-60 
km/t og oppover det virkelig 
flytter på seg. Den yter 500 
HK ved 5000 o/min, og har 
et dreiemoment på 800 NM 
som strekker seg fra 1800-

3600 o/min. Og ikke det at 
forbruket egentlig betyr 
noe, men på langkjøring 
klarer den seg faktisk under 
1,2 l/mil. Jeg skal uansett 
innrømme at jeg lo rått når 
den fra Geiranger og opp til 
Dalsnibba passerte 3,4 l/mil!

Det er ingenting å 
legge under en stol at 
driftsbudsjettet på en SL 
med tanke på alt fra deler og 
service til drivstoff er høyt. 
Litt for høyt i følge enkelte, 
og av til meg selv også. 
Men når våren kommer 
og du drar av trekket for 
så å vekke liv i 12eren etter 
vinteren, så er faktisk 
sorgene glemt. Mercedes 
produser nå sine siste V12 
motorer og siden R230 med 
M275 ble bare ble produsert 
i ca 4017 eksemplarer føler 
jeg det er et stykke historie 
å eie. Alle kjører ikke V12 
uansett, så det er synd at 
motorkonstruksjonen ikke 

kan få leve videre på grunn 
av miljø-mas. 

I dag kan vi fint hente ut 
denne effekten fra V8 og 
enda mindre motorer. 
Men det er ikke det som er 
poenget. Hva er så poenget 
med V12 da, spør du? Om 
du får anledning, så prøv 
en. Du kommer til å forstå 
det etterpå. Måten kraften 
leveres på, lyden og gangen, 
selve opplevelsen av en V12 
kan ikke erstattes av noen 
annen motorkonstruksjon. 

Vi lever jo bare en gang, så 
den ærlige sannhet er at jeg 
har ikke angret et sekund. 
Bilen er verdt hver eneste 
krone. Og etter hvert års 
første toppløse kjøretur 
så tenker jeg at selv om 
kjærlighet og lykke ikke kan 
kjøpes for penger så gjør 
ikke en SL 600 i garasjen det 
akkurat verre om resten er 
på plass.  

Spesialsydde kofferter må til 
når det er trangt om plassen!

I vinteropplag med originalt 
AMG-trekk

3.41 på mila fra Geiranger og 
opp på Dalsnibba!

På vei til Hotel Union Øye
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FORMEL 1

Alle deltakere med team 
og førere var allerede på 
plass til sesongåpningen i 
Australia den 12.-15. mars 
og det gikk mange rykter 
i forkant om løpet skulle 
gjennomføres eller ikke.
Kun tre timer før første 
trening skulle starte, ble det 
offisielt bekreftet: Løpet ble 
avlyst.

I kulissene ble det jobbet 
hektisk natt til fredag den 
12. med beslutningstakere 

fra både F1 team, Formula 
One Administration, 
Liberty media og 
ikke minst Australske 
helsemyndigheter.

I dagene som fulgte ble det 
ene løpet etter det andre 
utsatt og til og med Monaco 
Grand Prix ble avlyst, som 
er at av de mest tradisjonelle 
løp siden 1954.
Etter mye jobbing ble det 
besluttet å starte i Østerrike 
med å kjøre to løp på to 

påfølgende helger. Videre 
ble Ungarn og etter hvert to 
nye løp på Silverstone der 
det andre løpet faktisk ble 
arrangert som selveste 70 år 
jubileumsløpet til F1. 
F1 har klart å få til å 
arrangere hele 17 løp i år 
og foreløpig er det avviklet 
13 løp med Italia (Imola) 
som siste som ble kjørt 1. 
november.

Felles for de alle var et det 
var svært begrenset tilgang 

Som vi var inne på tidligere i år; er F1 sesongen for 2020 
kraftig amputert som følge av Covid-19. Hele kalenderen ble 
avlyst og omkalfatret og F1 administrasjonen har jobbet på 
høytrykk for å finne alternative løsninger. Sesongen skulle 
nemlig ha startet som vanlig i Australia og hele F1 sirkuset 
var på plass.

TEKST: LARS EINAR ULRIKSEN FOTO: DAIMLER AG

Er det en klassisk 50-årskrise 
som får menn til å realisere 
enten motorsykkel eller bil 
med langt panser? Eller er det 
ren bilglede? Og kan italiensk 
lidenskap sammenlignes med tyske 
presisjonsinstrumenter? For å finne 
svarene på dette og mye annet som 
vi lurte på, måtte vi oppsøke en 
fersk Mercedes-eier i Innlandet. 
Velkommen inn i garasjen!

for publikummere langs 
banene

For de som er hardcore F1 
fans har man sikkert lag 
merke til noen nye baner 
som har dukket opp i år.
Bl.a. ble det kjørt et løp i 
oktober på Autódromo do 
Estoril i Portugal som har 
tidligere arrangert F1 der 
mellom 1984 og 1996 og altså 
i år.

Og siste løpet som hittil 
er avviklet er på den 
legendariske Autodromo 
Enzo e Dino Ferrari  ved 
Imola i Italia,  som ble kjørt 
1. november.
Denne banen er kanskje 
mest kjent for det som 
hendte i 1994; da det var 
flere stygge ulykker der 
og Østerrikeren Roland 

Ratzenberger omkom under 
lørdagens kvalifisering og 
den legendariske Ayrton 
Senna fra Brasil, omkom i 
selve løpet.

De er planlagt ytterligere 4 
løp til i år og 15. november 
kjøres det på Istandbul Park 
i Istandbul i Tyrkia, deretter 
flytter F1 over til Midt-
Østen med to løp i Bahrain 
og avslutter som vanlig i 
Abu Dhabi så sent som 13. 
desember.

Mercedes-Benz er 
motorleverandør til 3 team 
i år: De brandes «Mercedes-
AMG» som også gatebilene 
heter nå.
Mercedes-AMG F1 som er 
det offisielle teamet, Racing 
Point og Williams F1 (mer 
om dette senere)

Mercedes-AMG F1, der 
Daimler AG er hovedeier 
med ca. 60% og resten 
eies av bl.a. teamsjefen 
Toto Wolf (ca. 30%) og 
arvingene etter Niki Lauda 
(ca. 10%). Mercedes-AMG 
er hovedsponsor sammen 
med det Malaysiske 
oljeselskapet Petronas og 
Ineos (teknologiselskap)
Racerbilsatsningen i F1 gikk 
med et overskudd på ca. 167 
Millioner norske kroner, 
av en omsetning på ca. 4 
milliarder NOK. Denne 
uken ble de også kronet med 
konstruktørtittelen i F1 for 
7. året på rad. Sesongen er 
ennå ikke over, men med 
forspranget på poeng er 
det ikke mulig at andre kan 
vinne. Førermesterskapet 
er delvis avgjort der Lewis 
Hamilton mest sannsynlig 

Mercedes-AMG har vunnet konstruktørmesterskapet i
Formel 1 for 7. gang på rad
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blir verdensmester for 7. 
gang og har nå flere seiere 
enn noe annen fører; 92 
seiere mot Schumachers 91. 
Valtteri Bottas blir mest 
sannsynlig nr. 2, foran Max 
Verstappen i RedBull.
Kun flest løpsstarter sliter 
Hamilton med, da finnen 
Kimi Räikkönen har varslet 
at han kjører neste sesong, 
og da må Hamilton kjøre 
3 år til om han skal klare 
denne rekorden også.

Lewis Hamilton har 
foreløpig ikke signert noen 
ny avtale med Mercedes-
AMG og det har heller 
ikke Toto Wolf gjort. Her 
er spekulasjonene i gang 
på hva de egentlig driver 
med siden Toto Wolf også 
har kjøpt noen aksjer i 
Aston Martin Lagonda 
(bilfabrikken) og er han da 
på vei over dit ? og hva gjør 
Hamilton i 2021?

Mercedes-Benz leverer 
også motorer til Racing 
Point F1 (de rosa bilene) 
som eies av den canadiske 
multimilliardæren 
Lawrence Stroll og sønnen 
Lance, der sistnevnte også er 
en av førerne i teamet.
Lawrence Stroll har ikke 
bare kjøpt seg eget F1 team, 
men har også kjøpt en hel 

bilfabrikk: nemlig Aston 
Martin Lagonda der også 
Mercedes-AMG leverer 
motorer til gatebilene.
Racing Point blir fra og med 
neste år til Aston Martin 
F1 (RedBull mister dermed 
Aston Martin som sponsor) 
og selvsagt med motor fra 
Mercedes-AMG i fremtiden 
også.

Aston Martin F1/Aston 
Martin Lagonda har utrolig 
mye spennende på gang, 
også fordi de pleier et nært 
forhold til Mercedes-Benz/
Daimler AG.
I selve bilfabrikken skjer det 
også mye for tiden:
Toppsjefen er ny og det 
er den ikke helt ukjente 
Tobias Moers kommer rett 
fra sjefsstolen i Mercedes-
AMG, videre har teamsjefen 
i Mercedes-AMG F1 Toto 
Wolf kjøpt 5% av aksjene 
i den samme bilfabrikken 
og ikke minst Daimler AG 
som inntil nylig har eid 5%, 
har denne uken utvidet 
samarbeidet slik at de kan 
eie inntil 20% av aksjene i 
Aston Martin Lagonda.
Med en foreløpig plassering 
i konstruktør VM ligger de 
som nr. 5 sammenlagt og 
faktisk over Ferrari!
Og når vi er inne på Ferrari 
som må kunne sies å 
være en av legendene i F1 
gjennom tidene. Det har 
ikke gått så bra for dem 
de siste sesongene og etter 
Sebastian Vettel gikk fra 
RedBull til dem etter 4 VM 
titler, har det ikke vært lett 
for Vettel. Siste løpseieren 
var i Singapore i 2019 og 
deretter har det ikke vært 
mye å skryte av. Mange 
har lurt på hvorfor? Fordi 
hans teamkamerat Charles 
Lecelerc vinner enda et og 
annet løp med Ferrari. Og 
senest åpningsløpet i år.
Skyldes dette Ferrari eller 
rett og slett hans egen 

innsats strides de lærde 
om, uansett har vi de siste 
sesongene observert flere 
fører feil på Vettel, som ikke 
har endt bra for hans del og 
noen tekniske feil. Slik blir 
det ikke noen særlig poeng 
av heller og en foreløpig 
14 plass lover ikke bra for 
denne sesongen.

En stor trøst for de som 
fortsatt heier på Vettel er at 
han avslutter samarbeidet 
med Ferrari og etter 
måneder med rykter ble det 
omsider klart at han har 
signert for Aston Martin F1 
for 2021
Selvs tror vi at dette blir 
et vinn eller forsvinn for 
Vettel, fordi dersom han 
ikke fikk det til av tekniske 
årsaker hos Ferrari, må han 
nå levere med Aston Martin 
F1. Uansett er dette stor og 
gledelig nyhet for Tyske F1 
fans, da han endelig kjører 
med Stjerne på bilen og det 
er nok viktig i et tysk marked 
å vise frem en tysker igjen.
De siste teamet med 
Mercedes-AMG er Williams 
F1. teamet har foreløpig de 
siste plasseringen i f1 og er 
faktisk de eneste som ikke 
har klart å ta poeng i år. Det 
gis poeng til og med 10. plass 
og siste løpet var faktisk 
George Russell nære på å ta 
poeng, men brøt løpet.
Teamet har siden oppstart 
hatt Frank Williams som 
eier og de siste årene har 
hans datter Claire vært 
teamsjef. Selskapet har 
hanglet igjennom på siste 
plass noen sesonger og det 
blir det ikke penger av.
Lawrence Stroll forsøkte 
å kjøpe teamet for noen år 
siden, men fikk nei og da 
kjøpte han Racing Point 
i stedet. Nå er imidlertid 
teamet solgt til en engelsk 
investorgruppe Doriton 
Capital fra 21. august i år 
for ca. €152 milloner  (ca 1,6 

millarder NOK.) eieren bak 
er bla. James Mathews som 
er gift med Pippa Middelton 
(Ja, nemlig søsteren til hun 
prinsessa der borte).
Det er ventet at Williams F1 
også blir navnet i fremtiden 
også.

Med motor fra Mercedes-
AMG og de samme førerne 
kan det faktisk bare gå 
en vei og det er oppover 
resultatlistene.

Enda et team kommer med 
Mercedes-AMG motor 
og det er Mclaren, for de 
som har fulgt med noen år 
husker de også at Mercedes-
Mclaren var et knallsterkt 
team på 90 tallet.
De har slitt noen år med alt 
fra dårlig ledelse, førere og 
umotiverte mannskaper.
I år er det faktisk 
oppe på 4. plass i 
konstruktørmesterskapet 
selv om de kjører med 
Renault.

Førerne er Carlos Sainz og 
Lando Norris, begge føreren 
har vist gode kapasiteter 
når redskapen har fungert. 
Og det gir også resultater 
sammenlagt der Lando er 7. 
og carlos er 8. i mesterskapet 
så langt.

Neste år har Carlos Sainz 
signert for Ferrari mens 
Lando blir igjen og får 
selskap av Australieren 
Daniel Ricciardo (han som 
alltid drikker champis med 
skoen om han vinner)
Det tror vi at han definitivt 
kommer til å gjøre 
med Mercedes-AMG 
motorisering hos Mclaren.
Honda og RedBull og 
AlphaTauri (som også eies 
av RedBull) har hatt litt 
vekslende hell i år.
Der Max Verstappen kun 
har vunnet et løp og har fått 
noen andre og tredjeplasser, 

mens Alpha Tauri har også 
vunnet et løp i Italia på 
Monza.
Honda har varslet at de 
avslutter sitt F1 engasjement 
eter 2021 sesongen og det 
er foreløpig uklart hva 
RedBull og Alpha Tauri 
velger av motorleverandør i 
fremtiden.
 
Alfa Romeo har signert 
de samme føreren som i 
år med Kimi Räikkönen 
og Antonio Giovinazzi 
og motoriseringen er fra 
Ferrari
Renault som har en lang 
historie i F1 får med seg en 
gammel kjenning som fører; 
nemlig Fernando Alonso 
som er verdens mester fra 
2005 og 2006.

Vi tror at Alonso kan bidra 
med mye, men pga alderen 
og at han har vært ute av 
gamet så lenge, tror vi at 
han ikke klarer å hevde 
seg i toppen dessverre. 
Det blir litt som Michael 
Schumacher da han kom 
tilbake til Mercedes og det 
ble ingen sportslig suksses.

Det eneste amerikanske 
teamet er HAAS og de 
har nettopp kunngjort at 
begge føreren ikke blir med 
neste år og har foreløpig 
ikke signert noen enda. 
Ett het rykte er at Mick 
Schumacher, sønnen til 
Michal Schumacher er 
på vei inn der. Han har 
kjørt noen tester og det 
virker lovende, han skulle 
egentlig få sin første 
offisielle testkjøring under 
den tyske F1 runden på 
fredagstreningen, men den 
regnet fullstendig bort og 
ble avlyst.

En sportslig oppsummering 
av sesongen:
Åpningsløpet i Østerrike 
ble vunnet av Bottas og 

han vant også i Russland, 
Hamilton derimot har hittil 
vunnet 9 løp og kun to løp 
er vunnet av andre førere:  
Max Verstappen og Pierre 
Gasly .

Sesongen har vært 
noen enspora med total 
Mercedes-AMG dominans.
Ok, kanskje Mercedes-
AMG er i en klasse for seg, 
men det må jo være et stort 
potensiale for de andre team 
og førere og komme seg dit 
de også.

Hvis man ser på de unge 
førerne er det frempå de 
også, selv om de kjører i 
«dårligere» team/biler»
Neste år blir det ingen 
endringer i reglementet 
og vi tror at Aston Martin 
F1 med Sebastian Vettel 
og WilliamsF1 med nye 
finansielle muskler kan 
komme seg oppover. Spesielt 
tror vi at Vettel kan begynne 
å vinne løp igjen og det 
kan virke bra på hans egen 
selvtillit.

Spennende blir det også 
om Schumacher Jr. kan få 
til noen resultater om han 
dukker opp hos HAAS
En tysk fører som har vært 
«stand In» hos RacingPoint; 
Nico Hulkenberg som fikk 
vsit seg frem i noen løp pga. 
Covid19 er også ventet å 
kunne få kjøre F1 igjen neste 
år, kan det bli sammen med 
Schumacher jr hos HAAS?

Som følge av den situasjonen man 
er i har man blitt enige i at bilen 
ikke endres fra 2020 spek. Til 2021 
som opprinnelig planlagt. Mclaren 
har fått beskjed at de får lov å 
gjøre endringer for å få på plass 
Mercedes-AMG motor fra 2021.

REGELENDRINGER I F1
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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.
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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.no

OVERSIKT OVER SAMARBEIDSPARTNERE

AMP Autotuning
Andresen Bil (Ski og Askim)
Arbeidslys.no
Auto-Benz AS
Autokvikk (Oslo)
Autoroyal.no
Auto-Trio (Oslo)
Bertel O.Steen, Asker og Bærum
Bertel O.Steen, Autostern (Oslo)
Bertel O.Steen, Gjøvik
Bertel O.Steen, Hamar
Bertel O.Steen, Jessheim
Bertel O.Steen, Lillehammer
Bertel O.Steen, Lørenskog
Bertel O.Steen, Rogaland
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 & Lunds Billakkering
Jessheim Antirust
Karosserispesialisten (Oslo)
Kerpro.no
Kvål Auto AS (Sandnes)
KNA/Watercircles
Legalis
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 AS
Swisswax.no
Thon Hotels
TS-Racing
Veng.no
Vestfold Antirust
VTP - Vollen Truck og Parts
Østfold Felgtekniskk

AVTALER

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

KONTAKT

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




