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Lokallag Stavanger besøker Dekk1

Skadberg Jr får vogna på veien
			
- og vel så det!

Hva skjer i Dalen på mandag?

Selv om vi skriver august, så er det fortsatt litt igjen av den, og det
gjelder å nyte den i størst mulig grad. Selv holder jeg på med et kjellerprosjekt, og har knapt værte oppe for å se sola hele sommeren,
men etter det jeg hører så har den tittet fram litt av og til. Vi ble foreldre for et halvt år siden, så hus og familie har dessverre gjort at det
har blitt altfor lite tid til bil denne sommeren.
Før jeg går videre vil jeg få takke årsmøtet for fornyet tillit. Både jeg
og de andre om var på valg ble enstemmig gjenvalgt. Det er derfor
ingen endringer i styresammensetningen i år.
Siste helga i mai var det duket for årets store happening, vårt eget
landstreff på Gol. Treffet foregikk i ganske vant stil uten noen vesentlige endringer fra i fjor. På forumet ligger det en tråd med spørsmål
om tilbakemeldinger på treffet. Har du noe du føler burde vært gjort
annerledes eller ønsker å rise eller rose litt, er det bare å skrive inn
der, evt. sende en e-post direkte til meg. Mer om landstreffet i egen
artikkel lenger ut i bladet. Forumet finner du på hjemmesiden vår,
www.mbentusiastklubb.com
I juli var MB Entusiastklubb invitert til MBSCA Big Action Meet i
Vårgårda like utenfor Gøteborg. MBSCA er det nærmeste vi kommer en søsterorganisasjon i Sverige, og dette var deres landstreff.
Hele 10 norske biler dukket opp, men dessverre var det ikke på
langtnær så mange svensker som man hadde håpet på. Været må
nok ta en del av skylden for dette, for fredag og lørdag formiddag
ramlet det ned enorme mengder med vann. Totalt 76 biler var innom, så helt galt var det allikevel ikke. Utover lørdagen klarnet det
imidlertid opp, og de som trosset været fikk med seg et hyggelig treff
med 201-meter, breisladdkonkurranse, driftingoppvisning, helstekt
gris og liveband på scenen. Vi håper på et tilsvarende treff neste år,
og vil informere som best vi kan om dette.
Som tidligere nevnt, er det lørdag den 04.september klart for MB190klubbens banetreff på Vålerbanen like ved Elverum. Vi håper flest
mulig tar turen for å støtte opp om dette arrangementet. Det er dyrt
å leie banen, så hvis et slikt treff skal ha livets rett, må det være en
del deltakere.

Styreformannen har ordet

God sommer alle sammen.

Vi ønsker å få til et vintertreff der vi kan kjøre
egen bil på isbane. Det er mulig vi får til et samarbeid med Pers på Gol for et slikt arrangement. Hvis noen har andre forslag, er det bare
å komme med dem.
Husk også at det skjer mye i lokallagene, så
følg med på forumet eller ta kontakt med styret
i hvert lokallag for å få vite når det er treff.
Klubben fyller 10 år i år. Dette ønsker vi å
markere med et jubileumsnummer av MB
Tidende. Hvis du har en god historie, et artig
minne, en artikkel som burde trykkes på nytt
eller noe som helst annet du synes bør være
med, så ta kontakt med redaktøren i god tid
før neste nummer.
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Kjære leser,
fordelen med frivillig arbeid som f.eks. det å være
redaktør for MB-Tidende er at man stort sett står
fritt til å jobbe når man vil. Ulempen med slikt
arbeid er nettopp det at man må passe på saker
og ting selv. Etter en del farting rundt omkring, litt
ferie og ymse aktiviteter fant jeg ut at jeg skulle
sjekke når neste utgave var planlagt. Dette viste
seg å være tre dager inn i fremtiden, tre dager som
slett ikke stod blanke og fine i kalenderen, men
heller var fylt til randen med planer. Heldigvis er
det likevel fortsatt ferietid for undertegnede, så jeg
gjorde alvor om påstanden om at man ikke skal
sove bort sumarnatta og kom til slutt i mål.
Årets tredje utgave av MB-Tidende har som vanlig
mye variert stoff, ekstra kjekt er det å se innslag fra
Lokallagene og å lese reisebrev fra medlemmene.
Har du kanskje opplevd noe artig og bilrelatert i
sommer? Skriv noen ord og send inn sammen med
litt bilder da vel!
Vi får også en oppsummering av årets landstreff på
Gol - årets høydepunkt på mange måter. Dessverre
er det vanskelig å gjenskape stemningen herfra på
noen få sider, men vi håper at smakebiten inspirerer til å ta turen neste år!
God lesning!

MB

Entusiastklubb

www.mbentusiastklubb.com
MB Entusiastklubb
Postboks 11, Vollebekk
0516 Oslo

MB Tidende utgis fire ganger
årlig, og er MB Entusiastklubbs
medlemsblad.

Sven Håkon Voldum
Redaktør
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Klubbnytt

10-ÅRS JUBILEUM
MB Entusiastklubb nærmer seg ti år, og vi håper å få til et jubileumsnummer av MB-Tidende for Nr4 2010. Som nevnt under
er klubben i ferd med å bygge seg opp et digitalt arkiv av MBTidende, og kanskje kan dette brukes for å hente frem “ønskerepriser” i den sammenheng. Vi vet at flere av medlemmene har
vært med i nær sagt hele tiåret, og vi håper at også dere kan bidra
til å feire klubben med bilder og tekst fra årene som har gått. Ta
kontakt med redaktøren på mbtidende@mbentusiastklubb.com
dersom du har ideer eller innspill.

PREMIERING I MB-TIDENDE
Grunnet ferie og kort tid til arbeidet med MBTidende har vi dessverre ikke rukket å ordne
en artikkelpremie fra en av samarbeidspartnerne våre - premiering blir det dog likevel,
og månedens vinner mottar en MBE-genser
som takk for innsatsen. Premieringen skjer
i form av loddtrekning, og denne utgavens
vinner er Jonas Skadberg - vi gratulerer og
sender en genser i posten!

MBE ARKIV
Ildjseler i klubben er i ferd med å bygge opp et omfangsrikt arkiv
av såvel tidlige utgaver av MB-Tidende som interessante brosjyrer
og artikler fra andre medier. Dette vil suppleres fortløpende og har
adressen arkiv.mbentusiastklubb.com. Har du noe å bidra med?
Ta kontakt med styret.

MIDTSIDEBILEN
Midtsidebilen stormer videre gjennom 2010,
og vi mottar fortsatt mange gode bidrag fra
medlemmene - det er artig å se variasjonen
i både alder og modeller, vi får inn alt fra
60-talls klassikere til splitter nye grombiler!
Denne utgavens vinner ble en representant
for en av de nyeste modellene fra Mercedes
- vi gratulerer Anders Bjørlykke for blinkskuddet av sin 2007 A180CDI og sender en
t-skjorte i posten!

VERVEKAMPANJE
Visste du at du kan få ett års gratis medlemsskap ved å verve fem
nye medlemmer til MB Entusiastklubb? Få med deg dine stjernevenner og be dem om å føre deg opp som verver ved innmelding,
så kan du sikre deg neste års medlemsskap uten at det koster deg
en krone!
FORSLAGSKASSE
Styret i MB Entusiastklubb gjør sitt beste for å skape en god klubb
for stjernefrelste, men det finnes alltid rom for forbedringer. På
klubbens hjemmesider finnes det en forslagskasse under “Medlemmenes forum” hvor du kan legge frem dine forslag. Foretrekker
du heller å komme med et anonymt forslag, kan disse sendes på
epost til styreformann@mbentusiastklubb.com.

Best in Show
Landstreff 2010

			
Sissel Irene RøbergLarsens 1999 S320

MEDLEMSFORDELER
Klubben får stadig nye og gunstige samarbeidsavtaler som kommer medlemmene til
gode. Vi minner om at dere finner en komplett og oppdatert liste over samarbeidspartnerne og hva avtalen gjelder på klubbens
nettsider. Se også klubbens hjemmesider
under “Medlemmenes forum for passord på
medlemsavtalene.

Landstreff 2010
PREMIERING

124-serien
1.plass			
2.plass			
3.plass			

Turid Sunde			
Inge Høyer			
Morten Andersson		

1995 E60 AMG
E500 Brabus 6.5
1991 500E

210-serien
1.plass			
2.plass			
3.plass			

Roar Bjørnstad			
Rune Ervik			
AMP Autotuning			

2000 E240 T-modell
2000 E220CDI T-modell
2000 E280 4MATIC T-modell

211/212-serien
1.plass			
2.plass			
3.plass			

Jørn Erik Knain			
Ronnie Westpold		
Odd Tore Hauer			

2004 E320CDI T-modell
2010 E220CDI T-modell
2005 E55 AMG

201-serien
1.plass			
2.plass			
3.plass			

Stian Marstein-Olsen		
Sigbjørn Haugen		
Morten Stuestøl			

1989 190E 2.5-16 EVO I
1989 190E 2.3
1990 190E 2.5-16 EVO II

202/203/204-serien
1.plass			
2.plass			
3.plass			

Leif Magne Tjelta		
Tonny Reksten Olsen		
Lars Einar Ulriksen		

C43 AMG
2004 C220CDI T-modell
2008 C320CDI 4MATIC T-modell

140/220/221-serien
1.plass			
2.plass			
delt 3.plass		
			

Sissel Irene Røberg-Larsen
Petter Ekstrøm			
Morten Berg /			
Glenn Skoveng			

1999 S320
1991 300SE
2006 S350/
1999 S500

Coupé/Cabriolet/Roadster
1.plass			
Lars Alexander			
2.plass			
Jørn Enersen			
3.plass			
Kent Lægreid			

2004 CLK200K
2000 CL500 Kleemann
1992 300SL

Klassiker
1.plass			
2.plass			
3.plass			

Charlie L. Svendsen		
Thomas Jamne			
Alexander Nygård		

1977 450SEL
1972 280SE
1985 240TD 5.6 (bensin)

Øvrige
1.plass			
2.plass			
3.plass			

Fredrik Kjærstad		
Per Andersen			
Rita Enersen			

2007 GL420CDI
2006 R320CDI
2006 ML280CDI

Beste Shine før 2000
			
Charlie L. Svendsen		

1977 450SEL

Beste Shine etter 2000
			
Jørn Erik Knain			

2004 E320CDI T-modell

Best in Show
			

1999 S320

Sissel Irene Røberg-Larsen

Nyheter
En rask oppdatering på Mercedesfronten!

Ny CLS i oktober 2010
Neste generasjons CLS (C218) får sin verdenspremiere
på bilutstillingen i Paris i oktober i år. Den nye modellen
viderefører kupélinjer i kombinasjon med fire dører, og
oppdateres i tråd med øvrige modeller fra Mercedes. I
motsetning til første generasjons CLS vil interiøret i den
nye utgaven ha et mer særegent utseende sammenlignet med den tekniske “broren”, E-klassen. C218 vil
kunne bestilles med hovedlykter som utelukkende benytter seg av LED-teknologi, og i tillegg kunne utrustes med
firehjulstrekk på enkelte modeller. CLS vil tilbys med
følgende motorer, dog vil ikke alle være tilgjengelig fra
salgsstart:
CLS 250 CDI (204hk/500Nm)
CLS 350 CDI (265hk/620Nm)
CLS 350 CDI 4MATIC (265hk/620Nm)
CLS 350 CGI (306hk/370Nm)
CLS 500 (435hk/700 NM)
CLS 500 4MATIC (435hk/700 NM)
CLS 63 AMG (544hk/800 NM)

Facelift for Viano/Vito
Etter noen år i markedet er det på tide å friske opp
Viano og Vito. Mindre endringer i front og hekk
oppdaterer utseendet og gjør familielikheten til
øvrige modeller tydeligere. Innvendig økes kvalitetsfølelsen betraktelig med mer påkostede materialer og nytt tilgjengelig utstyr som f.eks. Ambient light, LED leselys og Rear Entertainment
System. Nye motorer i BlueEfficiency-serien er
standard og gir forbedret drivstofføkonomi og letter miljøsamvittigheten ytterligere. Heller ikke i
denne omgang ser det ut til at Viano/Vito vil bli
tilgjengelig med Xenon-lys.

Ny SL i 2012
Neste generasjons SL (R231) begynner
å nærme seg, og vil etter alt å dømme
komme på markedet sommeren 2012.
Spionbildene viser et interiør med trekk
fra SLS AMG, samt et glasstak med
samme teknologi som kommende SLK;
Magic Sky Control, som med et tastetrykk
kan veksles mellom å være transparent eller ikke. Alt tyder på at R231 vil bli
tilgjengelig med følgende motorer:
SL 350 (306hk/370Nm)
SL 500 (435hk/700Nm)
SL 63 AMG (544hk/800Nm)*
*m/PerformancePackage: 571hk/900Nm

Mer enn 300.000 E-klasser!
Siden lanseringen av E-klassen i mars 09 har det blitt
solgt mer enn 300.000 biler! E-klassen omfatter nå både
sedan, stasjonsvogn, coupé og cabriolet, hvor førstnevnte naturlig nok har den største andelen (ca 230.000
biler). Interessant er det dog å se at det er solgt mer enn
dobbelt så mange coupeer/cabrioleter (ca 60.000 biler)
enn stasjonsvogner (ca 28.000 biler).
1.000.000 C-klasser!
Siden lanseringen av C-klassen i mars 07 for sedan og
november 2007 for stasjonsvogn, har det blitt solgt en
million biler! Med en markedsandel på 25% er USA det
desidert største markedet for C-klassen, dernest følger
Tyskland og Kina.
Ny banebil?
Kanskje kan den nye SLS AMG GT3 passe? Modellen er utviklet til, og tilpasset etter GT3-reglementet gitt av FIA, og passer fint til f.eks. sprintrace eller langdistanseløp - 24-timersløpet
på LeMans bør passe fint. Prisen for moroa er 397.460 euro i
Tyskland, men da er momsen inkludert. God fornøyelse!
C-klasse Coupé
Mercedes fortsetter sin kamp for å lage én modell per kunde, og jobber for tiden med en
coupéutgave av dagens C-klasse. Etter sigende kommer denne kun som coupé (og ikke
cabriolet), og skal kun selges frem til neste generasjon C-klasse som er ventet rundt 2015.

LOKALLAG STAVANGER

Flotte nye lokaler på Forus

Klubbkveld hos Dekk1
Tekst og foto: Frode L. Sæterstøl
Gjengen hos Dekk1 i Stavanger
hadde lyst til å invitere både MBKN
og MB Entusiastklubb til en helt
uformell kveld hos dem i deres “nye”
lokaler på Forus, som nettopp hadde

åpnet. Så den 8. Mars kl 1900 ble
spikret for anledningen.
For de som ikke er kjent ligger Forus
industriområde omtrent rett sør for
Stavanger sentrum på grensen til
Sandnes, ved E39.

Vi fikk denne kvelden ta en god titt i
deres lokaler der det var dekket opp
med pizza og brus, samt at Charlie
hadde invitert Kjartan fra Mercedesbutikken og Cato fra Caropractor*1.
Det ble praktisk oppvisning av
bulkretting og en god gjennomgang
hva Mercedesbutikken kunne levere

Cato har nettopp knakket en god bulk i panseret til denne bilen og er i ferd med å rette den ut igjen.

Charlie sin W116 med nye bakfelger for anledningen, spennende med
tanke på at det var flere minusgrader ute og fin is... Tror ikke han kjørte
grombilen hjem den kvelden…

av deler og utstyr til våre medlemmer. Vi fikk også informasjon om
felger, dekk, dekk hotell, verkstedshall, lager og butikk.
MBE har etter dette treffet inngått
avtale med Mercedesbutikken og
Caropractor*1, se våre nettsider for
mer informasjon samt listen over
samarbeidspartnere i dette bladet.

rangement, og ser
frem til flere slike
kvelder fremover.
MBE har rabatt avtale med
Dekk1, så se våre
nettsider og kontaktinformasjon i
medlemsbladet.

Det var godt fremmøte og det ble en
flott kveld med masse kaffe og drøs.
Takker Charlie for et kjempeflott ar-

Det blir strøkent som alltid etter at Cato har vært i aksjon.

Butikken, med fremvisning av film fra prosjektor på veggen. Her gikk
det Mercedes-film stort sett hele kvelden, selv om det
på dette bildet er en Fiat tror jeg.. :-)

Charlie har jo klart å overtale undertegnede
også til å kjøpe noe nytt i år, så disse i dimensjon 8 x 18 foran med 215/40-18 dekk, 9 x 18
bak med 245/35-18 dekk blir å se på en 1991
S124 denne sesongen.

LOKALLAG STAVANGER
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Tekst og foto: Geir Antonisen
Lokallag Stavanger inviterte sammen med mbkn til samling hos
Norsk tempomuseet en meget kald
januar kveld. Uten å ha den minste
peiling på hva dette innebar, heiv
jeg meg i bilen og rattet vestover
fra Kristiansand. I Lyngdal møtte
jeg Morten, og sammen tok vi turen
bort i hans s211 320cdi. (forøvrig en
meget grom vogn).

omu

seum

Etter ankomst ble vi loset inn i
samlingsrommet og tilbudt kaffe og
lapper. Vi fikk en solid innføring i
samlingen, modeller, farger, motorer
og gode historier. Etter et lite mys
på nettet hadde jeg skaffet meg såpass med info at jeg viste det dreide
seg om en meget solid samling av
gamle tempoer. Men at det skulle
være så omfattende hadde jeg i
min ville fantasi aldri trodd. Mannen
hadde etter det jeg fikk med meg
mer eller mindre alt som noen gang

var blitt laget, alle modeller i alle de
originale fargene, og da snakker vi
original lakk, ikke omlakkerte, det var
ikke interessant. Det skulle kun være
snakk om en håndfull kjøretøy som
manglet i samlingen pga at det ikke
var original lakk og da var det ikke
noe vits å ha i samlingen. Tempoene
ble forøvrig produsert hos Jonas
Øglænd på Sandnes, fra 1931 til
ca.1989.
Ikke nok med at låven var studd

En samling gamle radioer fantes også.

Kaffe og kos ble det også tid til.

Kveldens transport, Mortens E320CDI.

Kun 100% originale Tempoer i denne samlingen. Innfelt bilde; En mengde bilemblemer kunne man også finne.

med gamle tempoer fra før krigen
og fremover, det var også en massiv
samling av, ja ting. Da snakker vi alt
mulig rart. Fra gamle ski, skøyter,
hestesko, modellbiler, til en diger
bokhylle full at gamle Hardy-bøker.

Man kan trygt si at vedkommende
lider av en kraftig form for samlemani. Det var utrolig moro å se igjen
gamle ting som en husker fra oppveksten og kanskje ikke har sett på
25år. Etter en drøye 2.5 time i låven

var det slutt for min rygg, og turen
gikk trygt tilbake til Lyngdal og Kristiansand. Takk til lokallag Stavanger
er mbkn som en hyggelig vinterkveld
med likesinnede. Slik må gjentaes.

Norges ledende spesialist
på Mercedes-Benz girkasser
Vi tilbyr gratis diagnostisering, i tillegg til de rimeligste prisene for
service, reparasjon og overhaling av MB automatkasser.
• Gratis diagnostisering
• Service
• Reparasjon
• Rimeligst på pris

LOKALLAG STAVANGER
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“Hva skjer i Dalen denne mandagen” er standardfrasen på MBEs nettforum..
Tekst: Thomas Nygård
Foto: Bernt Skadberg
Fra den spede oppstart høsten 2004,
har det vokst seg et stort miljø rundt
MBE avd. Stavanger sitt lokale i
Noredalen, eller bare kalt Dalen. En i
utgangspunktet liten gjeng som fram
til da hadde møttes regelmessig på
ulike kafeteriaer i Stavanger – området, var på utkikk etter et lokale som
kunne fungere som møteplass. Samtidig dukket interessen for å kunne
reparere/vedlikeholde bilene opp.
Lett påvirkelige ungdommer i alle
aldre trekkes opp i Noredalen gjennom ulike kanaler, men aller mest
fra det gode og inkluderende miljøet
som er i MBE avd. Stavanger. Alle
med interesse for Mercedes – Benz
er velkommen.
Lokalet i Noredalen er i utgangspunktet et gammelt lakkeringsverk-

sted, og bærer preg av dette, men
likevel et godt utgangspunkt for vårt
formål. Vi var i utgangspunktet 7
andelseiere som gikk inn en felles
avtale om å dele på husleien og
andre utgifter. Det ble gjort avtale
om å leie 2. etasje i bygget som
var ca 160 m2. Dette skulle passe
til å presse inn omtrent 6 – 7 biler.
Etter kort tid kom vi over en billig
og god løftebukk som ble hentet
og montert. Dette reduserte antall oppstallingsplasser, men økte
brukervennligheten. Vi fant ut at alle
andelseierne ville ikke ha behov
for permanent opphold i lokalet til
enhver tid.

Som vanlig i enhver garasje, har
ofte planene en tendens til å ta en
annen retning enn først bestemt. I
tillegg har man det tilbakevendende
faktum at ting tar ofte mye lenger tid
enn antatt. Derfor er det veldig greit
å ha en fast plass hvor en kan ha
bilen stående, samt deler og verktøy

lett tilgjengelig. Slik var det også
med denne gjengen. Prosjekter som
skulle stå noen uker/måneder, ble
fort stående vinteren over. Andre
igjen hadde planer om oppgraderinger av bilen som tok uante vendinger, og som gjorde at i sum at det
ble trangt om plassen i lokalet som
for en stund tilbake virket stort og
rommelig.
Vi hadde flere interesserte nye
andelseiere, men det var lite avgang,
noe som tyder på at dette var et attraktivt tilbud for mange. For et par år
siden forsvant leietageren i 1. etasje,
og vi fikk plutselig tilbud om å mer
enn fordoble tilgjengelig areal. For at
ikke husleien skulle bli for stor, måtte
flere inn i andelslaget, samt vi også
tok inn biler til vinterlagring. Vi måtte
fire litt på kravet om merketilhørighet,
men først og fremst er det ideen om
et miljø rundt bil og interessen for å
kunne gjøre noe selv som har stått i
høysetet.

Tilgang til 1.etasje i bygningen gjør
at nå har man plutselig fått lakkrom,
rom for lagerbiler og nok en løftebukk. Med økt tilgang til areal, er det
enklere for flere å arbeide samtidig. Dette har vært noe av ideen

hele tiden, nemlig å få til en sosial
møteplass. Det er jo mye artigere
å skru i lag, enn å sitte alene i sin
garasje og fundere på hvordan ting
skal være.

Laget styres med myndig hånd av en
”husfar” som med jevne mellomrom
kaller inn til dugnader for oppgraderinger eller ryddinger. For øvrig er
det ”kardemommeby – loven” som
gjelder, hvor alle skal være greie

Et typisk mandagstreff består av store mengder kunnskapsveksling, drøs og skryt.

Traversen på Terjes W124 tok kvelden på Vålerbanen i fjor, så en mekkekveld ble planlagt for å få orden på dette!

med hverandre. Dette har så langt
fungert utmerket.
Enkelte av andelslagets medlemmer har større overtalelsesevne enn
andre, og gjør at man hiver seg på
prosjekter som man i utgangspunktet ikke hadde tenkt å gjennomføre
selv. Grundig veiledning og alltid
tid til et godt råd eller en hjelpende
hånd er aldri langt unna, og dersom

Den gamle traversen er demontert på Terjes W124, Frode inspiserer og planlegger neste trinn.

Sven Håkon og George sjekker hjulvinkler.

utfordringen er av større art, må man
ta en kaffekopp i lag og se nøyere
på saken. Ut av porten fra Noredalen
har den senere tiden kommet turbo
– prosjekter i flertall, det har rullet ut
i utgangspunktet håpløse rusthaug
– prosjekter som har blitt godkjent
av myndighetene og det har kommet
komplette karosserioppgraderinger.
Den samlede ekspertisen rundt 124

Sven Håkon planlegger 722.5-konvertering av 190D’en sin.

– karosseriet begynner å bli ganske god i sum blant andelseierne i
Noredalen, da de aller fleste har eller
har hatt et eller flere eksemplarer
av denne modellen. Noen tviholder
på 123 – varianten, men for de aller
fleste har bruksbilen etter hvert
blitt eksemplar av nyere modeller.
Typisk for andelseierene er at man
har en klassiker av ulik årgang og
modell som man har et større arbeid

stående med, og bruksbilen er innom
løftebukken i Noredalen av og til for
jevnlig vedlikehold.
Det store høydepunktet er selvsagt
lagskveldene på mandagene. I den
senere tiden har stadig flere av
medlemmene i MBE kommet innom
med nyinnkjøpte biler. Dette blir
selvsagt grundig undersøkt og applaudert. Området egner seg også til

Grillkvelder har det vært flere av i Dalen - både innendørs og utendørs.

Drøs på pauserommet.

Fremvisning av nye godsaker.

enkle grillseanser på godværsdager.
Såkalt ”grill og skru” – kveld. Dette
skjer selvsagt med en egenkonstruert grill produsert i lokalene.
Bruk av sveiseapparat og momentnøkkel har større status i Noredalen
enn vaskehanske og poleringsklut,
men alle medlemmene har sitt nivå
de ønsker å pleie interessen. Aktivitetsnivået varierer selvsagt gjennom
året, men med høydepunkter foran
avreise til Gol og også Vålerbanen.
Selv med god planlegging er det
ofte lys til langt på natt i lokalene de
siste ukene før man skal ha ferdig
sine prosjekter.
Ekstremvinteren
vi hadde denne
vinteren ga
en effektiv

Jevnlige dugnader avholdes, her flyttes biler rundt for å få malt veggene.

demper på aktiviteten i lokalet, da
det er ganske dårlig isolert, slik
at varmedress var påkrevet for å
kunne oppholde seg der over lengre
tid. Kombinert med frostsprengning
av vannrør gjorde behovet for vedlikehold av bygningen sterkt påkrevet. Det var til tider mulig å stå på
skøyter innendørs i 1.etasje. Eierne
har nå lagt nytt tak på bygningen så
vi håper på bedre tilstander.

holde/modifisere sin egen bil. Dette
er trygge omgivelser og det er såpass høy takhøyde at ingen ideer blir
sablet ned (noen kommentarer må
man dog regne med). Resultatet tror
jeg er at man har tryggere og bedre
biler på vegen ut fra Noredalen.

Gjennom den tiden vi har hatt i
Noredalen har
mange lært
seg, og tatt
steget til å
vedlike-

Stjernebiler i alle former og årganger samles på mandagstreffene
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Tekst og foto:
Inger Stølan Hymer og
Knut-Erik Hymer
Som mange års Mercedes entusiast og relativt nybakt medlem i MB
Entusiastklubb og S-klasse klubben ,

vil vi gjerne dele en litt spesiell sommeropplevelse i ”Mercedes-verden”
Stuttgart. Turen ble ikke helt som
planlagt. Den ble mye bedre….
Mannen i huset hadde i mange
år snakket om å dra til Stuttgart.
Da utenlandsturer ikke er den

store lidenskapen, så ble det med
drømmene og brosjyrene. I 2008 tok
fruen tak og bare bestilte flybilletter
og hotell i Stuttgart. Nå skulle det bli
noe annet enn Knut-Eriks eget museum i hagen. Nå var det skikkelig
museum og Classic Center som sto
på planen.

Inger venter på U-Bahn.

Knut-Eriks eget Mercedesmuseum.

Inger utenfor bygningene.

Bilene var pent dekket til.

Turen til museet var som seg hør
og bør - en opplevelse. Vandringen
gjennom alle Mercedes epokene var
en opplevelse i seg selv. Men det er
ikke det vi vil dele med dere.
Neste dag ble en opplevelse vi

sent vil glemme. Vi skulle på Classic Center i Fellbach og tok spent
U-bahn og Bahnhof frem til bestemmelsesstedet. Det var varmt og
nydelig vær, men hvor var nå dette
senteret? Vi gikk og gikk for å finne
den rette adressen.

Plutselig sto Mercedes på Mercedes
fra svunnen tid foran oss parkert
ute på gaten, nesten. Vi syns ikke vi
kjente igjen Classic Center fra brosjyrer og artikler, men bilene var jo
der. I tre ”lagerbygninger” på rad sto
bilene inni og utenfor. Det var ikke et

Kassene stod ferdig pakket.

Knut-Erik på vei inn i lagerbygningen.

En støpt bil fantes også på lageret.

Kassevis med Formel 1-biler.

menneske å se, så vi spaserte inn
og kikket og kikket. Flere av bilene
var dekket til med svarte Mercedestepper.
Langt inne i den ene bygningen
møter vi på fire herrer. To av de så
passe bryske ut. På tysk spør de

oss hva vi gjør der? Vi forsto raskt at
dette ikke var Classic Center. Vi var
havnet på lagerlokalene til ”Ausstellungen und Messen”. Det var høyst
privat område. Vi stotret frem på
tysk om at vi bare var norske entusiaster. De snakket litt sammen og
henvendte seg så til oss igjen. Det

viste seg at to av herrene var på
privat omvisning. Vi ble invitert med
på omvisningen. De to tyske sjefene
hadde ansvaret for istandsetting,
lagring og utsending av biler til ulike
Mercedes-utstillinger verden over. Vi
var kommet til Mercedes-himmelen!

Pavens første Mercedes.

Pavens gamle Geländewagen.

Pavens gamle 600.

Ingers favorittbil.

Alle presenninger ble løftet på og
historier ble fortalt. Det var pavens
mange biler, prototyper, film - biler
og pansrede biler. Prototypen til
Smart var også der. Den ble aldri
satt i produksjon da den var for stor.
Hele formiddagen tilbrakte vi i denne
lukkede verden fullt av skatter.

På vei tilbake til Bahnhof fant vi
Classic Center. Det lå bare et par
kvartaler unna. Det var stengt for
omgjøring. Dersom vi ikke hadde
gått feil og fått tidenes omvisning,
hadde turen blitt en nedtur. I stedet
fikk vi minner for livet. Albumet med

noen hundre bilder av biler vi aldri
før har sett er et morsomt minne.

Maybach prototype.

300SE Heckflosse Rallye.

Tung og pansret 600.

PROSJEKT

17 år og alene bak rattet på Vålerbanen.
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Tekst: Jonas Skadberg
Foto: The Skadbergs
Hovedfoto: Frode Strand

Det hele startet da Sven Håkon
tipset om en noe forlatt 190E 2.6
her i Stavanger. Bilen hadde stått
tilsynelatende ubrukt de siste årene.
Vi kontaktet eieren i januar 2008,
men han ville ikke selge. Skulle
tenke over saken sa han. Frekt og
freidig ringte vi opp igjen i februar,
men fremdeles ingen avklaring.

Månedene gikk, og vi hørte ikke noe
mer fra han. Etter en lang sommerferie og ett flott treff på Vålerbanen
med 190klubben stor en 190E høyt
på ønskelisten. Vi planla et siste
fremstøt, men først måtte jeg skaffe
meg en jobb. På det tidspunktet var
jeg 16 år og det var kanskje ikke

Øvelseskjøring på vei til Våler i pappas E280.

urimelig at foreldrene mine satte
noen krav.

Drøyt to uker senere, idet pappa og
jeg deltok i ett NAF autoslalom løp
ble vi opp ringt av eieren til 2.6en.
Han var nå interessert i å selge.
Senere på kvelden befant vi oss ved
bilen og Sven Håkon stilte villig opp
som teknisk w201 sakskyndig. Den
gamle bilen bar preg av å ha vært
parkert i lengre tid. Den var dekket
av grønske og panser isolasjonen
lå utover motoren som vegg til vegg
teppe når vi åpnet panseret. Daværende eier hadde forsøkt å fikse
opp i mangler, men mye var uferdig
og halvgjort. Kanaler var oppsveist,
men ikke grunnet og diverse panel
og deler var demontert. Ellers virket
bilen komplett og original. Vi la inn
ett bud, og en signatur senere så
hadde 190’en byttet eier.
Bremsene hang noe og hjulene var
langt ifra helt runde. En tennplugg
ble byttet og vi fikk med oss bilen
hjem. En halv uke senere dro vi bilen
med på sesongens siste NAF Autoslalom løp. Det gikk ikke spesielt
godt, motoren gikk varm, bremsene
var svært ujevne og ABSen fungerte
ikke.

Vi konkluderte raskt at her var det
mye som måtte repareres. Første
mål ble å få bilen i godkjent teknisk
stand. Skadbergworks prosjektet
”vognas vei tilbake til veien” ble
startet. Interiøret ble demontert
for rengjøring. I samme sleng ble
uorginale ettermonteringer av cruise
kontroll, klima og alarm fjernet.
Det ble gjort diverse rustflekking
og bakvognen ble strippet ned til
atomer.

Alexander kunne heldigvis bistå med både kam og tilhørende vipper.

Komplett bakstilling klar for montering.

De gamle bærebruene hadde gjort sin jobb.

Stor takk til Johnny som tok seg
av drittjobben med sandblåsing
og grunning av både subframe og
bærebroer. I denne anledningen
ble subframen litt modifisert. Den
fikk samme justeringsmulighet som
bærebroene foran. Bolten fikk en
eksentrisk skive og et nytt ovalt
hull slik at camber kan justeres på
bakhjulene. Ellers fikk bærebroene
forsterket foringer fra w124, mens
resten av foringene i bakstellet ble
erstattet med polyuretan. Samtidig
ble de originale bremsene erstattet
med E320 bremser ifra w124 pluss
Bilstein sprint dempere.
Motoren tikket, så etter en nærmere
titt viste det seg at kammen var
nedslitt og sluttkjørt. Takket være
godt nettverk i MBE fikset Alexander
Nygård kam og tilhørende vipper.
Rett og slett kjempeservice å få slike
deler ferdig levert på døren. Tennplugger, kjølevæske, termostat,
olje og oljefilter ble byttet i samme
anledning. Det ble også et par handleturer til ”storebrødrene” i Lyngdal.
Vi fikk dratt med oss hjem alt ifra 16v
midtkonsoll til drivverkskomponenter
og ny førerdør som det gjenstår å
bytte. Mange andre smådeler ble
anskaffet hos den lokale huggeren,
Knoksen. Terje på BOS har alltid
vært kjempe positiv og skaffet alt
av nye deler fra klips til understells
komponenter.
En av de større utfordringene var
å finne ut av ABS problemet. Sven
Håkon var på tilbudsiden som vanlig
og ga oss fritt leide til hans rikholdige w201 delearkiv. Vi prøvde
først å måle oss frem til feilen, men
uten hell. Delebytte og eliminering
avslørte til slutt at ABS sensoren
foran på førersiden var defekt samt
vakkelkontakt i overspenningsvernet.
Etter EU godkjenning våren 2009
ble 190E 2.6 prosjektet ”vognas
vei tilbake på veien” toppet med

Far og sønn i dobbel forstand - et av mange stopp på vei hjem fra Våler 2009.

190klubben banetreff på Våler 1 Aug
2009.
Bilen innfridde. Både bil og
mannskap fullførte uten varige men,
selv om storebror Marius og jeg
var utenfor banen ett par ganger.
På slutten av dagen kapitulerte ett
spissings stag i bakvogna etter en
snurring ut i periferien. Turen til og
fra Våler gikk ellers feilfritt i lag med
resten av MBE konvoien. De fleste
benyttet CB-radio, noe som er nyttig
og til tider svært underholdene.

På sensommeren ringte forrige eier,
han hadde funnet flere deler i garasjen, så vi dro ut på ett lite besøk.
Han var overasket over hvor fint motoren svev. Etter en prøvetur i gamle
bilen sin virket det nesten som om
han ville kjøpe den tilbake. Det var
bare gode tilbakemeldinger og det
var ikke vanskelig å se at gjensynsgleden var stor.
Senere utpå høsten fikk vi målt
motor ytelsen på EBB & Turbokongens Dynapack. Motoren er slitt og
bruker litt olje så resultatet på 110 hk

(på nav) ble derfor ingen stor overraskelse. Vi hadde testet innblanding av E85 tidligere og det fungerte
svært dårlig, så når dyno utskriften
viste meget mager bensin blanding
forsto vi sammenhengen.
Etter en uvanlig lang vinter, ble bilen
kjørt ut av garasjen så sent som den
17. mars for å få en liten shine. Ikke
helt tilfeldig fordi dagen derpå ble
jeg endelig 18 år og fikk førerkort. Ettersom jeg ikke har vinterhjul var det
bra snøen akkurat hadde forsvunnet.
Motoren var varm nærmest 24timer

Hjemmesnekret differensialsperre.

Den magre bensinblandingen resulterte i 110 hjulhester.

Klart for utskiftning, Charlie fikset nye.

Her fikser semi-storebror Morten og mitt eget opphav på et spissingsstag etter en ufrivillig tur utenfor løypa..

i døgnet de to neste ukene, men da
måtte bilen parkeres ettersom både
dekk og dynamo hadde takket for
seg.
I disse dager overhales fremvognen.
De justerbare boltene hadde festet seg og måtte kappes. Jeg har
fått blåst, grunnet og lakket opp
E320/300-24 bærebroer og ser nå
frem til å få justert sakene før bilen
ruller videre på de nye dekkene
Charlie ordnet til en god pris. Igjen er
det gode samholdet blant entusiaster
i MBE som slår til.

Jeg har også på gang en hjemmesnekret differensial som skal
monteres etter hvert. Her er det
montert inn en trykkplate som skal
gi en viss sperrevirkning. Det blir
spennende å se om dette fungerer.
Videre mål er å bygge opp understell som teknisk sett tilsvarer 190E
3.2 AMG. Bilen trenger også litt mer
rustsveising og lakk selv om det ikke
har første prioritet. På sikt har jeg
som mål å kjøre fra pappa på Våler.
Ja, det ligger an til motorbytte på ett
eller annet tidspunkt og en manuell
girkasse hadde heller ikke vært så

dumt, men det får komme senere.
Som i fjor, er årets høydepunkt banetreffet på Våler med 190 klubben
pluss MBEs landstreff på Gol.
Takkeliste:
Johnny – Sandblåsing/grunning og
masse 190E prat
Frode – Deledifferensial, anti
K-Jetronic propaganda
Sven Håkon – Masse w201-tips,
besiktning og kjøpsråd, deleservice
George – Tips, råd og psykologisk
støtte underveis.
Terje – Mange bæreposer med
BOS-deler og gode vitser
Alexander – M103-kam med vipper
Arnt – Deledifferensial & akslinger,
div smådeler, førerdør og gode
deleråd
Morten alias semi-storebror - 16vkonsoll og diverse deler.
Charlie – Dekkpusher, min personlige favorittsponsor
Torbjørn - Retting av spissingstag
på Våler
Marius – storebror som alltid hjelper
til
Pappa Bernt - for pain & pleasure
- og alle andre som jeg har blitt kjent
med i MBE og 190klubben!

Stavangeravdelingens mekkelokale blir ofte tatt i bruk.
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Tekst: Frode Strand
Foto: Alexander Nygård,
Frode Strand, Rune Ervik
og Anne-Grete Ulriksen
Tradisjonen tro ble det også i år
avholdt landstreff på Gol. Det var i
år den 8. gangen dette ble arrangert på Gol, og som vanlig ble det et
svært hyggelig treff med en del nye
bekjentskaper.
Som gode nordmenn er vi vant med
ustabilt vær. Gol er ikke noe unntak,

men det pleier vanligvis å være bra.
De siste årene har vi hatt over 30C.
Værmeldingen den siste uken før
treffet meldte regn. Eller sol. Eller mer regn. Eller kanskje sol. Det
var stort sett bare snø som ikke ble
meldt. Slikt gjør det ekstra morsomt
å planlegge utendørs grilling.
Fredagen kom, og værmeldingen
hadde bestemt seg. Det skulle bli sol
hele dagen, men ute plasket det ned

som
aldri før.
En perfekt opplading
til grillingen, som i år var flyttet inn
i middelalderparken, rett på den
andre siden av elven. Der er det et
ganske stort område som er under
tak, et perfekt sted for vårt bruk.
Hvorfor ingen har tenkt på dette før
kan man jo lure på, men samme
stedet kommer også til å bli benyttet
ved senere anledninger.
Utrolig nok så klarnet det opp i
18-tiden, så grillingen ble etter hvert
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komme allikevel. Det sto derfor
ingen biler umiddelbart utenfor
inngangen i år, men det virket som alle allikevel var godt
fornøyd med plasseringen. En
stor takk til alle som hjalp til med
parkeringen, den syns jeg vi har lov
å være stolte av i år.
riktig så
koselig og med godt
oppmøte og god stemning.
Lørdagen har det med å starte
litt vel tidlig, så også i år. Allerede
klokken 07 var jeg på plass for å
parkere biler sammen med deler
av lokallag Oslo. Det var ikke bare
jeg som så ut til å fortsatt sove med
halve hue, men stemningen stiger
alltid fort etter hvert som både biler
og eiere kommer på plass. Vi tok
en liten sjanse med plasseringen
av bilene, som etter hvert så ut til å
stemme veldig godt. Plassen vi satt
av til hver gruppe ble stort sett perfekt fylt opp uten at det ble overfullt.
For de som lurer på parkeringen,
så var bilene stilt opp etter hvilken
gruppe de tilhører i premieringen.
Dette for å gjøre det enklere å
stemme på sin favoritt. Plassen
foran inngangen var forbeholdt
klubbens eget telt og en samarbeidspartner som dessverre ikke

Mens vi gikk ute og plasserte biler
i solsteiken satt medlemsansvarlig
Thomas Madsen inne og prøvde å
holde styr på hvem som var kommet
og ikke, hvem som hadde betalt,

hvor mange som hadde
med kone og barn og at riktig
registreringsnummer var meldt
inn på hver bil. Kona til Thomas
mumler noe om bursdagsselskap
samme helgen neste år, og at han
derfor ikke får lov å være med.
Slikt går selvsagt ikke an. Uten han
blir det ikke kontroll på noe som
helst. Regnet som var meldt holdt
seg heldigvis borte, så utstillingen
gikk sin glade gang med en masse
fornøyde folk og mye pent å se på.
I et forsøk på å få flere til å komme
på klubbens årsmøte, var dette i år
flyttet til å være midt i utstillingen.
Det var allikevel ikke flere enn ca.
30 som dukket opp, noe jeg syns er

Hotellgara
sjen var re
servert M
ningen, o
BE for an
g godbite
ledne samlet
seg raskt.

Fredagens grilling ble lagt under tak i Middelalderparken.

skuffende med tanke på at over 200
var påmeldt treffet. Husk at det er
årsmøtet som bestemmer hvordan
klubben skal drives det neste året,
og hvem som skal drive den. De av
styret som var på valg stilte alle til
gjenvalg, så det ble ingen utskiftninger i år.
Etter utstillingen pleier vi å ha

Jørn viser hvor blankt det kan bli med litt jobb.

cruising. Det er et ønske om å få til
litt aktivitetskjøring sammen med
cruisingen, men dette har dessverre
ikke alltid vært så enkelt å få til. I år
ble cruisingen lagt til alpinsenteret i
Hemsedal, der sesongen for lengst
var avsluttet. En kjelgebane ble satt
opp, og så var det opp til den enkelte
å velge om man ville satse på best
mulig tid, eller poeng for publikums-

vennlig kjøring. Dette ble bestemt
bare noen dager før treffet, så organiseringen ble tatt litt på strak arm,
men det virket som det falt i smak. Vi
håper å få til noe tilsvarende også til
neste år.
Etter cruisingen er det noen timer
frem til middagen. Noen tar seg en
lur, noen går i Tropicana og noen

Shining av biler ble gjort både før og under treffet, her er Lars Alex i gang med Autosol.

Cato fra Caropractor var på treffet, og medlemmene kunne bestille bulkefjerning av ham. Her fjerner han en vanskelig bulk på en S210.

Stjerneprat blant stjernebiler.

nyter en øl eller to i gaten utenfor
hotellet, mens vi i styret jobber som
gale for å telle stemmer og plukke
ut bilder til presentasjonen under
middagen. Det ble litt ekstra stress i
år, men det holdt akkurat. Dessverre
snek det seg inn en feil, noe som
selvsagt beklages på det sterkeste.

Stjerner på rekke og rad under utstillingen.

Middagen på Pers pleier å være
veldig bra. Det var en del som
reagerte i år, for selv om den ikke
var dårlig, så var den heller ikke
så bra som den pleier å være. En
kombinasjon av langt fremskreden
transportstreik, litt få kokker på
jobb og litt dårlig kommunikasjon

internt på hotellet bidro til dette. Vi
har tatt dette opp med hotellet, og
regner med å være tilbake til den
vante standarden neste år. Selv om
middagen ikke holdt helt den vanlige standarden, så var det ingen
ting å si på humøret og stemningen.
Praten går løst om både det ene og

Lokomotiv

Hvorfor du alltid får de
beste kjøpene hos Dekk1
Vi er en uavhengig dekkjede
som fører alle de viktige
merkevarene. Derfor kan vi
alltid anbefale det dekket vi vet
er best for deg. Både når det
gjelder kvalitet, ytelse og pris.

www.dekk1.com

Stadig flere tar familien med til Landstreffet, noe vi synes er veldig hyggelig.

det andre, men mest bil. Under slike
tilstelninger er det viktig å merke seg
at man ikke snakker eller spør om
bilrelaterte utgifter så lenge koner
eller annet følge er i nærheten og
kan snappe opp summene. Slikt kan
fort få uhyggelige konsekvenser på
hjemmebane!
Mens maten synker og desserten inntas ble det delt ut premier. Totalt 34
premier ble delt ut i år. Vi gratulerer

Kjærligheten til merket er fellesnevneren.

Sissel aka Star Lady med ”best in
show”. De øvrige vinnerne presenteres et annet sted i bladet.
Etter en lang dag med mange inntrykk, mye jobbing, mange glade
mennesker og mye god mat ble det
tidlig kvelden for mitt vedkommende.
Hva som skjede i baren eller rundt i
hytter eller rom får nok noen andre
skrive om, men det er i hvert fall ikke
tvil om at det var god stemning til
langt på natt.

Inge er klar for start i ferdighetskjøringen.

Søndag er avreisedag. Alle jeg
snakker med er litt triste for at det er
et helt år til neste gang, men samtidig veldig fornøyd med årets treff.
En av oppgavene på årsmøtet er å
bestemme hvor vi skal ha neste års
landstreff. Man så ingen grunner til å
bryte en god tradisjon, så landstreff
2011 blir arrangert på samme sted,
siste helga i mai, dvs. 27-29. mai.
Vel møtt!

Arnt prøver ferdighetene i broderens EVO II.

Deltakerne stod fritt til å kjøre taktisk eller publikumsvennlig - her et bidrag til sistnevnte.
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Øyvind Repvik		

957 53 008
971 45 415
915 40 884
928 14 590
916 12 986
916 11 629
930 87 769
908 04 002

styreformann@mbentusiastklubb.com
medlemsansvarlig@mbentusiastklubb.com
okonomi@mbentusiastklubb.com
avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com
effekter@mbentusiastklubb.com
mbtidende@mbentusiastklubb.com
web@mbentusiastklubb.com
itansvarlig@mbentusiastklubb.com

Lokallag Oslo
Leder				
Kasserer			
Sekretær			
Styremedlem			

Trond Hagebakken		
Wiggo Berggren		
Jon Arne Tjøstheim		
Kenneth Slettum		

928 00 025
920 28 323
480 41 136
419 04 790

hageba@online.no
wiggo@dataguiden.no
jonarnetj@live.no
kslettum@getmail.no

Lokallag Oslo har treff hver mandag, i utgangspunktet hos Inge Høyers billakkering i Brobekkveien 102, men ofte med
utflukter til samarbeidspartnere eller andre steder i området. Følg med i MB Tidende og på forumet for mer informasjon. Det sendes også ut en info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, ta kontakt med styret.

Lokallag Bergen
Leder				
Treffansvarlig			
Økonomisjef			

Håvard Bendiksen		
Cathrine Rasmussen		
Therese Bendiksen		

934 67 048
991 08 005
986 44 036

bergen@mbentusiastklubb.com
catclaw@girlsgofast.com
therese7@broadpark.no

Lokallag Bergen treffes annenhver onsdag, og for 2009 er det oddetallsuker som gjelder. I tillegg arrangeres det treff
enkelte søndager. Terminliste vil bli lagt ut både på forumet og trykket i MB Tidende, så følg med og møt opp til treff!

Lokallag Trondheim
Leder				
Sekretær			

Torbjørn Flenstad		
Stig Brudeli			

901 64 909
928 40 656

torbjorn@flenstad.com
sbrudeli@hotmail.com

Møtes på Autohuset der vi kan sitte inne i stedet for å stå ute i kulda. Adressen er: Hornebergveien 10, Fossegrenda.

Lokallag Stavanger
Leder				
Reiseleder og husfar		
Webansvarlig			
Kasserer			

George McInally		
Frode Larsen Sæterstøl		
Sven Håkon Voldum		
Thomas Nygård			

408 45 093
928 14 590
916 11 629
482 85 863

george.mcinally@gmail.com
frode_lars@hotmail.com
shvoldum@gmail.com
th-nygaa@online.no

Lokallag Stavanger treffes hver mandag klokken 1900 og har klubblokaler like sør for Sandnes, nærmere bestemt i
Noredalen 188. Her møtes medlemmene på mandagstreffene, og ved andre aktiviteter.

Lokallag Innlandet
Kontaktperson			
Kontaktperson			

Sigurd Biørn			
Rolf Åge Sørdal			

415 03 016
472 32 638

sbiorn@gmail.com
rolfage85@yahoo.no

Innlandet er foreløpig i oppstartsfasen, men det går stadig fremover. Fast treff første torsdag hver måned ved OBS på
Rudshøgda. Det jobbes med å finne et egnet sted hvor vi kan være innendørs. Følg med i MB Tidende og på forumet.

Lokallag Salten
Kontaktperson			
Kontaktperson			

Tore Vold			
Christoffer Hunstad Ersvik

915 40 884
911 35 522

okonomi@mbentusiastklubb.com
christoffer@hunstad.org

Møtes fast hver mandag på Bryggerikaia, følg ellers med på forumdelen til lokallaget.

S a m a r b e i d
Nasjonale/Internett

Bladet Bil			
Esso Mastercard		
Speed Autoteile			
Dekk1				
Sarpsborg Karosseriverksted
Nor-Teknikk A/S			
Nergaard Data og Elektronikk
Veng				
Krefting & Co /Autoglym		
Emblem Spesialen		
Bilxenon-Service AS		
TS Racing Chiptuning Center
Dypvik Trading AS		
Hellanor			
Gørløse Autoimport (DK)
DTE Systems AS		
Oljelageret.no			
C. Christoffersen a.s.		
Grand Prix Products Norge
Autoroyal.no			
ScandicShine.no		
s100.no				
Mercedesbutikken.no		
Guard Systems			

Oslo og omegn

Berg’s Automatservice AS
AutoTrio AS			
Keen Autoteknikk AS		
Karosseri Spesialisten		
Inge Høyers billakkering		
Haugens Bilshine		
Baastad Bildemontering		
Autokvikk Alnabru		
Bertel O. Steen Autostern
Jessheim Antirust		
Biochem Norge AS		
Oslo Felgretting			
Star Autoco AS			

-

Abonnement på bladet er inkludert i medlemsskapet (normalpris 475,- pr. år).
-30 øre rabatt pr. liter på drivstoff, -20% på vask, -10% på olje.
Inntil -20%, sender over hele landet.
-35% på dekk, -40% på felger Avtalen er landsdekkende.
-10% på reparasjon av alu.felger.
-20% rabatt på gjeldende priser.
-10 - 20% på bilstereoprodukter.
Inntil -35% på diverse bildeler.
Gode rabatter på bilpleieprodukter.
Rabatt på Mercedes-effekter.
-20% på ombyggingssett, -25% på pærer.
1000,- i rabatt på tuning, Tiptronic tilpassing og tilbakesetting er med i prisen.
-10% ved å oppgi medlemsnummer ved netthandel.
-20% på gjeldende utsalgspriser i alle avdelinger i Norge
Rabattavtale, huske 200kr i porto.
-15% rabatt ved kjøp av tuning
-10% på oljer og smøremidler, leverer Fuchs oljer.
-25% på PPG produkter, og -10% – 20% på tilbehør til billakkering.
-20% rabatt på hele McLaren-kolleksjonen
-10% rabatt på originale deler, styling og øvrig sortiment
-15% rabatt via netthandel
-15% rabatt på utstyr for bil- og MC-pleie
Rabatt på produktene i nettbutikken
Rabatt på montering og abonnement av sporingsmodul til bilen

-

-10% på gjeldende priser.
Inntil -20%.
-10% på gjeldende priser.
-10% på timepris. Gode tilbud på forhåndsberegnet pris.
-10% på gjeldende priser.
-10% på Ditec-behandling og bilpleie.
-20% på nye deler, -15% på brukte deler.
-10% på alle tjenester.
-10% på verksted, opptil -25% på deler.
-10% på komplett behandling.
-25% på nettopriser
- Rabatterte priser på retting av 15” til 20” felger
-6% på nybil, -15% på verksted, opptil -20% på deler (ekskl. aggregater).

Se oversikt over samarbeidspartnere på www.mbentusiastklubb.com for mer utfyllende detaljer.

Lyst til å bli samarbeidspartner?
Ta kontakt med Avtaleansvarlig Frode Larsen Sæterstøl:
tlf: 928 14 590 eller mail: avtaleansvarlig@mbentusiastklubb.com

MB

Entusiastklubb

d s p a r t n e r e
Stavanger og omegn

Lakk & Verktøy i Lurabakken
Caropractor1			
Autopartner AS			

Bergen og omegn

Autohandel			
Auto-huset AS			

Trondheim og omegn
Lakkspesialisten AS		
CD Bildeler AS			
Bilradiospesialisten AS		
Auto-huset AS			

-

-20% rabatt.
Retter bulker uten å lakkere, -30% på gjeldende priser
Originaldeler til Mercedes. 15% rabatt på ikke spesialbestilte varer

-

-10% på Tectylbehandling, -30% på frontruter, -10% på ruter, -15% på bilpleie
-15% på alle varer

-

-25% på lakk, -20% på sandpapir og sprayprodukter, -15% på Autoglym.
-10% på slitedeler og rekvisita.
-5% på tilbudsvarer , -10% på ordinære priser.
-15% på deler og tilbehør.

Lillehammer og omegn

Høistad Bildeler			
Motorcentralen			
					

Klubbens medlemmer får varierende rabatt på 15-45%.
-25% rabatt på alle deler utenom aggregater
-10% på verksted

Johnsen Auto Trading		

-

Klubbens medlemmer får -15% rabatt på soting av vinduer

Bodø og omegn
Nordic Bil AS			

-

-10% rabatt på verksted, -15% rabatt på deler

Notodden og omegn

Kontakt oss idag på telefon 22 76 98 10

MB -EFFEKTER

Entusiastklubb

Gensere: 250,-

S - M - L - XL - XXL
Ta kontakt med ditt lokallag
hvis du ønsker lokallagslogo på
genseren.

Skiltplater m/ny design: 50,Passer “EU-tilpassede”
skilt i plast og metall

Jakker: 600,-

Andre effekter:
Trøyer		
Nøkkelbånd			
Tidligere MB Tidende

Refleksvest: 50,-

Streamer ny type: 50,Vi har også gammel type til
samme pris.

Bestilling

For bestilling, kontakt effektansvarlig Morten Engstrøm
på tlf: 91612986 eller mail: effekter@mbentusiastklubb.com
Du kan også bestille effekter i klubbens webshop på: butikk.mbentusiastklubb.com

150,50,20,-

