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Våren er over oss, og sommeren står for tur. Sommerhjulene
er for lengst på plass, og det er igjen deilig å være bilentusiast.
Dessverre blir det også mye annet å gjøre, når snøen smelter
og avdekker et godt påbegynt dreneringsprosjekt fra i fjor. Slikt
blir det mye masser av, og ”hele” hagen står på hodet. Jeg har
derfor ikke hatt så mye tid til å være med på lokallagstreff som
jeg skulle ønske meg, men lover å stille opp mer etter hvert.
Et treff jeg gjerne skulle vært med på var lokallag Oslos åpen
dag. Både medlemmer og ikke-medlemmer ble invitert til treff i
Brobekkveien. Etter bildene og omtalen å dømme, så ble det
godt oppmøte og god stemning.
Med våren følger klubbens tradisjonelle landstreff. For mange
medlemmer, meg selv inkludert, er dette et av årets absolutte
høydepunkt. I år, som tidligere år, ble dette arrangert på Pers
Hotell på Gol den siste helga i mai. Siden det i dag fortsatt er
en uke igjen til jeg setter kursen mot Pers, er det litt dårlig med
detaljer om hvordan treffet gikk, men forhåpentlig kan vi i MB
Tidende nr. 3 melde om nok et vellykket treff. Se ikke bort fra at
vi sees igjen til landstreff 2012 samme sted til samme tid.
Et treff som derimot ikke har vært avholdt ennå er høsttreffet i
Molde. Lokallag Oslo har tatt initiativ til dette, og håper at et treff
lenger nord i vårt langstrakte land vil lokke frem en del medlemmer som normalt ikke kommer på landstreffet. Jeg gleder meg
allerede, og ser spesielt frem til cruisingtur på atlanterhavsveien.
Det foregår mange både store og små treff rundt i landet. Titt
gjerne innom forumet vårt for mer informasjon. Kanskje har du
lyst til å dra i gang et treff i ditt område?

Styreformannen har ordet

Sesongen er i gang!

Husk at vinterdekk hører vinteren til, og
ikke har noe på sommerføre å gjøre!

God sommer!
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Kjære lesere,
Sesongen er endelig i gang igjen, og for de fleste
av oss betyr det mer av det meste som har med
bil å gjøre. Mer mekking, mer gnikking, mer kjøring
og ikke minst mer treffaktivitet. I skrivende stund
er landstreffet en drøy uke unna, og de lange
kveldene vi igjen kan nyte benyttes utvilsomt til
fulle for å komme i mål med det ene og det andre
prosjektet før treffet rundt omkring i medlemmenes
garasjer. Kanskje er det noe som er verdt å fortelle
om i MB-Tidende?
Personlig har jeg knapt fått gjort annet enn å
legge om til sommerdekk i år, men til gjengjeld var
dette et prosjekt som etter et tilfelle av “late-nightebaying” tok mer tid og forskning enn forventet å
fullføre. Heldigvis er sesongen lang, så det er mer
enn nok tid igjen til gnikking og stell.
I denne utgaven av MB-Tidende kan vi lese om
Stians drøm som gikk i oppfyllelse, om enn ikke
uten å dra med seg mye hardt arbeid. Vi kan også
lese om Robins pågående 124-prosjekt, hvor han
langt på vei har ryddet opp i tidligere eieres etterslep hva gjelder vedlikehold. Høyaktuelt på
begynnelsen av sesongen er Geirs fotoskole, som
forhåpentligvis inspirerer til å knipse enda litt mer.
Kanskje blir det noen gode bidrag til Midtsidebilen
også?
God lesning!

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

PROFILERING
For å øke profilering av klubben ble det på forrige styremøte besluttet at alle nye medlemmer som melder seg inn får to streamere
(utvendig sølv) ved innmelding, samt tilbud om 2 skiltplater for kr.
50,- inkludert frakt.
ADMINISTRATOR PÅ FORUMET
Det vil bli opprettet administratorkontoer på klubbens forum for
å anonymisere moderatoroppgaven. Diskusjoner vedrørende
avgjørelser som blir tatt av denne kan sendes på epost til styreformann på styreformann@mbentusiastklubb.com.
LOKALLAGSSTØTTE
Støtten til pizzakvelder slik de har vært til nå utgår, og lokallagene
oppfordres til å søke styret om tilskudd til små eller store begivenheter, innkjøp av utstyr eller liknende.
STJERNELØPET
Mercedes-Benz Klubben Norges årlige Stjerneløp går av stabelen
17.-19 juni på Sola og arrangeres i år av klubbens Stavangeravdeling. MBE Lokallag Stavanger har blitt bedt om å hjelpe til, og skal
stille med nattevakter for bilene. Idet bladet går i trykken er ikke
alle vaktene fordelt, så dersom du har lyst og mulighet til å hjelpe
til kan du kontakte Thomas Nygård på th-nygaa@online.no. Vi oppfordrer forøvrig alle som har anledning til å delta på løpet.

LOKALT MERCEDES-BENZ TREFF I OSLO

Lokallag Oslo av MB Entusiastklubb vil i løpet av en av lørdagene i
juni prøve å arrangere et treff i Brobekkveien 102b.
Vi vil prøve å samle så mange MB’er som mulig og kanskje få til
innslag fra noen av samarbeidspartnerne våre. Dette er tenkt å bli
en dag for hele familien, så vi vil prøve å skape aktiviteter for alle .
Foruten å markedsføre dette i våre egne fora, vil vi også forsøke å
engasjere lokalpresse. Dessverre er det slik at det neste nummer
av MB Tidende kommer for sent til noe storslått der, men mail og
innlegg på forumet vil informere medlemmer og andre interesserte
om fremdriften på dette. Så vi håper at nettopp DU følger med og
får med deg utviklingen her.
Ta kontakt med lokallagsleder Trond Hagebakken på epost:
hageba@online.no ved spørsmål rundt dette treffet.

HØSTTREFF I MOLDE

MBE Lokallag Oslo har gleden av å invitere til høsttreff i Molde
helgen den 23. til 25. september. Det er inngått avtale med Kviltorp camping (www.kviltorpcamping.no) om overnatting til gunstige
priser, og programmert inkluderer blant annet cruising langs Atlanterhavsvegen. Se klubbens forum for mer info underveis, tråden
om treffet ligger under “Nasjonale aktiviteter.”
Ta kontakt med lokallagsleder Trond Hagebakken på epost:
hageba@online.no ved spørsmål angående høsttreffet.

PREMIERING I MB-TIDENDE
Artikkelpremieringen i MB-Tidende tar en
liten pause, da vi dessverre ikke har klart
å samle inn noen gode premier. Vi håper
at lysten til å bidra med stoff til bladet ikke
hemmes av dette, og oppfordrer som vanlig
til å skrive inn til bladet. Som nevnt tidligere
er alt av interesse!
MIDTSIDEBILEN
I årets andre utgave av MB-Tidende prydes
midtsidene av en god gammel traver. Denne
bilen fungerer på tross av sine 20 år i år
som aldri før, og har de siste par årene blant
annet kunnet observeres på MB190Klubbens årlige treff på Vålerbanen. Vinneren er
Johnny Henden med sin 1991 190E 2.0! Vi
gratulerer og sender en t-skjorte i posten!
MBE ARKIV
Ildsjeler 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.
VERVEKAMPANJE
Visste du at du kan få ett års gratis
medlemsskap ved å verve tre 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 kostnadsfritt!
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.
BIDRA?
Som kjent driftes MBE på frivillig basis, og
vi i styret er avhengige av hjelp både på
nasjonalt og lokalt plan for å få hjulene til å
gå rundt. Har du et ønske om å bidra? Ta
kontakt med hovedstyret eller ditt nærmeste
lokallag for å høre om det er behov for hjelp.
WWW.MBENTUSIASTKLUBB.COM
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Mercedes-Benz Klubben Norge, Stavangeravdelingen, har gleden av å invitere
til Stjerneløpet 17. til 19. juni 2011 ved Quality Hotel Stavanger Airport.

Quality Hotel
Stavanger Airport
Hotellet ligger på Sola
ca 12 km sør for Stavanger

www.mercedesklubben.no
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Nyheter
En rask oppdatering på Mercedesfronten!

Concept A-Class
Mercedes lanserte nylig Concept A-Class i Shanghai, et konsept som
langt på vei skulle antyde hvilken retning neste generasjons A-klasse
skulle ta. Borte er det smarte sandwich-gulvet, som ikke bare har gitt
Mercedes’ minste eksepsjonelt god kollisjonssikkerhet men også skulle
romme alternative drivkrefter i fremtiden, og følgelig den høye sitteposisjonen. Mercedes satser på å nå ut til yngre kjøpegrupper med et mer
dynamisk design og samtidig en mer klassisk kombi. Riktignok er dette
offisielt bare en konseptbil, men bildet til høyre er såvidt ryktene sier
lekket fra patentdokumentene og viser at den endelige modellen ikke
kommer til å avvike mye fra konseptbilen.
Ny M-klasse
Dagens M-klasse nærmer seg
slutten av produksjonen, og
den tredje i rekken er snart
ferdig utviklet. Utseendet er
allerede spikret, og tradisjonen
tro kan testbilene observeres
med mindre og mindre kamuflasje dess nærmere lansering
man kommer. Den nye modellen beholder kjente elementer
som skjult D-stolpe og dynamisk design, men nytt er det
at den også vil lanseres med
4-sylindret dieselmotor som
ML250 CDI.

400.000 S-klasser!
Den 13. mai ble S-klasse nummer 400.000 av
nåværende modell (V/W221) produsert. “Vinnerbilen”
var en S400 Hybrid i sølv-metallic med en rekke
ekstra sikkerhetssystemer som var bestilt av en lojal
kunde i Freiburg, Tyskland. Produksjonen av V/W221
startet i 2005, og i 2009 fikk modellserien en facelift
for å sikre dens ledende rolle i luksusmarkedet.
Spesialmodeller av G-klasse
I sitt 32. produksjonsår kommer G-klassen med
to spesialmodeller. BA3 Final Edition er basert
på den korte tredørs-utgaven og kommer blant
annet med en omfattende pakke med detaljer i
børstet stål og AMG-detaljer. To motoralternativer
er tilgjengelige, G350 Bluetec (211hk/540Nm) og
G500 (388hk/530Nm). Edition Select er basert
på den lange utgaven i G500-utførelse og kommer med tofarget lakk hvor detaljer som skjermbreddere og sidespeil er lakkert obsidiansortmetallic uvilkårlig av øvrig lakkfarge. Sortlakkerte
18”-felger fullfører den utilitære looken utvendig,
men på innsiden er det pur luksus som gjelder,
med hvitt skinninteriør som standard. Sort skinn
kan bestilles etter ønske, men i begge tilfeller er
også dashbord og andre interiørdetaljer skinnkledd.

2012 E-klasse
Frem til nå har E-klasse med
AMG-pakke hatt boomerangformede LED-lys i støtfangeren,
men fra og med 2012-modellen
vil disse rettes ut som på modeller uten AMG-pakke. Videre
endringer inkluderer blant annet
muligheten for 7G-tronic girkasse
nå også i kombinasjon med alle
fire-sylindrete motorer, samt flerfargers display i instrumenthuset
som på nye CLS.

Robins
300

Tekst og foto: Robinjit Singh
Etter å ha kjørt Golf IV GTI i noen år,
følte jeg at det var noe som manglet. Jeg måtte ha en bil med sjel,
og for meg som er oppvokst med
Mercedes var det ikke noen tvil om
hva det skulle bli. For tiden er det
W201, W124, S202 og W211 som er
familiebilparken.

Våren 08 siktet jeg meg inn på
W124. Det skulle bli en 280, 300 24v
eller 320. Det falt ned på en 91 Mod.
300E 24v Sportline. Bilen var veldig
godt utstyrt med sportline skinn,
5-trinns automat, klimaautomatikk,
cruise, el. seter, m.m. bilen trengte
en del arbeid på 255 000km, men
motor og utstyrskombinasjon ble
høyere prioritert.

Sommeren
08 ble bilen
hellakkert, i tillegg fikk
saccoplank og fangere ny lakk
i kontrastfargen. Utpå høsten fikk
bilen nye fjærer, dempere, skiver og
klosser foran og bak. Etter dette var
bilen i teknisk “grei” stand. Bilen fikk
også nesten nye sportspakke felger
fra W204 (C-klasse) som senere ble

0E-24
V

V Sport

byttet ut til fordel for nye Evo II felger
med Goodyear Eagle F1 Asymmetric. Ny frontrute og laminert bakrute
med “usynlige” varmetråder ble satt
inn.

tline

Etter
hvert satte jeg
i gang med å oppgradere lydannlegget. Pioneerspiller med alle funksjoner ble kjøpt
inn, Forsterker, komponentsett
og subwoofer ble bestilt fra USA.
Alt i MBQuart som merket heter

selvfølgelig. Fikk senere
tak i originale dørsider
som kunne huse 6,5” midbass i
fordørene, I hattehylla ble det plass
til 5,25”. På denne måten slapp jeg
å modifisere. Men når det kom til
subwooferen fikk jeg en utfordring.
12” skulle ha plass i bagasjen uten
å bruke unødig bagasjeplass. Den
skulle også kunne tas lett inn og ut.
For å gjøre det enda lettere måtte
det også se ut som en originalløsn-

Rikelig med utstyr i kabinen.

ing. Løsningen ble en kombinert
MDF og glassfiberkasse som fikk
plass i venstre side av bagasjen.
Eksosen er også et kapittel for seg
da hele anlegget var modent for utskiftning. Jeg dro igjen på handletur.
Denne gangen til Ferrita og RakaRør
i Sverige. En flink kamerat bygde

rustfri eksos fra manifold for meg.
Våren 2010 ble det svipptur til
Tyskland. Her ble det handlet inn
ekstreme mengder med deler fra
MB i Flensburg, og TE-Taxiteile i
Berlin. To firmaer som var veldig
behjelpelige og anbefales videre.
Nye planer ble lagt for bilen: Overh-

aling av en oljetørst topp, overhaling
av ulende diff, pluss nesten alt av
slitedeler i hjuloppheng foran og bak.
Rustutbedringer og understellsbehandling blir gjort når alt er ?nede?.
Mye har blitt gjort, men det er også
mye arbeid som gjenstår. Slik som
ståa er nå er hjuloppheng foran og
bak demontert. Rust har blitt sandblåst på calipere, bakre bærearmer,
stab. stag og subframe. Caliperene
er nå overhalt og lakkert i sølv.
Bærearmer, stab. stag og subframe
har fått to lag sort halvblank 2K lakk.
Differensialen er også sandblåst og
lakkert etter overhaling hos NorskKardang-Mek. Veldig spent på om
diffen er 100% friskmeldt.
Det har gått tregt i vinter, men
arbeidslysten stiger forhåpentligvis
med temperaturen, nå som det går
mot vår. En ting er sikkert. Bilen skal
holdes helt unna saltede vinterveier
etter dette.

Bakre subframe ble demontert komplett.

Alt av understellskomponenter ble fornyet.

Eksosdeler klar for sveising.

Tilpasning av subkasse.

Før og etter lakkering, det meste ble demontert før jobben ble utført.

Ferdig subkasse.

Fra ska
Tekst og foto: Stian Lode

300SEL 6.3
apelse til fortapelse
En 36 år gamle Erich Waxenberger,
ingeniør i Mercedes Benz utviklingsavdeling ble i slutten av 60-tallet
mobbet av redaktøren i Auto Motor
und Sport fordi han ble eldre og jobbet i et firma som

laget gubbebiler. Han syntes ikke
noe om dette og besluttet å gjøre
noe med dette.
Uten å si noe til sine overordnede
bygget de om en 250SE cupe med
6,3 liter M100 motor fra en 600. Ting
som er utro-

lig gøy har en tendens til å komme
ut. Dette kom naturligvis Waxenbergers sjef, Rudolf Uhlenhaut for
øre. Han var svært glad i ting som
gikk fort og er kjent for blant annet
ha rattet en W100, riktignok ikke en
strekt utgave, raskere rundt en bane
enn Paul Frère klarte i en 230SL.
Frère var Formel1 sjåfør og vinner
av Le Mans i 1960.

Waxenberger kjørte noen løp med et par relativt standard 6,3. Nummer 51 er Waxenberger som kjører i Macao under pseudonymet “Enrico”.
Mercedes Benz var ikke klar over at en av deres ingeniører kjørte løp med denne bilen.

AMG fikk og kloa i noen av disse. Et par ble veldig berømte,
blant annet “red pig” (rote Sau). En av de ble etter noen løp forlenget
med ca en meter og brukt til å teste fly-understell med.

Naturligvis klarte Uhlenhaut å overbevise styret at dette var noe som
måtte produseres, og dermed var et
ikon født. De første ble bygget på
noen få uker for å nå årets utstill-

Denne er fremdeles eid av den originale kjøperen, og har vel
gått mindre enn 10000km hvis jeg husker riktig.

inger. M100 aggregatet er på 6,3 liter
og produserer 250hk og ca 500Nm.
Dette skal gi en akselerasjon fra
0-100 km/t på ca 6,5 sekund. En
Porsche 911 brukte 7,6 sekund. Det

Denne ble solgt ny til Finnland og er fortsatt der.

fantes noen italienske produkter som
var raskere, men ingen med god
plass til fem, automatgir, aircondition
og elektriske vinduer. Faktisk så er
det litt sjelden i dag 43 år senere.

Her er et bilde hvor gammel 108 og ny 109 poserer sammen.

Sånne bilder og store drømmer førte
til at når jeg fikk barn og R107 ikke
lenger var en svært praktisk bil, og
W108 ble litt kjedelig, og jeg fikk lov,
så måtte det bli en 6,3. her er det jo
4 dører og masse plass til barnesete.
Tyske og amerikanske bilsider ble
lest opp og ned. Mailer ble sendt
overalt. Prisene varierer mellom 10000euro for en rusthaug til
150000euro for en overrestaurert
trailerdolly. Mitt budsjett satte meg
selvsagt i den nederste kategorien.
Ikke helt i bånn men nær. Pris ble

avtalt og flybillett nesten bestilt for å
hente en pent rustet i Frankfurt da
en hyggelig herremann i Sandefjord
ga meg et tilbud jeg ikke kunne si nei
til. Han ville ha min 108 pluss et stort
tall på kontoen og jeg ville ha hans
109. Vips så eide jeg en W109018.
Jens og meg kjørte til Kristiansand
for å bytte bil og penger. For første
gang hadde jeg kjøpt en Mercedes
jeg kunne kjøre hjem. Alle andre
har ankommet ved hjelp av tau eller henger. Noe med flere hengere
faktisk.

Her er varmeapparatet ute - og litt annet som måtte ut.

Det gikk flerfoldige kilometer uten
problemer. Så kom det. Noe ristet
litt. Bremsene hang selvsagt. Det var
sent å det var søndag. Ingen hjelp
å få. Men når vi kjørte de siste 20
milene uten å røre bremsen så gikk
det fint. Da dekkene var produsert i
1989 sier det seg selv at hastigheten
ikke var veldig høy.
Bilen spyttet og harket en del, og
sveiv på ingen måte reint, men du
verden for en maskin.
Dette er nummer 4873 av ca 6500
produserte. Den ble solgt ny i Texas

og bodde hele sin barndom der.
Sent på 80-tallet ble den tatt over
til Storbritannia av en engelskmann
som skulle ha den ved villaen sin i
Spania. Der kan ikke ha blitt brukt
noe særlig da de 22 år gamle
dekkene ikke er særlig slitt. Speedometeret viser ca 27000miles, altså
mindre enn 50000km. Om dette er
korrekt kjørelengde eller ikke har jeg
ingen garantier for. Jeg velger å ikke
stole helt på det, så slipper jeg mye
mas.
Det var masse rust og grus i bensintanken på bilen så ny ble raskt
bestilt. Mens jeg ventet på denne
skulle jeg bare skifte en lyspære i
instrumentpanelet... Dette var en stor
tabbe.
Når jeg først hadde dette ute, så
hadde jeg jo et speedometer som
viste km/t liggende i stedet for mph.
Så da tok jeg dette også. Og en
hendel på varmeapparatet var knekt.
Jeg tar det samtidig, tenkte jeg. Men
da måtte jeg tilslutt ta hele varmeapparatet. Heldigvis hadde Bernt
nettopp reddet et fra skroten. Etter

en stund ble min teori at varmeapparatet var det første som ble montert
etter lakkering, men jeg har faktisk
hørt at de startet med varmeapparatet og deretter bygget bilen rundt det.

småting mens det er så god plass
under der. Jeg må blant annet finne
ut hvor det er jeg skal fylle sprit på
luftfjæringen. Det er alltid noe som
”bare skal tas mens”.

Etter at dette var utført og ny bensintank montert så startet selvsagt ikke
bilen. Etter at en del hår på hodet
var fjernet så viste det seg at coilen
var ferdig. Skiftet denne og bilen
gikk i 1,5 minutt. Skiftet kondensator så gikk den i ca 15 nye minutter.
Deretter hjalp det verken med ny coil
eller kondensator. Og så måtte dette
ta en pause der jeg fikk tømt alle
budsjetter mens jeg pusset opp bad.
Nå, ett år etter siste host, har jeg
igjen fått begynt på oppgaven med
å få en bil som fungerer. Jeg har jo
selvfølgelig plukket av innsprøytningen for å få denne sjekket mens
tenningen ikke virker. Her var det
noen mangler og justeringer som
måtte ordnes. Pumpen og dyser ble
sendt til Oppegård Elektrodiesel for
test og justering. Da vet jeg i alle
fall hva utgangspunktet for finjustering er. Dette er ikke montert enda.
Jeg måtte bare få fikset noen andre

Da det koster flere skjorter og armer
å kjøpe tenningsdeler til denne bilen,
så er det planer fremover å få en
mer moderne tenning inn og få bilen
til å fungere, deretter kjøre, og fylle
bensin. Også kanskje senere få den
til å se litt penere ut. Da vil dere kanskje få se flere bilder av hvordan den
ser ut utvendig. Nå er det bare triste
bilder av den.

Gjennomskåret MFI-pumpe.

Heldigvis visste jeg veldig godt hva
jeg gjorde når jeg kjøpte denne bilen,
og selv om den ikke fungerte som
håpet tror jeg ikke at det var et dårlig
kjøp.
Det er mange år med kos igjen enda.
Både kjøring, skruing og grubling

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
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,xFOTOSKOLENx.
Tekst og foto: Geir Antonisen
Kanskje lurer du på hvorfor bildene
du tar av Mercedesen din ikke
blir like fine som de du ser i magasinene? Hvorfor bildene aldri
blir skikkelige skarpe, med like
fine farger? Kanskje er du helt ny i
fotoverden, eller allerede en dreven
fotoamatør som kun trenger noen
små tips og triks. Uansett hvilken
bakgrunn du har skal jeg i løpet av

fotoskolen forsøke å gi en enkel forklaring på forskjellige ord og uttrykk
man må kjenne til om man vil utvikle
seg som fotograf. Samtidig skal jeg
forsøke så godt som mulig å gi noen
enkle tips på hvordan et bilde kan
bli bedre, for kanskje å oppnå den
effekten du ønsker.
KAMERA
Vi hopper i det og starter med
kameraet. Her får en kjøpt utrolig
mange forskjellige modeller, typer og

merker. Det viktigste er ikke modellen eller merket, men typen kamera.
Å ta fine bilder med et lite kompaktkamera går til en viss grad an, men
vil du ha full kontroll bør du anskaffe
deg et speilreflekskamera, gjerne
digitalt (dSLR). Med et dSLR kan du
justere de tre viktigste innstillingene
manuelt; blender- og lukkerinnstillinger og hvordan ISOen er innstilt i
forhold til omgivelsene. Du får også
resultatet av innstillingene opp på
skjermen med en gang bildet er tatt.
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BLENDER
Blenderen, gjerne merket A på justeringshjulet, regulerer hvor mye lys
som kommer inn på bildebrikken din.
Ved å justere blendertall opp eller
ned, kan du endre dybdeskarpheten
i bildet. Setter du blendertallet nær
null, vil du kunne oppnå en såkalt
bokeh bakgrunn. Altså en bakgrunn som rundt det du fokuserer på
er ”tåkete”. Og motsatt, jo høyere
blendertall du setter, jo høyere blir
dybdeskarphet. Dvs. at det utover
fokuspunktet ditt, blir skarpere.
Blenderen er ikke bare til å leke med
for å skape forskjellige bakgrunner,
men det er også viktig i lysforhold
som ikke er så gode. Er du i områder
med lite naturlig lys, for eksempel
messehaller, kan du velge et blendertall nærme null. Det vil da være
enklere for deg å få nok lys inn på
bildebrikken. Når det gjelder hvor du
skal legge deg i skalaen for å oppnå
det ønskede resultatet, kan du forsøke dette; 0 -> 5.6 for bokeh-bilder,
11 -> 22 for bilder der du ønsker hele
bakgrunnen også skarp. Objektivet
(linsen) din setter naturlig nok en
begrensing for hva du kan velge av
blendertall, dette skal jeg snakke litt
mer om senere.

Motivet er i fokus mens bakgrunnen er “tåkete” som følge av “lavt” blendertall.

Rekken av biler “fades” ut med lav dybdeskarphet.
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LUKKER
Men først, Lukkeren. Denne er ofte
merket S på justeringshjulet, og er
et speil som sitter inni kamerahuset
ditt. Dette speilet justerer mengden
lys, og hvor lenge lyset skal treffe
bildebrikken. Jo kortere tid speilet er
oppe, jo mørkere blir bildet. Vil du for
eksempel fryse bilen idet den kjører
forbi, krever det en kjapp lukketid.
Ved en treg lukketid, vil du kunne
få mer lys inn på bildebrikken. Med
denne trege lukketiden kan du, sammen med blenderen, skape mange
kule effekter. Bilder av for eksempel
en mørk motorvei med mange biler
og lange lyskjegler, er skapt av disse
to. Fart i bildet (panorering) er også
et produkt av treg lukketid. Panoreringsbilder krever mye trening, men
med rett teknikk skaper dette en
meget flott effekt. Panorering skal
jeg prate litt mer om senere. Kan
også nevne at jo høyere lukkertallet
er, jo kjappere er lukkeren, og visa
versa.

Høy lukkertid kombinert med panorering fra bil i høy hastighet.

Høy lukkertid under panorering stående ved siden av banen.
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ISO
Med ISOen kan man justere lysfølsomheten på bildebrikken i kameraet. Isoen fungerer på mange måter
som blenderen, men den er ikke
avhengig av hva slags objektiv som
sitter på. Dvs. har man et objektiv
med en blender som ikke kan justeres langt nok ned for å få inn nok
lys i mørke omgivelser, kan man justere opp lysfølsomheten på kameraet
ved å skru opp verdien på isoen.
Dette har dog en stor bakdel; og det
er støy i bildet. Jo bedre/dyrere kamera man har, jo høyere iso kan man
kjøre uten at man blir utsatt for støy.
På fine dager med mye lys er det
beste å bruke så lav iso som mulig.
Dette er som oftest 100, eller for
de dyrere kameraene enda lavere.
Begynner det å bli litt utpå kvelden,
kan det være aktuelt å gå opp til 400
for å få opp følsomheten litt, samtidig
som man kan bruke samme blender
som tidligere på dagen. Noe særlig
over 800 bør man ikke bevege seg
uansett hvor mørkt det er. Har man
ikke et kamera i semi/proff klassen,
blir bildene meget kornete og det
blir vanskelig å bearbeide bildene i
ettertid.

Lite lys og behov for rask lukkertid gjør det nødvendig å øke ISOen.

Det kan være nødvendig å øke ISOen også på tilsynelatende lyse steder.
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DIVERSE
Før vi går videre til utstyrsdelen, bør
vi nevne noen andre viktige aspekter
ved det å fotografere. Hvitbalansen
er noe mange glemmer helt bort
blant alle de andre innstillingene.

Denne er meget viktig, da den
bestemmer fargeaspektet i bildet.
Hvitbalanse er et fotografisk faguttrykk som enklest kan oversettes til
fargebalanse; hvitbalanseinnstillingene går med andre ord ut på å

Samme bilde med tre forskjellige innstillinger for hvitbalanse - kun én er å anbefale.

gjengi farger korrekt. Bruker man feil
hvitbalanse, vil bildet få en overvekt
av enten oransje/gult eller blått.
Det er kameraets måler som selv
i utgangspunktet skal måle denne
verdien av farger i lyset, men det

Riktig hvitbalanse til venstre, feil til høyre.

Rekkene av biler som “fades” inn forsterker effekten av bilen i enden som er i fokus.
(v. bilde) Stjernen er i fokus, og bakgrunnen viskes ut vha. lavt blendertall.

er ikke alltid slik at dette blir riktig.
Innendørs har lyset en tendens til å
bli varmt og gult. Utendørs har det
en tendens til å bli kaldt og blått. De
fleste dSLR har en manuell modus
så man selv kan stille denne verdien
best mulig. Dette kan gjøres ved og
holde et hvitt papirark eller lignende,
foran kameraet for så å ta bildet av
dette. Da vet kameraet nøyaktig
hvordan det hvite egentlig skal se ut,
og justerer fargene der etter.

ig. Fokuset er det området man vil
kameraet skal legge sin prioritet på.
Fokuset fungerer på samme måte
som øynene dine, man kan fokusere
på ting nærme, langt borte, litt eller
alt i hop. ”Vil jeg ha hele bilen skarp?
Bare stjerna? Kun litt av framskjermen?” Det finnes utallige måter å
bruke fokuset på. Autofokus er det
enkleste og beste. Da vet man at
man alltid får det skarpeste bildet, og
du slipper uventede overraskelser.
Det går an å leke med manuell fokus
også, men da bør man vite hva man
gjør.
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Fokus og defineringen av denne,
kan i mange tilfeller være litt vanskel-

Brennvidde eller ”zoomen” som
noen velger å kalle det, er det
området du vil ta bildet i. Det er
objektivet ditt som bestemmer hva
slags brennvidde du har til rådighet.
Brennvidden til et objektiv er oppgitt
i mm. For eksempel kan et objektiv
ha en brennvidde mellom 17-85mm.
Denne kategorien kaller vi gjerne
normalobjektiver. Vi har også vidvinkel (ca 0-50mm) og teleobjektiver (ca
70-2/3/400mm). Nærmere info om
objektiver tar vi litt senere.

Man trenger ikke alltid høy lukkertid for å få fart i bildet, motivet kan være nok i seg selv.

UTSTYR
La oss gå over til utstyret. Foto som
hobby kan fort bli fryktelig dyrt om
man skal være på topp hele tiden.
Mengden utstyr og tilleggsutstyr
på markedet, er de siste årene blitt
enormt. Derfor kan det ofte være litt
forvirrende når man skal handle nytt
kamera, eller bare har lyst på et nytt
objektiv, minnekort eller blits.
Man trenger absolutt ikke det dyreste
av det dyre for å ta gode bilder, men
et minimum av ting må på plass.
En standard kit-pakke inneholder
vanligvis det meste man trenger for
å komme i gang; et kamerahus, et
enkelt normalobjektiv, batteri m/lader, overføringskabel, bruksanvisning
og muligens noe annet krimskrams. I
tillegg vil du trenge et minnekort. Da
har du et absolutt minimum av utstyr
for å komme deg ut og knipse.

nekort, kan du like godt handle et
skikkelig et med en gang. De dyrere
kortene har for det første, mer plass.
Men kanskje like viktig, de har en
høy skrivehastighet. Dette gjør at du
ikke ender opp med å fylle ”bufferen”
i kameraets internminne, og kan
fortsette å ta bilder i hurtig serie. Et
annet tips er å ikke handle kort med
mer en 8GB minne. Du bør heller
handle 2stk på 8GB hvis du trenger
så mye som 16GB lagringsplass.
Det har vist seg at minnekort KAN
streike. Derfor er det fryktelig kjipt
hvis alle bildene fra hele 2010 ryker
i vasken bare fordi du ikke rakk å
legge over bildene på pcen, ettersom
det fremdeles var plass på kortet.
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Men som alle andre hobbyer er
det lett å fordype seg i flotte tilbud
og glorete reklamer når de kommer i postkassen. Det er fort gjort å
brenne av mange tusen på utstyr.
Hvis du først skal bruke litt penger
bør du sette et par viktige ting først
på lista. Det først du bør oppgradere
er minnekortet. Ettersom de fleste
kameraer ikke kommer med min-

Hvis bilder på kvelden er noe du har
lyst til og utforske, er et stativ en
selvfølgelighet. Uten et stativ er det
vanskelig å få skarpe bilder ettersom
du må ha en lang lukketid for å få
nok lys inn på bildebrikken. Valgmuligheten blant stativer på markede er
intet mindre enn enormt. Du kan få
tynne, små eller tjukke. Et tips kan
være å kikke på en produsent ved
navn Manfrotto. Disse lager stativer
av høy kvalitet som passer de fleste
dSLR kamerahus. Husk å kjøpe et
som er høyt nok, slik at du slipper
stå krokrygget når du skal ta bilder.

Neste ting du bør vurdere er et batterigrep (vertikalgrep). Dette gjør
at du kan ta et par tusen bilder uten
å måtte lade batteriene. En kjempefordel når en er på ferie, eller på
biltreff og tar masse bilder. Et annet
pluss med batterigrep, er selvfølgelig
den ekstra avtrekkerknappen om sitter på hjørnet. Dette gjør at man kan
ta bilder på høykant, og fremdeles
ha et behagelig grep om kameraet.
Ettersom selve kamerahuset blir
fysisk større, har det for mange en
fordel fordi hele grepet blir større og
langt bedre å holde i.

Det dyreste man kan bruke penger
på er likevel objektiver. Et fotokamera er ikke bedre enn objektivet som
sitter på fronten, dessverre. Det
kolossale antallet objektiver man har
mulighet til å kjøpe, gjør det rett og
slett vanskelig å finne det som passer best. Så hva bør du handle? For
at et objekt skal prestere bra, er kvaliteten på glasset helt avgjørende.
Jo dyrere objektiv, jo bedre glass.
Samtidig som prisen stiger, øker
byggekvaliteten. Det går gjerne fra
en plastkropp, til metall. De dyrere
objektivene tåler også vann og støv
bra, noe de billigere ikke gjør. Men
dette trenger ikke ha noe å si for
hva du skal velge. Det viktigste er at

Forholdsvis høyt blendertall sikrer en viss dybdeskarphet samtidig som hovedfokuset ligger på bilen nærmest.

du ikke handler et objektiv som skal
gjøre ”alt”. Det lureste er å splitte
opp brennviddeområdet i 3 deler.
Nærområdet, normalområdet og teleområdet. Som tidligere nevnt kan vi
grovt dele det opp ca slik; 0-50mm,
50-70mm og 70-videre oppover. For
å komme i gang, kjøper du først et
objektiv i normalområdet. Er det ditt
første objektiv, kan det være lurt å
kjøpe noe som har litt spredning, for
eksempel 17-85mm. Da har du et
objektiv som fungerer til litt vidvinkel,
samt litt tele.
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Når du har fått teken på det, kan
du ekspandere med et godt telezoomobjektiv. Det er viktig ikke å dra
til og handle for mange brennviddemm i et objektiv. Som en tommelfingerregel kan man si at jo mindre mm
man kan zoome, jo skarpere vil objektive være. Derfor er absolutt best
å ha litt forskjellige objektiver å bytte
mellom. I nærområdet vil det være
for eksempel et 10-20mm vidvinkel
objektiv som er aktuelt. Med dette
kan man skape mange fine effekter
når det gjelder bilfoto.

Et 50mm objektiv er tilnærmet likt det
øyet ditt ser og gir en god representasjon av virkelighet. Det er også lettere å få en bokeh bakgrunn med et
kamera med en høyere brennvidde.

Et telezoomobjektiv vil derfor være
veldig bra på bokeh bilder. Men husk
at jo lavere f. blender du tar bilder
med, jo vanskeligere er det å få
objektet/bilen i fokus.

gjerne ikke før man kommer hjem og
får sett bildet på dataskjermen, man
oppdager hvor mye eller lite som er
uklart. Med litt øvelse finner man fort
ut hvor grensene ligger.

TEKNIKKER
La oss snakke litt om forskjellige
teknikker man bruker for å oppnå
forskjellige effekter i bilde. To av
de mest imponerende effektene er
panorering og, som nevnt tidligere,
bokeh (av japansk boke, “uskarp”)
bakgrunn. Bokeh som jeg nevnte
tidligere er enkelt å få til. Samtidig gir
det et eksklusivt utseende på bildet.
Effekten skapes av et lavt blender
tall, noe som igjen krever et objektiv
som har støtte for dette. I området f0
til rundt f4 skapes den beste bokehen. Det er likevel farlig å gå for
langt ned, da det fort blir vanskelig å
få objektet i fokus. Tenkt senario; du
skal ta bilde av Mercedesen skrått
3/4 fra fronten. Ved f4 vil du få med
deg hele bilen i bildet, og det begynner ikke å bli uklart før bak bilen. Ved
f3,2 vil det f.eks. bli uklart allerede
ved bakdøra. Nå er ikke dette noe
fasit i den forstand, men mer en
veileding for å vise hvordan det (til
dels) fungerer. Grensene må man
finne selv. Det vanskelige er likevel
å se hvordan effekten blir gjennom
søker og skjermvisningen. Det er

Panorering er dessverre ikke like
enkelt å få til som bokeh. Å panorere
er enkelt forklart den effekten som
skapes når man følger etter et objekt
som beveger seg, med kameraet.
Man “tracker” på en måte motivet
gjennom søkeren. På bildet ser det
ut som bilen/objektet står stille, mens
alt bak er uklart/i bevegelse. Grunnen til at dette er meget vanskelig å
få til, er at man må treffe perfekt med
kroppsbevegelsen og matche denne
med bilen som kommer forbi. Kjører
bilen 60kmt, må kameraet ha samme
hastighet for å få et skarpt bilde.
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Det er egentlig ikke noe enkel måte
å forklare hvordan et bra panoreringsbilde tas, ettersom det er så
mange faktorer som spiller inn.
Hastighet, lys, bevegelsesmønster
osv. er alle med på å gjøre jobben
krevende. Jeg kan likevel nevne
noen innstillinger på kameraet, som
kanskje gjør det lettere å komme i
gang. Selv begynte jeg med innstillingshjulet i den stillingen som gir
en mulighet til å justere lukketid S,
mens kameraet selv tar seg av blen-

Vidvinkel-objektiver kan gi gode effekter når man tar bilder av biler. Det første hovedbildet er også tatt med vidvinkel-objektiv.

deren. Dette gjør at man kan konsentrere seg om å finne den riktige
lukketid. Det er denne som er viktig
under panorering. Ved for kjapp
lukker vil man få et bilde som ser
kjedelig ut. Ingenting er i bevegelse,
og lite action. Det positive er at
objektet mest sannsynlig blir skarp,
og det et jo bra. Likevel må man skru
NED lukketiden for å få den ønskede
“panoreringseffekten”. Treffer man,
blir objektet flott og skarpt, mens
bakgrunnen blir blurry og full av
flotte fartsstriper. Bommer man, blir
alt bare en grøt. Treffprosenten er
meget lav selv for drevne fotografer,
og under 5 % er ikke uvanlig. Å bli
god på panorering krever derfor en
masse øvelse. Jeg har selv brukt
godt og vel 5 år, og utallige biltreff
på å mestre teknikken. Derfor må du
ikke bli frustrert om det bare blir grøt
i begynnelsen.

ut. Rett og slett fordi det er så massivt, og mulighetene er uendelige.
Men med noen enkle triks, kan du få
bildene dine til å se betydelig bedre
ut.
Tar du bilder i RAW, har du de beste
mulighetene for etterarbeid. RAW
formatet (som man kan velge om
man vil bruke ved å justere dette på
kameraets meny) gjør at justering av
blant annet hvitbalansen i etterkant
er mulig. RAW tar noe kolossalt med
plass, derfor tar amatører sjeldent
bilder i dette formatet.
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Tar du bilder i JPEG, som de fleste
gjør, har du allikevel mange muligheter. Hvitbalansen er det dog ikke
mulig å justere i ettertid.

Photoshop er et mye omtalt etterbehandlingsverktøy når det kommer
til digitale bilder. Og det er ikke uten
grunn. Adobes Photoshop er mer
eller mindre enerådende på dette
området. Det er absolutt ikke vanskelig å få tak i brukbare gratis etterbehandlingsverktøy, men de rekker
dessverre ikke PS til opp på leggen
engang. Jeg tror ikke det er noen
som kan mestre alle ledd i PS fullt

Du kan starte med å justere levels,
som man finner under Image >>
Adjustments >> Levels. Med levels
stiller man graden av det sorte og
hvite i bildet. Det kan få et blast bilde
til å se levende ut igjen. Så kan du
ta en justering av fargene. Mange
ganger blir det gjerne litt for mye
blått eller gult i bilde, men det er lett
å rette på under Image >> Adjustments >> Color Balance. Etter disse
to små justeringene går du over og
finner Filter >> Sharpen >> Unsharp
Mask. Denne funksjonen skarper

opp bildet. Her må en passe på og
ikke ta i for mye, da det er lett å gi
bildet et “falskt” utseende.
Etter dette kommer det viktigste,
beskjæringen. Crop-funksjonen kan
“make or break the picture”. Det er
ikke noe regel på hvordan et bilde
skal beskjæres, men en fin kjøreregel kan være og ikke ha bilen i
senter av bilde. Da blir bildet mer
behagelig å se på. Utover dette må
du nesten bare leke litt med PS og
bli kjent med det. Etter hvert finner
man sin egen stil, og det går fortere å redigere bildene. Personlig
liker jeg å holde bildene så nærme
realismen som mulig. Men dette er
jo selvfølgelig helt individuelt, og det
er bare fantasien som setter grenser
for hva man kan gjøre med dagens
software.
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Jeg håper denne lille veiledingen
har gjort at det blir litt lettere å ta
gode bilder. Det er ingenting som
er mer tilfredsstillende enn å laste
over bildene på pcen, og oppdage
at bildene du tok ble enda bedre en
du hadde forestilt deg. Lek deg med
fotokameraet og ta masse bilder. Da
skal du se at det skjer fantastiske
ting.

xxxx.

Beskjæring av bildet kan avgjøre forskjellen mellom spennende komposisjon eller ren dokumentasjon. En grunnregel er å ikke ha bilen i midten.

Classic W

Som innflytter til Oslo har jeg
tidligere bare lest om Classic Weekend og aldri hatt muligheten til å
delta. Classic Weekend er et arrangerement som holdes hvert andre år
hos forhandleren Autostern i samarbeid med MBKN, og den 30. april i

år ble det arrangert for fjerde gang.
Det er egentlig litt ambisiøst å kalle
det “Classic Weekend” all den tid det
hele foregår på lørdagen, men jeg
går ut fra at navnet er valgt fordi det
klinger bedre enn “Classic Saturday.”
Uansett skulle jeg omsider få med
meg dette, og datoen ble tydelig
merket av i kalenderen god tid i forveien Som så mange ting kom den

store dagen like plutselig som alt annet man tror er plassert et stykke inn
i fremtiden, og for en dag det skulle
vise seg å være! 30. april er en dato
det kan være vanskelig å planlegge
noe ut fra - i det minste i Stavanger
hvor jeg kommer fra - all den tid det
like greit kan være tilnærmet 0-føre
og sludd som en god konkurrent
til en deilig sommerdag. Heldigvis

En av to klassiske 600er.

En av to SLS AMG.

En virkelige tungvekter; 450SEL 6.9

Tekst og foto: Sven Håkon Voldum

En herlig uvant farge på en av to Pagodaer som var med.

valgte værgudene å velsigne oss
med sistnevnte, noe som allerede
før ankomst satte en fin ramme for
arrangementet.

blant annet den ene av to SLS AMG,
en klassisk 600, en ny S-klasse i
matt Designolakk samt en W114 og
S123.

Det var tydelig å se at flere hadde
tatt frem grombilen for anledningen,
for da vi ankom i tolv-tiden møtte vi
en velfylt parkeringsplass med alt
fra splitter nye til 40-50 år gamle
stjernebiler. I inngangsportalen møtte
vi like stor spredning, for her stod

Inne i gårdsrommet var bilene
noenlunde fordelt etter alder og type,
langs den buede fasaden stod et par
/8er før en fin rekke av S-klasser, et
par Adenauere, ponton-modeller og
eldre rammebiler. Spekteret her var
variert mellom sedaner, coupeer og

Nydelige detaljer på 190SL.

cabrioleter og gav et fint bilde av fordums modeller. Her kunne man også
få med seg en rekordholder blant
Mercedeser, nemlig innehaveren av
merkets største motor i slagvolum,
en nydelig grønn V116 450SEL 6.9.
Langs rekkverket på motsatt side
så vi youngtimere som 123, 124 og
126, samt en komplett samling SLer.
I denne rekken av biler stod det flere
eksemplarer av såkalte “lågmilare,”
og man gikk nærmest og hevet

Weekend
Splitter nye CLS var også utstilt.

W123 230 med 227km på telleverket!

øyenbrynene mer og mer etterhvert
som de forskjellige bilene ble inspisert.
En A124 startet ballet for min del, for
en virkelig nydelig bil ble enda mer
imponerende da jeg la merke til kilometerstanden på drøye 34.000 km.
Neste bil i rekken var en C124, som
bare hadde rukket å legge drøye
23.000 km bak seg. Et par andre
biler med forbausende lave verdier
på telleverkene ble inspisert, før jeg
kom til en W123 230 i en mildt sagt

iøynefallende farge. Riktignok så
den bra ut, men kilometerstanden
som ventet meg hadde jeg aldri
klart å gjette på forhånd. Det er ikke
hverdagskost med 30 år gamle biler
som knapt har nådd utenfor bomringen, så de 227(!) kilometerene
denne hadde tilbakelagt må være i
nærheten av rekord! Den var etter
sigende nylig hentet fra Tyskland,
og blir antakelig beholdt som den
er. Bilens eier hadde også fått kloa i
“Vannverks-Mercedesen,” som også
har vært debattert på forumet. Dette

er antakelig er en av de minste kjørte
S123 300TDT i verden med sine
knappe 60.000km.
Midt på plassen stod nok en Pagoda og 600, førstnevnte i en herlig
uvanlig nyanse av lys blå, samt et
par rammebiler i cabriolet-utførelse.
Her var også scenen plassert hvor
det først var Politimester Bastian
som hadde hovedrollen og underholdt barna, før han delte ut premier.
Etterhvert kom også Benedicte
Adrian på scenen og sang noen låter

Gino Valente med assistenter sørget for mat.

Benedicte Adrian opptrådte.

Politimester Bastian underholdt de små.

Assorterte klassikere på rekke og rad.

B-klasse med brenselcelleteknologi.

Flott eksemplar av C124 med drøye 23.000km unnagjort.

fra sin lange karriere som sanger.
Sol og god stemning blir man både
sulten og tørst av, og bespisning var
det da også sørget for. Ansvarlig for
grillen var Gino Valente, som sørget
for en jevn strøm av både pølser og
hamburgere, populært blant både
store og små.
Autostern hadde sørget for å ha flere
nye modeller utstilt, og disse var
plassert i åpningen ut mot ringveien.
Her kunne man blant annet se den

oppdaterte fronten på nye 204 og
den nye CLS, samt en andre SLS
AMG. De nye modellene var nærmest som statister å regne i kontrast
til de klassiske bilene, men var en
fin påminnelse om hvorfor Mercedes
fortsatt er verdens beste bilmerke.
Med forholdende godt tilrettelagt
både fra naturens og arrangørenes
side lå alt til rette for en fin dag med
fokus på klassiske Mercedeser, og
det må man virkelig si at det ble. Her

En nydelig førkrigs-Mercedes.

var det ikke bare en masse flott å se
på, det var også god mat og drikke
og ikke minst en masse hyggelige
folk. Dersom noe negativt skal kunne
sies om et arrangement som dette
så må det være at man føler seg litt
kjedelig og historieløs når man kjører
en forholdsvis ny “13-på-dusinet-bil,”
etter å ha sett så mange klassiske
skjønnheter. Forresten, en annen
ting kan også trekkes frem, og det er
at det er to år til neste gang..

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
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fjell den har funnet sitt hjem
kjedelige adjektivhistorien er:
Medvirkende i denne
Roy I. Helland -300TDT
Tor I. Berge - E280T
Morten - i en fransk rakett

Kontaktinformasjon
Hovedstyret
Styreformann 			
Medlemsansvarlig		
Økonomiansvarlig		
Treff- og avtaleansvarlig		
Sekretær og effektansvarlig
Redaktør for MB Tidende
Webredaktør			
IT-ansvarlig			

Frode Strand		
Thomas Madsen
Tore Vold		
Frode Larsen Sæterstøl
Morten Engstrøm
Sven Håkon Voldum
Kenneth Lokøy		
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

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
Leder				
Reiseleder og husfar		
Webansvarlig			
Kasserer			

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			
Kent Arne Lindstad		

415 03 016
476 32 370

sbiorn@gmail.com
kentaml@yahoo.no

Innlandet har faste treff første torsdag hver månede hos Gilberg Engros Menypartner, Strandsagvegen 9a 2380 Brumunddal. Det sendes også ut info-mail til alle medlemmer. Får du ikke denne, send en epost til sbiorn@gmail.com.

Lokallag Salten
Kontaktperson			
Kontaktperson			

Tore Vold			
Christoffer Hunstad Ersvik

915 40 884
911 35 522

okonomi@mbentusiastklubb.com
christoffer@hunstad.org

Møtes første mandag i måneden 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
Nergaard Data og Elektronikk
Veng				
Krefting & Co /Autoglym		
Emblem Spesialen		
TS Racing Chiptuning Center
Dypvik Trading AS		
Hellanor			
mbspecialist.no			
DTE Systems AS		
Oljelageret.no			
Autoroyal.no			
ScandicShine.no		
s100.no /kepro.no		
Mercedesbutikken.no		
Flenstad tekniske		

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			
Jims lagerutsalg		
Rommen Bil AS			
Råholt Maskinservice		

Stavanger og omegn

Lakk & Verktøy i Lurabakken
Caropractor1			
Bilmesteren 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.
-10 - 20% på bilstereoprodukter.
Inntil -35% på diverse bildeler.
Gode rabatter på bilpleieprodukter.
Rabatt på Mercedes-effekter.
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, logg inn på forumet for bestillingsprosedyre.
-15% rabatt ved kjøp av tuning
-10% på oljer og smøremidler, leverer Fuchs oljer.
-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
-18% på lagerførte varer, -10% på timeprisen, alt innen trimming av MB!

-

-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).
-15% på alt bilrelatert (lakk, bilpleie, osv)
-10% på gjeldende priser.
-10% på gjeldende priser.

-

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

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
Bergen og omegn

Autohandel			
Auto-huset AS			

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

-

-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 (BoS Lilleh.)
					

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

-

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

Notodden og omegn
Bodø og omegn

Nordic Bil AS			

Kontakt oss idag på telefon 22 76 98 10

MB Entusiastklubb
-Effekter

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		

Refleksvest: 50,-

150,-

Nøkkelbånd			

50,-

Tidligere MB-Tidende		

20,-

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

