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Subaru Forester Business
- fra kr. 336.900,-*

Nå kan du skaffe deg vår suksessmodell Forester i to Business-utgaver.
Dette gunstige tilbudet gjelder både for privatkunder og næringsdrivende. 

Den er velutstyrt, har 137 hk og gir deg aktiv og passiv sikkerhet i toppklasse.
Du får selvfølgelig permanent firehjulsdrift i en symmetrisk drivlinje som alltid gir
deg maksimalt veigrep under alle føreforhold. Her sitter du høyt, har god plass
til passasjerer og kan glede deg over en velutstyrt modell som gang på gang
topper listene over biler med minst feil. Subaru Forester - den er å kjøre som en
personbil og har i tillegg egenskaper som en SUV – en virkelig crossover.
Du får også en bil med lave driftskostnader og høy annenhåndsverdi.

I alle Forester Business-modeller får du følgende utstyr standard: 
• automatisk klimaanlegg • cruise control • fjernbetjent sentrallås
• automatisk nivåregulering på bakaksel • el. drevne sidevinduer 
• el. betjente side speil med varme • varmetråder under frontpusserne 
• RDS radio med CD-spiller • lyktespyler • tåke-/grøftelys foran • m.m.

Begge modellene leveres med manuell girkasse med reduksjonsgir. 
Mot et gunstig tillegg på kr. 9500,- kan begge leveres med automatgir.

*Leverings- og reg.omkostninger, levert Ski, kr. 6.500,- (beløpet varierer utover landet) samt årsavgift kommer i tillegg.
Drivstofforbruk fra 9.3 l pr 100 km bl. kjøring. CO2-utslipp fra 220 g pr. km. 
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Velger du 
automatgir

koster det
kun kr 9.500,-

BUSINESS FOR ALLE
- SKREDDERSYDD FOR NORGE

Velger du toppmodellen av Forester Business får du i
tillegg et stort elektrisk drevet soltak, skinninteriør,
aluminiumsfelger, 2 DIN RDS radio med CD-veksler og
7 høyttalere samt rattbetjening av radio. Pris for denne
modellen er kr. 366.900,-*.

www.subaru.no

Metallic lakk og komplette vinterhjul 
er inkludert i prisen på Business-modellene 

– DET SPARER DU PÅ.

2006 SUBARU FORESTER BUSINESS • VELUTSTYRT • PRISGUNSTIG • SIKKER
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ALTA Autocom AS, Altaveien 269, Tlf. 78 45 00 00  ANDENES Fritidspesialisten avd. Andenes, Industriveien 5, Tlf. 63 94 40 00  ARENDAL Bobil og Caravan Sør AS, Tlf. 37 09 34 02  BERGEN Caravan og Fritid AS, Hjellestadveien 133, 
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CABBYKAMPANJE 1-30 APRIL

Kjøper du en ny Cabby i april får du vårt luksus tilleggs-
pakke på kjøpet. I Champ Edition fi nner du sykkelstativ, 
takrails, microovn og DVD-spiller med CD og radio.

Aprilkampanje!

Stikk innon din forhandler nu.   
Cabby 2006-modell står klar i utstillingen.

Comfort  
I Cabby fi nner du 
masse utstyr som du 
ellers betaler ekstra for.

Varme  
Vår unike og verdensberømte 
isoleringsteknikk, Cabbymeto-
den, er den beste på markedet.

Sikkerhet   
Et velbalansert og spesialutviklet chassi 
fra AL-KO med Delta-aksel gjør Cabby 
trygg, sikker og behagelig på alle veier.
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LEDER /
DIR. HJØRNE

Økt tilgjengelighet på alkohol gir økt bruk. Økt bruk gir igjen økt 

risiko for promillekjøring. For det er en sammenheng, veldokumentert 

gjennom en rekke studier, mellom tilgjengelighet og bruk, og derav 

følgende misbruk av alkohol i for eksempel trafikksituasjoner. Mer enn 

noen andre utsettes politifolk for konsekvensene av alkoholbruk både 

i trafikken og i andre sammenhenger. Konsekvenser som kan måles i 

blod, i død, i familietragedier og en lang rekke av de øvrige skade-

virkningene overforbruk av alkohol fører med seg. 

Dette ser ut til å ha gått ledelsen i Utrykningspolitiet hus forbi 

da de søkte om skjenkeløyve for alkohol ved kursssenteret sitt i 

Stavern. Ikke bare ett sted, men i hele 5 barer på området fra kl. 

06.00 om morgenen til kl. 02.30 om natta. 

Nå tror ikke MA et øyeblikk på at politifolk, i eller utenfor UP, er 

spesielt drikkfeldige eller utgjør noen synderlig risiko for sine medtrafi-

kanter. MA har også et meget godt samarbeidsforhold til UP hvor vi står 

sammen for å sikre våre medtrafikanter frihet fra risikoen å møte fyllekjø-

rere. Vi har også stor forståelse for at politifolk er mennesker som gjerne 

ønsker å kunne nyte et glass vin til maten ved spesielle anledninger. 

Signaleffekten til omverdene er derimot kjernen i det MA forsøkte 

å få satt fokus på, da vi kritiserte skjenkeløyvene Politihøyskolens 

avdeling i Stavern hadde søkt og fått. Vi mener at nettopp politiet 

burde avstå fra denne type alkoholserveringsløyver, fordi det kan 

bidra til å øke akseptnivået for behovet for alkoholbruk ved de fleste 

anledninger. Det mener vi er feil.

For det er en sammenheng, veldokumentert gjennom en rekke 

studier, mellom tilgjengelighet og bruk, og derav følgende misbruk av 

alkohol i for eksempel trafikksituasjoner. Mer enn noen andre utsettes 

politifolk for konsekvensene av alkoholbruk både i trafikken og i 

andre sammenhenger. Og de konsekvensene kan måles i blod, i død, i 

familietragedier og en lang rekke av de øvrige skadevirkningene over-

forbruk av alkohol fører med seg. 

Leder i UP, Reidar Humlegård sa til Østlands-Posten og i debatt 

med meg i NRK Østlandssendingen at det absolutt ikke er slik at 

politifolk sitter og tyller i seg alkohol mens de er på kurs. Det tror vi 

ham på. Men nettopp derfor ville det vært en meget god markering, 

og tydelig signal til omverdenen om Politihøyskolens Kurssenter i 

Stavern ble et eksempel til etterfølgelse ved å si nei til å skjenke 

alkohol ved sine etablissementer og selskapeligheter. 

Det er ingen menneskerett å ha tilgang til alkohol de fleste av døg-

nets 24 timer. Men det er en menneskerett å bli sikret frihet fra konse-

kvensene av alkoholbruk, både i trafikken og andre steder. Det håper vi 

ikke minst politiet er med oss på i holdningen til alkohol og trafikk.

Bjarne Eikefjord

Avd.leder prosjektavdelingen

En ny nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet ble nylig presentert. 
Vi omtaler den lenger bak i denne utgaven av Motorføreren. Dette er en 
ambisiøs og nødvendig plan, som er viktig for å fortsette å redusere 
ulykkes- og dødstallene trafikken i retning av Nullvisjonen. Kampen mot 
rus, medikamenter og alkohol spiller her en viktig rolle. 234 tiltak sies 
det at handlingsplanen inneholder.

Men det er et viktig tiltak jeg savner når jeg tenker på min trafikkhver-
dag. Jeg er vel ikke alene om å oppfatte trafikken og norske bilister 
som stressete, lite fleksible og aggressive. Norsk trafikkultur er faktisk 
ganske brutal. Derfor savner jeg mer fokus på verdier som «hensyn», 
«vennlighet», «høflighet», «tålmodighet» osv. Rett og slett et generelt 
tiltak om å få mer medmenneskelighet inn i trafikken.

Trafikken er et samfunn der vi kanskje mer enn noe annet sted er 
avhengige av hverandre, og da kreves det at vi oppfører seg skikkelig. 
Det bør ikke bare være snakk om å følge lovens bokstav og reglenes 
tale, men rett og slett vise folkeskikk og respekt for dem vi møter på 
vår vei.

Inn blant mer håndfaste tiltak bør vi også sette fokus på endret sam-
kvem på veien for å redusere spenningsnivået: Send et smil og en venn-
lig gest til medtrafikantene. Hvorfor ikke slippe noen foran deg i et 
kryss en gang. Og hvis du selv blir sluppet frem, så gi et takkens tegn. 
Kanskje får du et igjen. Et solgløtt inn i førersetene og isfronter som 
smelter.

God vår!

Hans-Erik Hansen
Redaktør

«Feil signal fra UP» Ett ekstra,
felles tiltak

lederMA-
hjørnet

Skjenkeløyve for alkohol på kurssenter:
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DEKKTEST

To identiske biler kjører ved siden av hverandre 
på en regnvåt motorvei en sommerdag. Den ene 
har nesten nye sommerdekk, den andre kjører 
med godt slitte vinterdekk, som «er for gode til 
å kaste». Begge ser et hinder i veien og bremser 
samtidig fra 80 km/t. Bilen med sommerdekk 
klarer så vidt å stanse i tide. Hvor stor hastighet 
braser bilen med vinterdekk inn i hinderet med? 
Det er utgangspunktet for MFs dekkomtale.

Sommerdekk
Endrete trender
Piggdekkene feierer snart 50-års jubi-
leum. Før den tid var det kun kjettinger 
som gjaldt på is og snøføre om vinteren. 
Piggdekkene gikk sin seiersgang og 
skapte ny fremkommelighet for vinterbil-
lister. Men piggene hadde sin pris. Dype 
«grøfter» i hjulsporene på de fleste veier, 
og enorme mengder asfaltstøv som skapte 
betydelige helseplager ikke minst for 

allergikere. Det varte ikke lenge før det 
kom mottiltak. I Tyskland har piggdekk 
vært totalforbudt et par tiår. Du får ikke 
kjøre en meter på tysk asfalt med pigg-
dekk. Det samme gjelder en rekke andre 
land. I Norge har man valgt avgiftsvåpe-
net. Et klekkelig gebyr skal sørge for at 
folk flest pigger av bilene sine. Og det 
har virket. I Oslo går nå nærmere 80 % 
av bilparken på piggfrie dekk.

Stadig utvikling
Dekkfabrikantene har møtt utfordringen 
med nye piggfrie vinterdekk med ny opp-
bygging, seiping og gummiblanding som 
skal sikre feste og fremkommelighet på 
vinterglatte veier. Forskjellen mellom de 
beste piggfrie dekkene og de beste pigg-
dekkene, er i dag marginale. På mange 
områder er de piggfrie dekkene best, kun 
på våt, blank is holder piggdekkene 

– mer enn fire svarte smultringer
Tekst og foto: Kjell Magne Aalbergsjø og Bjarne Eikefjord
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DEKKTEST

koken. Så det er ikke lenger noe problem 
å kjøre piggfritt om vinteren.

Kjører du likevel på piggdekk, har du 
en konkret dato å forholde deg til når 
det gjelder å skifte til sommerdekk. 
Påtreffes du av politiet etter 2. påskedag 
med piggdekk, svir det kraftig i lomme-
boka. Kjører du piggfritt, kan du i teo-
rien kjøre hele sommeren uten å skifte 
dekk. Mange gjør det, mest av økono-
miske grunner for å slite ut de piggfrie 
vinterdekkene. Blant annet fordi at vin-
terdekk med mindre mønster enn 4-5 mm 
ikke er noe særlig tess på vinterglatte 
veier. Men våre tester viser at de heller 

ikke er noe særlig å slite ut på sommer-
føre.

De første piggfrie vinterdekkene var 
utviklet for kontinental-Europa, og hadde 
egenskaper som lå tett opp til sommer-
dekk. I dag har vi piggfrie vinterdekk, 
som er tilpasset den nordiske vinteren. 
Den er både kaldere og mer isete enn den 
de har sørpå. Dermed er også dekkene 
blitt mykere og utviklet for å gi bedre 
grep på is. 

Dekkfabrikantene ønsker å tilby pigg-
frie vinterdekk med tilnærmet samme 
grep på is som piggdekk. Det har resul-
tert i ekstreme løsninger. Myk gummi-

blanding, mye gummi mot veien og 
mønster med masse seipinger har gitt 
egenskaper på is som få torde å drømme 
om bare få år tilbake. Men når du går 
ekstremt til verks i én retning, må det 
nødvendigvis slå negativt ut på andre 
områder. De gode isegenskapene straffer 
barmarksegenskapene ganske brutalt, og 
de piggfrie vinterdekkene har vist seg å 
ha dårlig stabilitet og dårlige bremse-
egenskaper på bar og særlig våt asfalt. 

Vane gjør blind
På den første kjøreturen på vinterdekk, 
legger de fleste merke til at vinterdek-

Våt asfalt avslører vinterdekkenes svakheter 
på sommerføre.

Dette sommerdek-
ket har fortsatt et par 
mm. igjen før det må 

kasseres. Likevel 
hadde det bedre 

barmarksegenskaper 
på våt asfalt enn et 
piggfritt vinterdekk 
med vesentlig mer 

mønsterdybde.

Testdekkene 
ved siden av 

hverandre. 
Vinterdekket til 

venstre ser da 
virkelig bra ut på 

mønsterdybde, 
men skinnet 

bedrar. 
Sommerdekket til 
høyre kom bedre 

ut av vannpla-
ningstestene. 

››››
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kene har dårligere styrerespons, dårligere 
svingegenskaper og lavere støynivå enn som-
merdekkene. At de piggfrie vinterdekkene 
også bremser dårligere og har dårligere side-
grep i sving legger du – hvis du er heldig – 
kanskje aldri merke til. Når du har kjørt en 
hel vinter på piggfrie vinterdekk, er det lett å 
glemme vinterdekkenes dårlige sider på 
barmark. Er vinterdekkene nesten utslitt, vil 
mange kanskje vurdere det som lønnsomt å 
bruke dem opp som sommerdekk. Og det kan 
jo dessuten bli en mindre støyende sommer, 
ettersom piggfrie vinterdekk generelt er mer 
stillegående enn sommerdekk. Men det kan 
også bli en farlig sommer … 

Bremsing på våt vei er en av de mest kri-
tiske manøvrene et dekk kan utsettes for. Her 
avslører vinterdekkene sine svakheter på som-
merføre. Se bare på diagrammet med dataene 
fra bremsetestene på våt asfalt. De piggfrie 
vinterdekkene har mellom 4 og 13 meter lengre 
bremsestrekning enn sommerdekket. 13 meter 
er ca. tre billengder! Det gir svaret på vår inn-
ledende spørsmål: Bilen med brukte vinterdekk 
vil kjøre inn i hinderet med en fart på 40 km/t! 
Det er en solid smell. En mann på 80 kg vil i 
denne hastigheten ha en vekt tilsvarende 913 

kg. Da trenger han både belte, kollisjonspute, 
og en god porsjon flaks for å klare seg. Og tenk 
om hinderet er et barn som løper ut i veien …

 
Vinterdekk som sommerdekk?
Vinterdekk B i utprøvingen av forskjellige 
dekk – se neste side - har vært en av bestsel-
gerne på det norske markedet de siste vin-
trene. Det hører med blant de mer ekstreme 
piggfrie vinterdekkene. Vinterdekk A, som 
også er en av bestselgerne, har noe bedre 
balanse mellom is og barmarksegenskaper. De 
brukte vinterdekkene har mellom 5 og 6,4 mm 
mønsterdybde. I forhold til mønsterdybden 
det hadde da det var nytt, er det ikke halv-
slitt, men som vinterdekk er det helslitt. 

Prøver du deg på litt snø med dette dek-
ket, vil du raskt oppdage at det har svært lite 
å by på. Med denne mønsterdybden igjen, 
innser de fleste at vinteregenskapene er redu-
sert, men mange vil kanskje synes at dekket er 
«for godt til å kaste», og vil derfor slite det 
ned som sommerdekk.  Som referanse har vi 
med ett sett med nye og ett sett med brukte 
sommerdekk i samme dimensjon. Det brukte 
sommerdekket har mellom 3 og 3,7 mm møn-
sterdybde. Det er drøyt halvslitt og har i teo-

rien enda litt å gå på før det 
blir ulovlig.

I bremsetesten har ikke 
mønsteret stor innvirkning på 
resultatet. Her er det gummi-
blandingen og mønsterets sta-
bilitet som er avgjørende. 
Liten mønsterdybde og et sta-
bilt mønster kan faktisk være 
en fordel.

Når det gjelder vannpla-
ning, er derimot lite mønster 
en ulempe, i hvert fall for 
sommerdekk. Det brukte som-
merdekket vannplaner ved 69 
km/t, mens det nye dekket 
tåler drøyt 82 km/t på 7 mm. 
vann. Vinterdekk A vannplaner 
ved 10 km/t lavere hastighet, 
mens det brukte vinterdekk B 
vannplaner allerede ved 66 
km/t. Det nye vinterdekk B byr 
på et overraskende dårlig 
resultat – det tåler faktisk 
bare 1 km/t høyere hastighet 
enn det brukte dekket før det 
vannplaner.

For myke
Grunnen til det ligger i det 
myke mønsteret. Selv om tes-

ten ble kjørt i temperaturer som vinterdekk 
også bør tåle, mellom +3 og +12 grader, har 
de myke vinterdekkene problemer. Det avslø-
rer testen av vannplaning i sving. Det nye 
vinterdekk B vannplaner allerede ved 62 km/
t, mens det brukte dekket tåler omtrent 
samme belastning som det slitte sommerdek-
ket. Det nye sommerdekket takler 31,5 % 
større sidekrefter og drøyt 10 km/t høyere 
hastighet enn det beste vinterdekket.

De nye vinterdekkenes beskjedne egenska-
per i sving skyldes at det myke mønsteret blir 
presset sammen, slik at dreneringskanalene 
lukkes. Noe av det samme problemet sliter de 
nye vinterdekkene med på våt asfalt i testens 
kjøreøvelser. Det myke mønsteret hindrer ikke 
sidekreftene, og selv med moderate mengder 
vann på banen drenerer de ikke godt nok. I 
kjøreøvelsene er dekkets stabilitet og styre-
egenskaper like viktig.  Sommerdekkene, både 
de nye og de brukte, har gode og kontante 
styreegenskaper og forskjellen mellom nytt og 
brukt er liten. Vinterdekkene avslører store 
svakheter. De styrer dårlig, har dårlig sidegrep 
og dårlige bremseegenskaper.  Vinterdekk A er 
heller ikke på nivå med sommerdekkene. 

Store forskjeller
Sammenlikner vi med differansen mellom de 
beste og dårligste dekkene i sommerdekk-
tester, vil du forstå at det er dramatiske for-
skjeller mellom sommer- og vinterdekk. 
Bilister flest er ikke klar over hvor dårlige 
dekk de kjører på om vinteren. Grepet på 
asfalt er så mye bedre enn på is og snø, at vi 
ikke opplever grepet på asfalt som dårlig. 
Ettersom de fleste andre har like dårlige dekk, 
skaper ikke vinterdekkenes dårlige barmarkse-
genskaper for store problemer. 

Det blir annerledes hvis man fortsetter i 
kjøre på vinterdekkene i sommerhalvåret. Den 
øvrige bilparken er da hovedsakelig skodd 
med sommerdekk. De som kjører med vinter-
dekk da, har opptil tre billengder lengre 
bremselengde enn de andre bilene i trafikken 
rundt deg, i tillegg til at de har dekk som 
vannplaner tidligere og har dårligere svinge-
genskaper. Resultatet er at biler med piggfrie 
vinterdekk på sommerføre er i utakt med 
resten av bilparken.

Konklusjonen på disse testene er derfor 
klare: Vinterdekk med mindre enn 5 mm møn-
sterdybde og sommerdekk med mindre enn 3 
mm mønsterdybde egner seg best som båtfen-
dere. De hører ikke hjemme i trafikken. 
Vinterdekkene, uansett mønsterdybde, bør tas 
av når vinteren har takket for seg. Vinterdekk 
er livsfarlige sommerdekk!

DEKKTEST

››››

www.norvei-caravan.no

Velkommen til Norges største Caravan & Fritidmesse

Billetter:

Voksne  . . . . . . . . . . kr 100,-

Barn (7-15 år)  . . . . . kr 50,-

Familie (2 voksne + 2 barn) kr 250,-

NORGES VAREMESSE
LILLESTRØM

7.-10. SEPTEMBER

• Campingvogner
• Bobiler
• Telt/fortelt

• Teltvogner
• Campingferie
• Rekvisita

Messecamp:
Stor messecamp på
Hellerudsletta
med dans og musikk
(Exporama Senteret).
Se: www.messecamp.info 
– tlf. 977 32 190.

Arr: Norges Caravanbransjeforbund

Utstillingsplassen Messer AS

Tlf. 62 54 00 50

For mer info, se:

Åpningstider:

Torsdag 07.9.:   kl. 17-21

Fredag   08.9.:  kl. 12-20

Lørdag 09.9.: kl. 10-18

Søndag 10.9.: kl. 11-18

CARAVANBRANSJEN VISER

DE FØRSTE 2007-MODELLENE AV:
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Vi får låne bilene av blant annet Norsk 
Luthersk Misjonssamband i Nairobi. 
Bilene har allerede en lang tjeneste bak 
seg. Her i Afrika er det bare det mest 
robuste som holder. Og 4WD! For det kan 
stå om liv eller død om bilen bryter 
sammen – avstandene. 

Firehjulstrekkere er populære også i 
Norge for tiden. Kjøpsargumentet er 

gjerne kneika opp til garasjen eller den 
siste veistubben opp til hytta på fjellet. 
Selv den røffeste kneika hjemme blir som 
rene autostradaen å regne i forhold til 
hva man møter i et u-land!

Utrolig utholdende
Det er få veier her, og de veiene som fin-
nes er dårlige. Ekstremt dårlige. Land 

Cruiser er kjent som en av de mest 
egnete for å takle slike veier (eller man-
gel på veier) og ekstreme klimaforhold, 
og brukes mye i u-land på grunn av sin 
holdbarhet, driftssikkerhet og kjøreegen-
skaper. Vi får nå virkelig erfare hvor tøft 
terreng den skal fungere under – mil etter 
mil, år etter år. Ikke mange mil utenfor 
Nairobi går asfaltveien sydvestover mot 

SavanneCruise og juling
Det er ikke ofte bilskribenter blir bedt om å prøvekjøre bruktbiler. Men så er det heller ikke ofte vi 
skal få se hva som kreves for å tåle år etter år med de verst mulig veiene du kan tenke deg. Vi tok 
turen ut i Kenyas villmark med Toyota Land Cruiser; firehjulstrekkere som allerede hadde gjort unna 
200 000 km under slike forhold!

Av H-E Hansen

ARTIKLER
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nasjonalparken Masai 
Mara over til å få huller 
like dype og tette som 
plogfurer. Der asfalten 
ligger igjen blir kan-
tene skarpe og harde – 
og slår i understellet så 
man ynker seg. Time 
etter time venter vi at 
et eller annet kan ryke, 
for dette er forhold 
man aldri finner maken 
til hjemme. I hvert fall 
ikke i endeløse strekk. 
Det er en ren lise når 
den endelig går over til 
å bli ren grusvei. 

Likevel er det regel-
rett juling bilen blir 
utsatt for. Blind vold! 
Det samme gjelder oss 
som kjører. Etter hvert 
forstår vi at bilen hol-
der. Det er VI som blir 
begrensningen. 
Misjonær Edvard 
Helland kan fortelle om 
hvordan man etter mange år her merker 
på kroppen hvordan kjøringen tar på. Han 
lovpriser at firehjulstrekkerne får stadig 
bedre komfort for å spare ryggen til dem 
inni.

Ellers gir han oss en kopi av misjonens 
instruks for kjøring her nede, som gene-
relt advarer mot at annen trafikk ikke 
bruker (eller har) blink-, bremse- eller 
hovedlys, samt at man av sikkerhetsgrun-
ner ikke bør kjøre etter mørkets frem-
brudd, ikke ta opp haikere, ikke stoppe 
og ellers være oppmerksom på kjøretøyer 
som kan forfølge deg. 

Flodhest på plenen
Dypt inne på savannen i det afrikanske 
høylandet kommer vi til et lite stykke 
land med norsk eierskap: Masai Mara 
Basecamp. Men selv om norske Svein 
Wilhelmsen står bak, er Basecamp i sin 
helhet drevet av den lokale maasai-
befolkningen. I fjor fikk stedet en presti-
sjetunge, internasjonal pris for 
banebrytende engasjement innen ansvar-
lig turisme – økoturisme.

Basecamp Masai Mara ligger ved 
Talekfloden som går gjennom nasjonal-
parken. Dette er virkelig en «basecamp». 
Du bor i ett av i alt 16 telt, riktignok av 
en eksklusiv og mer permanent type, som 
både har bad og toalett, samt en terrasse 
med utsyn over elven som gjør stedet til 

en halvøy. Bortenfor elven, der flodhester 
og krokodiller er å se, ligger savannen. 
Midt i leieren finnes den åpne fellesbyg-
ningen for måltider og samvær. Mens du 
sitter ved leirbålet om kvelden, kan du 
høre villdyrene. Ikke bare på avstand! Det 
er mer regelen enn unntaket at du kan se 
en flodhest eller et vortesvin på plenen 
mellom teltene, eller at lyset reflekteres i 
øynene på en antilope. Men masaier væp-
net med spyd ledsager deg på veien til 
teltet gjennom nattemørket og gjør dette 
til en unike og trygg opplevelse. De har 
manndomsprøven bak seg; å ha drept 
løver med spyd.

Safari og villdyr
Basecamp er utgangspunkt for safariene 
ut i nasjonalparken og områdene rundt. 
Her får bilene på nytt vist hva de er gode 
for. På alt fra grusveier til enkle spor som 
fører hen over slettelandet – eller gjen-
nom steinete og bratte elvefar, gjørme-
hull eller endeløse gressletter.

Her liker bilene seg godt. Vi også! Det 
er nesten lettere å kjøre her enn på de 
elendige veiene utenfor parken. Og nå 
møter vi hele registeret av dyrene i Afrika. 
De dukker ikke opp som på bestilling, men 
spenningen i «jakten» blir som oftest kro-
net med hell. Masaiguidene vet hvor de 
skal lete, og bringer oss på skuddhold. 
Ikke før vi kan høre pusten til løvene 

Dyrene i Afrika har mye å gjøre … Overalt hvor man ferdes treffer 
vi på dem alle, fra Thorbjørn Egeners verden.

››››

Masaiene er i sitt rette element på savannen. Bilene våre 
forserer også terrenget på hjemmevant vis.

ARTIKLER
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Toyota Land Cruiser var opprinne-
lig tenkt som et rent nyttekjøre-
tøy, da den så dagens lys på 
begynnelsen av 1950-tallet.  Med 
årene har den fått mer og mer 
utstyr, og finnes nå både som 
luksuriøs SUV og arbeidshest. 
Bilen spiller en viktig rolle i tje-
neste i den 3. verden, men har 
også fått et fast fotfeste i for 
eksempel Norge.

Land Cruiseren så dagens lys i skikkelse av 
Toyota Jeep BJ – den første firehjulsdrevne 
bilen fra det japanske merket. Fabrikken hadde 
eksperimentert med firehjulsdrevne biler helt 
siden 40-tallet. De ville lage en lett og anven-
delig bil som kunne brukes både av sivile og 
militære. Utviklingen av BJ startet i august 
1950. Bare fire måneder senere var den første 
bilen klar. Den så ut som en Willys Jeep, men 
BJ var større og sterkere enn Jeepen, og den 
var bygget på et ettonns lastebilunderstell.

Det japanske politiet og selvforsvarsstyr-
kene valgte å ikke kjøpe BJ. Toyota gjorde 
den litt om med henblikk på eksport. 
Produksjon av denne modellen, som var litt 

større og med mykere fjæring, startet i 1953. 
I 1954 kom den amerikanske produsenten av 
Jeep med innsigelser mot at Toyota brukte 
betegnelsen Jeep, og navnet Land Cruiser ble 
tatt i bruk – dette ble selvsagt valgt for å 
skape assosiasjoner til Land Rover.

I 1955 kom 20-seriemodellen ved siden av 
BJ. Denne nye bilen skulle ha et mer sivilt 
preg enn den militært orienterte BJ’en. Nå ble 
det lagt mer vekt på utseendet og kjøreegen-
skaper og –komfort. Tre år senere kom den 
første Land Cruiser’en med hardtopp.

Bilen nådde stadig nye markeder og kom i 
nye modeller med stadig utvikling av alt fra 
firehjulsdriften til komforten, og bilen ble 
fysisk større og sterkere. Opp gjennom årene 
har Land Cruiser’en kommet i mange forskjel-
lige versjoner med både diesel- og bensinmo-
torer, som pickup’er og stasjonsvognutgaver, 
hvorav de siste har gjort seg mest bemerket i 
vårt marked. 

40-, 50-, 55-serien, og… Når det gjelder 
betegnelsene på de ulike Land Cruiser-model-
lene, er det etter hvert mange å forholde seg 
til. De siste skuddene på stammen her hjemme 
er imidlertid modellen som har fabrikksbeteg-
nelsen 90, men som ganske enkelt heter Land 
Cruiser i markedet. Den ble første gang intro-
dusert i Europa i 1996 og kommer i stadig 
oppgraderte utgaver. Det er totalt solgt mer 
enn 3,7 millioner Land Cruisere verden over.

Lang og tro tjeneste

Mer informasjon:
Norsk Land Cruiser Klubbs hjemmesider: 
http://www.nlck.no/

Land Cruiser har gått en lang vei og mye utvikling fra 
sin fødsel til dagens modeller.

Tøffe tak på røffe veier. Og når det virkelig kniper, er 
det godt å koble inn lavgir og differensialsperre.

stoppes bilene. Nå er det bare lyden av kamera-
klikk som bryter stillheten. Senere møter vi 
elefantene, gnuene, antilopene, sebraene… 
Flokker med sjiraffer vandrer et stykke unna; 
mot den store himmelen og aftensolen i hori-
sonten tegner de seg som et felt seilbåter med 
sine lange, skrå halser. En bøffelflokk værer 
mot oss – et dusin kjøttberg med et grettent 
lynne som etter sigende gjør dem langt farli-
gere enn de villdyrene vi normalt er mest redd 
for. Men med lokal sjåfør kan vi føle oss trygge. 
Bare når vi er et steinkast fra en elefantflokk 
lar han motoren gå og stiller bilen i retning av 
retrett. Vi vil unngå et overfall der et par støt-
tenner og 10 tonn muskler radbrekker karosse-
riet vi sitter i. Ellers er det er tilsynelatende 
intet som kan ta knekken på bilene våre. 

Mer info om Basecamp Masai Mara finnes på: 
www.basecampexplorer.com.

››››

Kjøreturen byr på varierte opplevelser sammen med 
våre lokale guider.

ARTIKLER
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Det er påfallende hvordan 
regnet har uteblitt i den års-
tiden vi er i Kenya. Der 
savannen skulle ha vært dek-
ket av hoftehøyt gress, er det 
brunsvidd og tørt. Villdyrlivet 
lider. Husdyra lider også. Og 
menneskene. Millioner mel-
des å kunne dø av tørst og 
sult på Afrikas Horn. Mange 
fra landsbygda søker redning 
ved å søke mot storbyene. 
Men her venter høyst sann-
synlig en tilværelse i slum-
men. Vi besøkte den største 
av dem.

Slummen Kibera er ikke bare den stør-
ste i Nairobi og Kenya, den er en av de 
største i hele Afrika. Bare fem kilometer 
sydøst for det indre sentrum av Nairobi 
bor så mye som rundt en million mennes-
ker på et område som ikke er større enn 
2,5 kvadratkilometer! 

Med en overveldende befolknings-
tetthet bor mer enn en firedel av hele 
Nairobis befolkning her under de kum-
merligste forhold. Dette er ikke et sted vi 
normalt kunne ha satt våre ben. Det er 
ikke å finne på noe turistkart og normalt 
frarådes en tur inn i slummen for frem-
medelementer som oss. Men takket være 
bekjente blant Kiberas prester, som ledsa-
ger oss, kan vi føle oss trygge. Ellers 
betakker selv Nairobi-politiet seg for å gå 
inn hit.

Det er skur og bølgeblikkstak så langt 
øyet rekker. Og et menneskemylder med 
summing av stemmer. Lukten er også en 
viktig del av sanseinntrykket du sitter 
igjen med herfra. En blanding av røyk, 
duften av varer i alle sjappene i de smale 
stredene uten biler, samt stanken fra klo-
akk og søppel. Gatene er som åpne avløp. 
De sanitære forholdene er elendige. Rent 

vann er et problem. Vi blir et sted vist 
den eneste dusjen i et av strøkene, som 
sies å være den eneste for flere titusener 
av beboere. Staten yter ingen tjenester 
her – ikke vann som sagt, ei heller skoler, 
veier eller sykehus. Frivillige organisasjo-
ner gir viktig hjelp. Ellers kan enkelte 
private ta seg ekstra godt betalt for å 
skaffe for eksempel vann. Og selv et 
usselt skur er ikke et gratis tilhold. De 
som har søkt tak over hodet her må 
betale en leie til dem som eier området. 
Vi få opplyst at det dreier seg om 500 
kenyanske shilling – rundt 50 norske kro-
ner – som er et ikke ubetydelig beløp for 
dem som er henvist til å måtte bo her.

Men selv i elendigheten, fattigdom-
men og sykdom som HIV/AIDS er men-
neskene vi møter en søndags ettermiddag 
tilsynelatende ikke preget av den håpløs-
heten man skulle forventet; velkledde og 
imøtekommende, barn leker og smiler 
med muntre tilrop. 

Kenya:
Befolkning: ca 34 millioner
Hovedstad: Nairobi
Styreform: Republikk
Flate: 582 650 km2 (Norge 324 220 km2
Forventet levealder: 48 år
BNP pr innbygger: US dollar 1 200 (anslått 2005)
(NORGE: US dollar 42 400 (anslått 2005)  
Total veilengde: 63 942 km, herav asfalt 7737 km 
(NORGE: Totalt 91 852 km, asfalt 71 185 km)

Afrika 
lider

Rent 
vann er 

et hoved-
problem.

Frivillige 
organisa-

sjoner 
står for 

blant 
annet 

skolene i 
Kibera.

Kloakken går rett ut i gatene.

Kibera er Afrikas største slum.

ARTIKLER
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Men det var fortsatt vinter og kulde 
hjemme da lanseringen skjedde. For å 
kunne kjøre med taket nede måtte vi søke 
sydover. Valget falt på en ørken. Ikke 
Nord-Afrika og Sahara, der Paul Bowles 
legendariske roman «Med himmelen som 
tak» fra 1949 utspiller seg. Vi søkte len-
ger øst til den arabiske ørkenen for å få 
friluftsforhold for vårt første møte med 
den nye, svenske kab’en; nærmere 
bestemt Dubai.

To i ett – og tredelt
Når sant skal sies kan nok den nye firese-
ters bilen fra broderlandet også takle for-

holdene året rundt også her i det kalde 
nord. For den kombinerer en coupémo-
dells egenskaper med kabrioletens takket 
være et sammenleggbart tak.

Det nye tredelte ståltaket skal gi 
eierne en dobbelt opplevelse: Gleden ved 
å kjøre med taket nede, samt den komfort 
og sikkerhet, som kjennetegner en velut-
styrt coupé. Ståltaket går opp eller ned 
helautomatisk ved hjelp av en knapp på 
midtkonsollen på under 30 sekunder.

Når det er oppe er bagasjeromsvolu-
met på hele 400 liter – tilsvarende to 
store kofferter – og 200 liter med taket 
foldet ned under bagasjeromslokket. 

Samtidig presenteres et helt nytt system 
– Private Locking. Systemet gjør det 
mulig å låse visse områder av bilen med 
nøkkelen fra hanskerommet, noe som er 
temmelig nyttig i en kabriolet, som par-
keres med taket nedfelt.

Til glede og nytte
C70 kommer i første omgang med tre 
bensinmotorer: Det 2,4-liter med 140 hk 
og et dreiemoment på 220 Nm, en 2.4i 
med 170 hk og 230 Nm og den femsylin-
drete, turboladete T5’erem på 2,5-liters 
med voksne 220 hk og 320 Nm. Bilen 
utstyres med en sekstrinns manuell gir-

Volvo C70: Med

Av H-E Hansen

som tak
himmelen

BILNYTT
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Det våres. Den varme 
årstiden står for døren. 
Da er det kabriolettid for 
bilentusiastene. Mange 
ønsker å ta sine 
sommerlige kjøreturer i 
biler uten tak. Volvo har 
nå lansert en ny doning 
for formålet - C70.

kasse eller med automatgirkasse med fem 
trinn. I løpet av 2006 kommer også en 
femsylindret dieselmotor som yter 180 hk 
og automatgir.

Vår første smak av C70 ut blant Dubais 
skyskrapere, videre over ørken og opp 
gjennom forrevne fjell i en runde via 
Oman er bilen utstyrt med den sterkeste, 
220 hester T5-motoren. I forhold til for-
gjengeren - den første C70-generasjonen 
ble introdusert i 1997 og produsert frem 
til mars 2005 i et antall på 50 000 biler – 
har Volvo lagt vekt på å forbedre kjøre-
egenskapene. C70 er bygd på samme 
plattform som Volvo S40 og V50, og den 

er faktisk litt kortere og lavere enn for-
gjengeren. Men bredden er beholdt. 
Plassen innvendig er likevel økt.

Samtidig er C70 gjort langt stivere og 
robust i karosseriet enn forgjengere. 
Vridningsstabiliteten oppgis å være den 
dobbelt i forhold til forrige modell. Når 
taket er oppe, økes dette ytterligere. 

Dermed har den blitt en bil som ikke 
lider under mange kabrioleters lyte med 
altfor myke egenskaper. Volvo C70 har 
kjøreegenskaper man kan glede seg over. 
Gjennom skarpe svinger er den forutsig-
bar og nøytral. Pisker man litt på de 220 
hestene går det i en fornøyelig driv der 

du kan slå automatgiret over i manuelt 
modus. Over de store slettene kan man så 
kanskje sparke opp i passe marsjfart 
(akselerasjonen 0-100 km/t skjer på 
respektable 7,6 sek) og falle til behagelig 
ro i en bil det lar seg gjøre å kjøre beda-
gelig langtur med også.

Sikkerhet
En sikker, åpen bil kan virke som en selv-
motsigelse, men Volvo har sin vane tro 
gjort sitt ytterste for at C70 skal være en 
av markedets mest sikre kabriolet’er, hva 
angår aktiv og passiv sikkerhet. Dersom 
bilen skulle slå over på… Ja, altså ikke 

En kabriolet blir normalt utviklet som en åpen bil, og 
deretter utvikler man taket. På Volvo C70 gjorde 
designerne det motsatte. For å få bilen til å se så 
elegant ut som mulig uansett om taket er oppe eller 
nede, startet Volvo C70 som coupé på tegnebrettene. 
Deretter fjernet designteamet taket.

Volvo følger noen av konkurrentene og har satt ståltak 
på sin C70. Tidligere har vi sett slikt på blant annet 
Mercedes SLK, Peugeot 206 CC og 307 CC og Renault 
Mégane CC, men Volvo C70var først ute i sin klasse.

››››

BILNYTT

-To biler i én, understreker produsenten. 
-En sportslig coupé og en stilfull kabriolet.
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på taket, for det 
kan jo være slått 
ned… Men skulle 
man havne opp 
ned, skal sidekol-
lisjonsputene slå 
ut, samt veltebøy-
lene. Veltebøylene 
er en del av ROPS-

systemet (Rollover Protection System), 
som er videreutviklet fra tidligere. De har 
blitt kraftigere og aktiveres enda raskere.

Ved en «vanlig» sidekollisjon har 
målet for Volvo vært at den nye C70 
skulle yte samme effektive beskyttelse 
ved en sidekollisjon, som de øvrige 
Volvo-modellene. Men uten et fast tak var 
man nødt til å finne alternative løsninger 
i form av forsterkninger og en ny type 
kollisjonsgardiner. Siden de ikke kan 
monteres i taket, er de på C70 montert på 
en ny måte i dørene og aktiveres derfor 
nedefra og opp langs ruten. Samtidig er 
kollisjonsgardinene utformet slik at de 
holder seg oppblåst ekstra lenge for å 
beskytte passasjerene hvis bilen ruller 
rundt.

Egen lyd
Komforten er upåklagelig. Man sitter godt 
i bilen, selv om baksetene i denne typen 
bil kan bli i snaueste laget for de stor-
vokste. Interiøret og utstyret er som vi 
kjenner det fra Volvos øvrige modeller. 

Funksjonelt, enkelt og stilfullt. 
Volvo har utviklet sine egne lydanlegg 

og komponenter. I den nye Volvo C70 
kabriolet har lydanlegg blitt ytterligere 
utviklet med hensyn til lydkvalitet og 
styrke, der vi får opplyst at hovedbe-
standdelen er en digital forsterker kombi-
nert med et høyttalersystem utviklet i 
samarbeid med den danske høyttalerpro-
dusenten, Dynaudio. For å få maksimal 
glede av lyden, justeres for eksempel 
nivået automatisk når taket er nede.

Volvo mener at C70 skal bli viktig for å 
bygge merkevaren Volvo. Bilen vil bli satt 
sammen like over svenskegrensen. I 
Uddevalla har Volvo en fabrikk sammen 

med italienske Pininfarina. De første 
eksemplarene vil snart være på norske 
veier. 

Modell Ytelse 0-100 km/t Toppfart Pris kr.
Volvo C70 2.4 140 hk 11,0 sek. 205 km/t 483.900.-
Volvo C70 2.4i 170 hk 9,1 sek. 220 km/t 514.900.- 
Volvo C70 2.5 T5 220 hk 7,6 sek. 240 km/t 619.900.-
Volvo C70 D5 aut 180 hk 9,5 sek. 210 km/t 563.900.-

Lengde 458 cm
Bredde 182 cm
Høyde: 140 cm
Akselavstand 264 cm
Sporvidde 155cm foran/156 cm bak
Bagasjeromvolum 404/200 liter
Bensintank 62 liter. 
Egenvekt 1692 – 1730 kg avh. av motor

Volvo C70 – Modeller, ytelser og priser

››››

Dubai – en smeltedigel
Dubai er et av de syv emiratene i De forenede arabiske emirater (UAE). Av en total befolkning på 
ca 3,5 millioner bor drøyt en million i Dubai. Dette er en smeltedigel av foretningsdrift og bygge-
virksomhet.

For bare et halvt hundre år siden var dette en stille plett. Så ble det funnet olje. Men nå som 
man kan se at oljereservene er i ferd med å tømmes, er det en bevisst strategi å satse på forret-
ningsdrift. Stedet har klart å etablere som en betydelig turistmagnet i kraft av byen og shopping, 
kysten og fjellene, samt et behagelig klima. 

BILNYTT
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-dekkene som gir deg en bedre bil

Slutt på bensinfylling 
på dieselbiler
Hver tredje nye personbil som selges i Norge, er utstyrt med dieselmotor – og i takt med denne 
utviklingen øker også antallet feilfyllinger. Folk flest har vært vant til bensin, og griper av gam-
mel vane tak i den grønne pumpa og begynner å fylle opp dieseltanken. Slike hendelser skjer 
riktignok ikke mest med egen bil, men med lånt bil fra for eksempel arbeidsgiver eller med leie-
biler.

Dersom man skulle fylle feil, er rådet å ikke starte bilen, men ta kontakt med veihjelptjenes-
ten som kan tappe ut drivstoffet, og lufte tanken før korrekt drivstoff fylles på. 

For å få bukt med problemet, har Ford lansert det patenterte «Easy Fuel System».
Påfyllingsrøret er konstruert slik at bare den tykkere dieseltuten vil kunne komme forbi. 

Systemet vil være tilgjengelig på Fords modeller innen to år.

For å hindre at det fylles bensin på dieselbiler, har 
Ford lansert det patenterte «Easy Fuel System».

Informasjon best mot 
tunneldugg
De færreste opplever det vel som det verste trafikale problem, men likevel: Dugg på frontruten 
ved kjøring i tunneler er irriterende og kan i verste fall føre til alvorlige situasjoner. En gruppe i 
Statens vegvesen som har studert problemet konkluderer med at de tre viktigste tiltakene er: 
Informasjon, informasjon og informasjon. Og det tenkes her på å informere bilførerne om mulig 
tunneldugg før de kjører inn i tunnelen. For vår del vil vi føye til det fjerde – sett på frontrute-
vifta!

 Det viser seg at det er tunnelduggproblemer i rundt 100 norske tunneler. Verst er 
Strømsåstunnelen i Drammen på E134 og Helltunnelen i Trøndelag på E6. Det er både skremmende og farlig når sikten plutselig 

blir dårlig i en tunnel.

SMÅNYTT
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Femtusenfemhundre og femti kroner. Det 
forlanger Color Line for å frakte vår 
Mercedes C220 og Hobby 540 fra Oslo til 
Kiel. Det inkluderer fire personer i en 
indre firemannslugar. Først forekom prisen 
uhyrlig. Mer enn fem store lapper forekom 
ikke direkte innbydende. Det var før vi så 
nærmere på reiseavstander og distanser.

DFDS skulle ha nesten like mye for å 
frakte samme ekvipasje til København. 
Litt avhengig av takhøyde og lengde, fikk 
vi tre ulike priser, varierende fra 4400 til 
5100. Men, da var vi fortsatt langt fra 

Kiel. I hvert fall minst en stor og kostbar 
brupassering (Storebælt) eller ny ferge 
(Rødbyhavn – Puttgarten). I tillegg flere 
hundre kilometers kjøring, og kanskje en 
overnatting på kjøpet. Alternativet ble 
raskt forkastet.

To andre alternativer ble også under-
søkt: Fra Oslo til Fredrikshavn, og fra 
Larvik til Fedrikshavn. Begge alternati-
vene ville medføre å kjøre Jylland «på 
langs». Pris for vogn, bil og mennesker: 
Rundt 4000 kroner, litt avhengig av 
avganger og utreisedager. Medregnet en 

passende kilometerkostnad for drivstoff 
og en mulig overnatting, ble også disse 
alternativene etter hvert liggende på 
samme kostnadsnivå som den lengste 
ferjeruten. 

Fra Kristiansand til Hirtshals er det 
mulig å få bilpakke for bil og camping-
vogn for ca. 5.360,- tur/retur. Det er så 
vidt vi kom fram til rimeligste alternativ. 
Men fortsatt Jylland på langs, samt turen 
til Kristiansand.

Det finnes ytterligere en reiserute. 
Den går via E-6 til Malmø og deretter 
med ferge til Rostock i det gamle Øst-
Tyskland. Ikke akkurat rimelig det heller, 
med ferge og øvrige reiseutgifter tatt i 
betraktning.

Color Line og direktefergen til Kiel 
kom inn igjen på favorittlisten. Vi satte 
oss ned og startet en mer omfattende 
regneprosess.  Overnatting, raskt to hun-
dre kroner på en campingplass. 
Antydning av bruk av en rasteplass for en 
rask overnatting, medførte kraftige pro-
tester fra den kvinnelige delen av fami-
lien. Med henvisning til avisoverskrifter 
om overfall og ran av overnattende på, 
akkurat, rasteplasser, ble en slik billigmu-
lighet kategorisk forkastet.

Med caravan til

Øresundbroen gjør den skandinaviske halvøy «landfast» med Danmark. 
Men er det nå sikkert at den nye land- og brofaste veien er den beste 
når alle forhold medtas? Vi har forsøkt begge veiene, og det er ikke 
sikkert at totalregnestykket går i favør av den fergefrie veien. Kiel og 
Lübeck er selve inngangsportene til Tyskland og dermed hele det euro-
peiske fastlandet. Med disse byene som utgangspunkt har vi sett nær-
mere på fordeler, ulemper og ikke minst kostnader fra Oslo og til Kiel 
henholdsvis med ferge og via vei.

Av: Bjarne Eikefjord.

Color Lines fergerute fra Oslo til Kiel fremstår 
som beste innfallsport til ferie på kontinentet. 
Hele Tyskland, Belgia, Nederland og deler av 
Frankrike ligger innenfor en dagstur fra Kiel. 
Det betyr minst en feriedag ekstra i forhold til å 
kjøre Jylland på langs eller den svenske 
Skagerrak-kysten og deretter gjennom Danmark.

Kontinentet

DFDS og Stena Line har fergeruter fra Oslo til 
København. Absolutt et alternativ hvis man 
ønsker å feriere i Danmark. Men prisene med 
campingvogn er forholdsvis høye.

REISER
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Nå er det ikke akkurat billig å trekke 
en vogn langs veien heller. Med vår turbo-
diesel nyter vi godt av lavere dieselpriser, 
men drivstoffprisene i Tyskland, Danmark 
og Sverige ligger ikke nå langt bak de nor-
ske. Med en normal bil og dagens bensin-
priser, må man derfor regne mellom 15 og 
20 kroner for hver mil man forflytter seg. 
Til sist kommer tiden. Hvordan verdsetter 
man sin dyrebare ferietid? Direkteruten fra 
Oslo til Kiel ville gi minimum en dag 
ekstra i ferielandet, uansett hvilket annet 
alternativ som ble valgt. 

I Tyskland med vogn er poenget å ta 
det med ro. Unngå de tyske autobahnene 
og i stedet holdt seg til de mer normale 
«Bundesstrassen» hvor både fartsnivå og 
kjøreforhold er av mer norsk standard. En 
rask kikk på kartet, viser at med en nor-
mal motorveihastighet for campingvogn, 
det vil si mellom 80 og 100 km/t, ville 
en stor del av det nordlige Tyskland ligge 
innenfor rekkevidde det første reisedøgn. 
Konklusjonen var derfor etter hvert rime-
lig klar: Color Lines direkte ferge fra Oslo 
til Kiel er trolig den mest totaløkono-
miske reiseveien fra Oslo til Tyskland, 
selv om et visst forbruk i butikker, 
restauranter og barer regnes med. Selv 
med all kjøring og forbruk første reise-
døgn, var totalkostnader godt innenfor 
6000 kroner. Minst like viktig som selve 
de direkte kostnadene, var selve tiden 
man ville bruke på veien til Tyskland.

Både Stena-Line og DFDS er rimeligere 
på selve fergeturen. I underkant av en 
tusenlapp eller så var forskjellen i deres 
favør.  Men så var det dette med total-
regnskapet. Hvis vi reiser fra Oslo med en 
av dem en fredag kveld, vil vi våkne lør-
dag morgen i henholdsvis København 
eller Fredrikshavn. Mesteparten av dagen 
vil være gått når man nærmer seg 
Hamburg eller Kiel. Jylland på langs er en 
lang transportetappe selv om veiene er 
gode. Rundt en tusenlapp i drivstoff vil 
være en normal utgiftspost. Da begynner 
utgiftsbildet å jevne seg noenlunde ut.

Går reisen fra København er valget 
enten å kjøre Storebælt-broen (450 NOK i 
bompenger) eller fergen Rødbyhavn – 
Puttgarten med en tilsvarende billettpris. 
Med barn i følget blir dermed første over-
natting omtrent der vi kom i land fra 
Color Line, i nærheten av Kiel, Lübeck 
eller Hamburg. En feriedag ekstra vil 
være brukt. Det i utgangspunktet dyreste 
alternativet ser ut til å være konkurran-
sedyktig også i kroner og øre når de sam-
lede transport og reiseutgifter tas med. 

Fra Kiel går motorveiene gjennom det meste av 
Sentral Europa. Men det er også mulig å reise videre 
med biltoget fra Hamburg, en drøy times kjøretur 
fra Kiel. Togturen går om natta, og man våkner 
neste morgen frisk, uthvilt og klar til å nyte ferieli-
vet ved den franske eller italienske riviera, eller ved 
Adriaterhavet på Kroatiakysten. 

Storebælt-
brua mellom 
Sjælland og 
Fyn er et 
fantastisk 
byggverk, her 
fanget i et 
spenstig per-
spektiv. I seg 
selv verdt et 
besøk.

Campingplassene i Danmark var gjennomgående av høy 
standard, men det er også prisene. Rundt 300 kroner 
for natten er en normal kostnad. Med normalt forbruk, 
blir det dermed minimum 600 kroner for en overnat-
ting. Dette er også kostnader som hører med når reise-
alternativene skal vurderes opp mot hverandre.

››››

REISER
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Vi vil ikke påberope oss vitenskapelig 
nøyaktighet i denne undersøkelsen, og 
forbruksnivået for det enkelte reisefølge 
kan fort endre vurderingene i den ene 
eller den andres favør.

Veialternativet
Hva så med den nye fergefrie forbindel-
sen? Vi valgte den «lange veien hjem». 
For det var nettopp det den viste seg å 
være. Meget lang.  Nå er det selvfølgelig 
litt avhengig av om man regner veien 
som ren transportetappe eller som en del 
av selve ferien. For å gjøre vårt regne-
stykke sammenlignbart, har vi regnet det 
som transportetappe.

Fra Kiel eller Lübeck går turen nord-
vestover til hovedveien mot nord. Det er 
en autobahn som er bygget de siste 30 
årene, og holder høy standard. Førti mil 
bør være en passende dagsetappe. Første 
dag bringer oss derfor fra Hamburg til 
København. Underveis passerer vi 
Flensburg og Kolding, hvor veien over 
Lillebælt og Storebælt tar av. Alt sammen 
reisemål i seg selv. Underveis passeres 
også Odense. Storebælt bro er verdt et 
besøk i seg selv. Men det koster. 
Bomavgiften er rundt 400 norske kroner. 
Med overnatting på campingplass i 
København er derfor kostnadene første 
dagsetappe på rundt 1800 kroner, ikke 
medregnet lommepenger og annet forbruk. 

Neste dagsetappe går fra København, 
over den nye Øresundbroen til Malmø og 
deretter videre oppover den svenske vest-
kysten. Etter nye fire hundre kilometer er 
vi et sted mellom Gøteborg og Uddevalla. 
Drivstoffutgifter til rundt syv hundre kro-

ner. Overnatting med mat og det hele for 
fire personer til rundt fem hundre kroner. 
(+ +) Øresundbroen er et fantastisk bygg-
verk, men akk så kostbart. Nesten seks 
hundre blanke norske kroner koster å 
kjøre fergefritt til fra Danmark til 
Skandinavia med campingvogn på slep. 
Dermed koster andre reisedøgn på veien 
rundt et par tusen kroner. 

Vi vil her gjøre oppmerksom på at fer-
geforbindelsen mellom Helsingør og 
Helsingborg fortsatt er i full sving, og 
med langt lavere fergepriser enn før 
Øresundbroen åpnet. Tidsmessig spares 
over en time over fergen sammenlignet 
med broen og veien rundt Malmø til 
Helsingborg. Hvorvidt totaløkonomien 
blir bedre, er et annet spørsmål.

Siste etappe går greit. Ren kjøring fra 
et sted mellom Gøteborg og Uddevalla til 
Oslo. Vi regner rundt seks hundre kroner i 
drivstoff. Dermed blir veialternativet fra 
Lübeck til Oslo klart rimeligst hvis man 
regner på de rene reiseutgifter alene. 
Rundt fire tusen kroner koster det med 
overnatting og broavgifter inkludert. 
Men, så var det alle plussene da. Med 
barn på ferie går det alltid en god del 
ekstra midler hver eneste dag. Tre reise-
dager betyr derfor tre ekstra utgiftsdager, 
selvfølgelig noe avhengig av hvor rund-
håndet foreldrene er.

Turen tar imidlertid to dyrebare ferie-
dager ekstra. Dette blir så en vurdering av 
hva man ønsker. Den svenske vestkysten 
har sine interessante reisemål i seg selv. 
Reiser man først til kontinentet, er det 
likevel for å kunne være der lengst mulig. 
Avstandene til Frankrike, Nederland, 

Belgia, Østerrike og Polen er ikke avskrek-
kende. Langs den tyske østersjøkysten fra 
den polske grensen til Lübeck ligger det 
mange flotte feriesteder i områder som 
tidligere var skjermet bak jernteppet. 
Polen er også et spennende reisemål. 

Hvis vi regner etappen samlet fra Oslo 
til Nord-Tyskland, vil totalkostnadene for 
fergetransport til kontinentet være omtrent 
like store med små variasjoner. Hvis vi tar 
med reisetiden, kommer Color Line til Kiel 
best ut. Vi må her ta forbehold om at dette 
gjelder ut fra de priser vi fikk oppgitt da 
reisen ble planlagt. Det kan forekomme 
spesielle tilbud på spesielle avganger som 
kan endre dette bildet noe i det ene eller 
det andre rederiets favør. 

Den fergefrie forbindelsen er den rime-
ligste, men også den lengste. Dyrebare 
feriedager forsvinner i bilen gjennom 
Danmark og langs den svenske vestkysten. 
Storebælt-broen og Øresundbroen er nesten 
reisemål i seg selv. Fornøyelsen koster imid-
lertid en god del i bompenger, til sammen 
rundt 1000 kroner for begge broene.

Men det er ikke nødvendig å reise len-
ger enn til Danmark for å nyte ferielivets 
gleder med campingvogn. Danske cam-
pingplasser er godt utstyrt, har omfat-
tende fritids- og aktivitetstilbud til 
noenlunde overkommelige priser. Camping 
i Danmark har skapt seg et solid vare-
merke, og appellerer til alle samfunnslag. 
Da kan man tenke seg flere alternative 
reiseruter som for eksempel Kristiansand 
– Hirtshals eller Göteborg - Fredrikshavn. 

Som sagt: Kommer man seg først over 
til fastlandet, er valgmulighetene og til-
budene svært mange. 

››››

Planlegging av en ferietur inneholder mange 
elementer og avveininger. Alle får gjøre sine  
vurderinger ut fra egne ønsker og behov.

REISER
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Antallet fotobokser dobles
Vi elsker dem kanskje ikke, men de er effektive. I dag er det 330 fotobokser i drift i 
landet. Om tre år vil det være nesten dobbelt så mange. Høye bøter for fartsovertredel-
ser til tross – det er oppdagelsesrisikoen som får oss til å gi mindre jern.

Av: Jan Arild Gunderse

Vegdirektoratet forsikrer at 
fotobokser fortsatt bare skal 
settes opp på strekninger der 
det er registrert mange ulykker 
og der farten vanligvis er for 
høy. Unntaket er tunneler og 
lange broer. Når de nye 300 
fotoboksene er på plass, vil ca. 
1000 kilometer eller rundt 3 
prosent av riksveinettet være 
overvåket med fotobokser – 
eller automatisk trafikkontroll 
(ATK), som er uttrykket 
Vegdirektoratet bruker.

Bileieren ansvarlig?
I dag er det slik at føreren blir 
registrert når en bil fotografe-
res idet den passerer en foto-
boks i for høy fart. Det er en 
tidkrevende og kostbar prosess, 
og i en god del tilfeller er bil-
det så utydelig at føreren ikke 
kan identifiseres. Dermed unn-
går bileieren bot – hvis han 
eller hun ikke betaler frivillig.

 Nå planlegger 
Vegdirektoratet å innføre en ny 
ordning, der bare selve regis-
treringsskiltet blir fotografert. 

Boten sendes til bilføreren, og 
det er opp til denne å presen-
tere boten for den som faktisk 
kjørte bilen da den ble fotogra-
fert. Departementet hevder at 
dette er den vanligste ordnin-
gen i andre land med ATK, og 
at Norge dermed ikke kommer i 
noen særstilling.

Skepsis
Men det er mange skeptikere til 
denne omleggingen, blant 
annet av hensyn til rettssikker-
heten for enkeltindividet. 
Mange vil hevde at folk må 
kunne identifiseres for forseel-
sen og at bilførere ikke har 
plikt til å «tyste» på noen som 
har kjørt bilen mens eieren for 
eksempel har vært på reise. I 
ytterst konsekvens kan bilen 
være tjuvlånt eller stjålet, og 
bileieren står fortsatt ansvarlig.

I Politidirektoratet er det 
ennå ikke tatt stilling til om 
praksisen skal endres. Det vil i 
så fall kreve en lovendring, som 
tar tid. Heller ikke samferdsels-
ministeren har hittil uttalt seg.

På alle strekninger der det er innført ATK er 
farten og antallet ulykker redusert. 
Bergninger viser at dette gir en ulykkesre-
duksjon på 50 personskadeulykker i året. 

Det er derfor ingen tvil om at ATK er et 
effektivt middel i trafikksikkerhetsarbeidet. 
I følge Politidirektoratet og Vegdirektoratet 

er tre av fire trafikanter positive til ATK. 
Nesten like mange – 65 prosent – er posi-
tive til måling av gjennomsnittsfarten mel-
lom to fotobokser.

Og ATK er langt billigere enn fysiske 
kontroller. Det koster 35 millioner kroner i 
året å drifte dagens drøyt 300 fotobokser. 

Når de nye kommer til, vil det koste rundt 
44 millioner kroner. I de 24 politidistrik-
tene som i fjor hadde fotobokser, gikk det 
med 46 årsverk til saksbehandling og mel-
lom fire og seks årsverk på juridisk behand-
ling.

Fotoboksene er effektive. Undersøkelser viser at de gir en stor 
reduksjon i antallet ulykker. Nå vil Vegdirektoratet sette opp 
300 nye bokser, slik at det totale antallet kommer opp i 630.

Effektivt og rimelig

SMÅNYTT
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ORGANISASJON

Fra torsdag ettermiddag 29. juni til søn-
dag ettermiddag 2. juli møtes MA-venner 
fra hele landet. Den lokale landsmøteko-
miteen og forbundskontoret har lagt opp 
til et omfattende program. På neste side 
finner du påmeldingsskjemaet.

Fin plassering
Landsmøtet finner sted på Radisson SAS 
Lillehammer Hotell. Det komfortable og 
velutstyrte konferansehotellet ligger bare 
600 meter fra sentrum. MA har forhandlet 
med hotellet om gunstige priser.

Det er lagt opp til at man ankommer 
og sjekker inn midt på dagen torsdag 29. 
juni før åpningen av landsmøtet. På kvel-
den er det åpningsfest på hotellet. Fredag 
30. juni foregår landsmøteforhandlingene. 
Mens møtene pågår har ledsagere og ikke-
delegater utmerket anledning til å ta 
turen til sentrum av Lillehammer og de 

mange andre attraksjonene som finnes i 
byen; Maihaugen, Norges Olympiske 
Museum, Norsk kjøretøyhistorisk museum 
og Lillehammer Kunstmuseum, for å nevne 
noe. På landsmøtehotellet vil det være 
tilgang til all den turistinformasjonen man 
måtte ønske om byen og tilbudet her.

Fine utflukter
Utpå ettermiddagen fredag reiser man i 
fellesskap med buss til Norsk Vegmuseum 
ved Hunderfossen. Her vil det bli omvis-
ning på museet og opplevelsessenteret 
med påfølgende grillfest og underhold-
ning. Lørdag 1. juli blir det landsmøtefor-
handlinger hele dagen og stor 
avslutningsfest på kvelden.

Landsmøteturen på søndag er alltid et 
høydepunkt å få med seg. I år vil turen 
gå til lands og til vanns rundt Mjøsa: Buss 
fra Lillehammer til Gjøvik, Skibladner via 
Kapp og Nes til Hamar og på 
Domkirkeodden i Hamar blir det lunsj og 
en omvisning og et underholdningspro-
gram i de unike ruinene av Hamardomen. 
På ettermiddagen tar bussene følget til-
bake til Lillehammer.

Viktige saker
Listen over saker under landsmøtefor-
handlingene innholder blant annet viktige 
saker som MA’s strategi, satsningsområder 
og mål for arbeidet de neste par årene. 
Det vil også bli forskjellige foredrag så vel 
av interne som eksterne bidragsytere, der 
det blant annet er bekreftet at justismi-
nister Knut Storberget vil komme og ta 
opp temaet «Mennesket i trafikken».

Se for øvrig omtalen i forrige nummer 
av Motorføreren og informasjon legges 
også ut på nettsidene www.ma-norge.no 

Landsmøtet 2006:

Landsmøtet på Lillehammer i månedsskiftet juni-juli 
nærmer seg. Programmet er klart. I tillegg til landsmø-
teforhandlingene inviteres det til et rikholdig og vari-
ert program av sosialt samvær, underholdning og 
interessante turer.
Av H-E Hansen

Lillehammer venter

Maihaugen er bare en av 
Lillehammers mange attraksjoner.

Landsmøtedeltakerne 
vil få både veihistorie 
og grillfest på Norsk 
Vegmuseum.

I år fyller Skibladner 
150 år! «Mjøsas hvite 
svane» er med på å 
gjøre landsmøteturen 
til et virkelig høyde-
punkt midtsommers.

Lillehammer og Mjøstraktene blir en fin ramme om årets 
landsmøte. Vel møtt! Vi sees på Lillehammer.



Påmelding til MAs landsmøte, Lillehammer 29.06.–02.07.2006

Påmeldingsskjemaet sendes til: Motorførernes Avholdsforbund, MAs landsmøte 2006, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo.  Påmeldingsfrist: 1. mai

Telefonnumre for spørsmål/henvendelser vedr. landsmøtet: 22 95 69 64 (Signe) / 22 95 69 51 (Brita) - e-post: brita.eriksen@ma-norge.no

Etter hvert som påmeldingene kommer inn vil det bli sendt ut faktura som bekreftelse. 

Dette skjemaet vil også bli lagt ut på MAs hjemmesider, www.ma-norge.no

For         og        
Adresse                
Telefon    Mobiltelefon    E-postadresse       
Opplysning om delegatstatus: skal representere               avdeling på forhandlingene.

Standardpakke: Torsdag-søndag        kr 3190,-  kr 3790,-
Hotell tre netter - frokost, kaffeservering og lunsj fredag og lørdag - frokost søndag -  pr.pers i  i enkeltrom
åpningsfest torsdag kv. – grillkveld Norsk Vegmuseum fredag kv. – avslutningsfest lørdag kv. dobbeltrom    
           
Pakke torsdag-lørdag inkl. lunsj lørdag og avslutningsfest    kr 2495,-  kr 2895,-   
Som standardpakke, men med utsjekking av hotellrommet lørdag formiddag   pr.pers i   i enkeltrom
          dobbeltrom 

Pakke torsdag-lørdag inkl. lunsj lørdag, men uten avslutningsfest    kr 2095,-  kr 2495,-   
Som standardpakke, men uten avslutningsfest, og med utsjekking av hotellrommet lørdag  pr.pers. i   i enkeltrom
formiddag         dobbeltrom 

Turarrangement  ikke inkludert i pakkeløsningene. Påmelding til tur  i eget felt lenger ned.

Overnatting på døgnbasis (hotellrom inkl. frokost), torsdag-lørdag   kr 850,-   kr 1030,-   
          pr.pers. pr. natt pr. natt 
          i dobbeltrom i enkeltrom

Overnatting på døgnbasis (hotellrom inkl. frokost), lørdag-søndag    kr 695,-   kr 895,-   
          pr.pers. i dobbeltr. i enkeltrom
Daggjester: Lunsj- og kaffeservering (fredag, lørdag) - kr 360,- pr. pers. pr. dag   pers. fredag  pers. lørdag  

Arrangementer (for ikke-boende på hotellet):
- Åpningsfest torsdagkveld- kr 400,-                pers. á kr 400,-    
- Grillfest fredag kveld på Norsk Vegmuseum kr 250,-             pers. á kr 250,-    
- Avslutningsfest lørdagkveld – kr 550,-           pers. á kr 550,-    

LANDSMØTETUREN DENNE GANGEN ER SOM FØLGER:
Tid: Søndag 2. juli
- Buss til Gjøvik – avreise fra Lillehammer (hotellet) kl. 08.30.
- Båttur med Mjøsas Hvite Svane «Skibladner» - underholdning om bord
- Servering på kroa v/Domkirkeodden i Hamar
- Arrangement med kulturinnslag i Hamar-domen
- Buss tilbake til Lillehammer – avreise fra Hamar ca. kl. 14.00 (m/forbehold!)  pers. á kr 495    

Opplysninger til landsmøtekomiteen/hotellet
o  Ønsker rom for ikke-røykere o Ønsker rom for røykere
Vennligst opplys nedenfor om spesielle behov - f.eks. rullestolbruker, matallergi m.m.
               

Barn (alder pr. 01.07.2006):         0-5 år          6-17 år
Overnatting i foreldres rom (inkl.frokost):  gratis     kr 150,- pr. natt      
Lunsj(fredag, lørdag):    gratis     kr 100 ,- pr. dag     
Kveldsarrangement med middag 
(torsdag, fredag,lørdag):    gratis     kr 150,- pr. dag      

Barn og ungdom vil kunne delta i aktiviteter i MA-Ungdom-regi, hvorav noen inkluderer måltider.
Informasjon vil bli lagt ut på www.ma-ungdom.no

Deltakeravgift til landsmøteforhandlingene, kr 250,- (gjelder bare delegater) ................................................................   
             SUM  

 29.juni - 
02.juli

Lill
ehamm

er

Landsmøte

2006
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234 tiltak mot

trafikkdøden
Nasjonal handlingsplan for 
trafikksikkerhet på vei i peri-
oden 2006-2009 ble presen-
tert i våres. Handlingsplanen 
omfatter hele 234 tiltak som 
skal bidra til at reduksjonen 
i drepte og hardt skadde på 
norske veier fortsetter. 
Kampen mot alkohol og 
rusmidler i trafikken har 
en viktig plass.

Av H-E Hansen

Handlingsplanen inneholder en 
gjennomgang av trafikksikkerhets-
situasjonen, stiller opp mål for 
fremtiden og går gjennom de til-
takene man mener skal settes i 
verk. Tiltakene summerer seg til 
et antall på 234! Disse spenner 
over hele registeret fra fysiske tiltak på 
veien til opplæring, holdningsskapende 
arbeid og målrettet kontrollvirksomhet.

Store mål
Trafikksikkerhetsarbeidet skal fortsette 
med fornyet styrke, for langsiktig trafikk-
sikkerhetsarbeid virker. I 2005 omkom 
223 på de norske veiene.

- Dette er en halvering siden 1970 da 
560 ble drept. Reduksjonen kommer i en 
periode med mer enn en tredobling i tra-
fikken. Vi ser i dag utviklingstrekk som 
vil kunne få stor betydning for trafikksik-
kerhetssituasjonen både på kort og lang 
sikt, sier veidirektør Olav Søfteland i 
Statens vegvesen, som står bak hand-
lingsplanen sammen med Politiet, Sosial- 
og helsedepartementet og Trygg Trafikk.

Trafikkulykker er et stort samfunnspro-
blem. De samlede samfunnsøkonomiske 

kostnadene ved trafikkulykker 
er beregnet til 28 milliarder kroner hvert 
år.

- En ting er samfunnets kostnader, 
men først og fremst med tanke på de 
menneskelige lidelsene. Den gode utvik-
lingen vi har hatt de siste årene har ikke 
slått like markant ut blant de yngste tra-
fikantene. Aldersgruppen 15-24 år er 
sterkt overrepresentert i statistikken. 372 
personer i denne aldersgruppen mistet 
livet i tidsperioden 2000-2004, mens 
1676 ble hardt skadd. Dette er 30 prosent 
av alle drepte og hardt skadde.

- Nå setter vi et spesielt fokus på 
disse. Innen 2010 skal antall drepte og 
hardt skadde i aldersgruppen 15-24 år 
reduseres med 25 prosent og med 50 pro-
sent innen 2016, sier veidirektør 
Søfteland. 

Rus og 
medikamenter 
Kampen mot alkohol, medi-
kamenter og rusmidler i tra-
fikken har en viktig plass i 
den nasjonale handlingspla-
nen.

Handlingsplanen slår fast 
at mellom hver tredje og hver 

fjerde drepte bilist er påvirket 
av alkohol. Når alkohol forekommer så 
mye hyppigere blant bilister drept i ulyk-
ker enn blant vanlige bilister ute på 
veien, er det selvsagt at risikoen for 
alvorlige ulykker stiger betydelig når en 
bilfører er alkoholpåvirket. Risikoen for 
en dødsulykke er 500 ganger så høy for 
en fører med promille over 1,5 enn for en 
edru fører!

Den nasjonale handlingsplanen sier 
derfor at «det er av vesentlig betydning 
for trafikksikkerheten at førere av kjøre-
tøy ikke kjører i alkoholpåvirket tilstand 
eller er påvirket av andre rusmidler». 
Målet er en reduksjon i omfanget av kjø-
ring i ruspåvirket tilstand.

Årlig kontrollerer politiet totalt 1,7 
millioner bilførere. Dersom polititjeneste-

TRAFIKK-
SIKKERHET
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mannen finner grunn til å tro at sjåføren 
er påvirket av alkohol, kan han be føreren 
avlegge en alkotest. De tre siste årene er 
det foretatt rundt 1 million alkotester her 
i landet. Årlig blir rundt 9000 motorvogn-
førere siktet for kjøring i påvirket til-
stand. Dette utgjør ca 0,5 % av alle 
kontrollerte førere. Omtrent halvparten 
siktes for kjøring påvirket av alkohol, den 
andre halvparten for kjøring påvirket av 
legemidler og/eller narkotiske stoffer. Økt 
oppdagelsesrisiko gjennom utvikling av 
et egnet instrument som kan gi indika-
sjon på kjøring påvirket av andre stoffer 
enn alkohol (et såkalt «narkometer»), 
sammen med en tilpassing av regelverket, 
skal etter hvert føre til en reduksjon av 
antallet påvirkede personer bak rattet. 

Det konkrete målet planen har satt 
frem mot 2016 er en reduksjon på 25 % i 
andel kontrollerte førere som siktes på 
grunn av kjøring i ruspåvirket tilstand.

Midlene
For å nå målene må man blant annet for-
sterke og vedlikeholde den allment 
aksepterte holdningen de fleste trafikan-
ter har, som gjør det sosialt uakseptabelt 

å kjøre under alkoholpåvirkning. Slike 
holdninger skal overføres til også å gjelde 
bruk av andre rusmidler og medikamenter 
i trafikken. 

Det viktigste, tradisjonelle tiltaket 
mot promillekjøring er politikontroll. 
Kontroller er imidlertid ressurskrevende, 
derfor er det behov for flere virkemidler 
for å redusere omfanget av promillekjø-
ring, understreker handlingsplanen. 
Alkolås kan være et slikt tiltak. 

Statens vegvesen og politiet vil følge 
opp de forsøk som gjennomføres med 
alkolås her i landet og i andre land, og 
støtte aktivt opp om dem som installerer 
slikt utstyr i Norge. 

Videre vil arbeidet bli videreført med å 
teste «narkometeret» for å avdekke 
påvirkning av andre rusmidler enn alko-
hol. Dersom slike instrumenter blir så 
pålitelige og enkle at de kan brukes på 
linje med alkometer, vil de være et meget 
godt hjelpemiddel i politiets arbeid for å 
avdekke ruspåvirkede førere.

Handlingsplanen går også inn for å 
bedre kunnskapen om omfanget av kjø-
ring i påvirket tilstand. Planen for tra-
fikksikkerhet i årene som kommer sier at 

det er et mål å få innført faste grenser 
for kjøring påvirket av andre berusende 
eller bedøvende stoffer, slik vi har for 
alkohol. Internasjonalt foregår det 
utstrakt forskning for å fastsette grenser 
for når påvirkning inntrer for en rekke 
stoffer. Der det er vitenskapelig grunnlag 
for det - blant annet i forhold til hvordan 
enkelte medikamenter kan spores i krop-
pen i mye lengre tid enn for eksempel 
alkohol - kan det for aktuelle stoffer inn-
føres fast grense for når den påviste 
mengde har ført til at føreren har kjørt i 
påvirket tilstand. Dersom det ikke er 
mulig å sette en fast grense for når føre-
ren er påvirket, bør det innføres en «null-
grense», mener organisasjonene bak 
handlingsplanen.

TRAFIKK-
SIKKERHET

Assisterende politidirektør Vidar Refvik (til venstre), vegdirektør Olav Søfteland i Statens vegvesen, direktør Leif A. Ellevset i Trygg Trafikk og 
assisterende direktør Bjørn Guldvog i Sosial- og helsedirektoratet la frem den nasjonale handlingsplanen. Foto: Håkon Aurlien

Mer info:
Nasjonal handlingsplan for trafikk-
sikkerhet på veg 2006–2009 er lagt inn 
som en link under «Motorføreren» på 
MAs hjemmesider: www.ma-norge.no
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Navigasjonshjelp er vel ikke noe vi behø-
ver til daglig når vi er ute og kjører. I 
hverdagen følger de fleste av oss rutiner 
og faste landeveier og gater, der vi er 
godt kjent. Men skal vi på langtur eller 
ferie utenom den slagne landevei, stiller 
det seg langt annerledes. Da er de GPS-
baserte navigasjonssystemene et godt 
supplement til kartboken. 
Navigasjonsjobben kan overlates til en 
«kartleser», som aldri blir trøtt eller er i 

tvil om hvilken vei som er den riktige. 
Dette alene er en god grunn til å vurdere 
et kjøp, for å beholde familiefreden og 
unngå stress under kjøreturen!

Meternøyaktighet
Bilnavigasjon baserer seg på GPS (Global 
Positioning System), et posisjonerings-
system som ble utviklet av det amerikan-
ske forsvaret fra 1977. På 1980-tallet ble 
GPS også frigitt for sivilt, gratis bruk og 
etter hvert har enhver bruker tilgang til 
en meget stor nøyaktigheten – så å si på  
meteren. GPS virker under alle værfor-
hold, hvor som helst i verden og hele 
døgnet, såfremt signalene fra satellittene 
ikke blir stoppet av massive objekter som 
husvegger eller fjell.

For bil dukket de første systemene opp 
i USA og i Europa midt på 1990-tallet, 
men i begynnelsen var kartmaterialet 
begrenset. I dag viser skjermen på GPS’en 
et kart og nøyaktig hvor du befinner deg 
med stor nøyaktighet.

Utallige muligheter
Funksjonene på et bilnavigasjonssystem 
er mange, men hovedsaken er at du kjen-
ner din nøyaktige plassering til enhver 
tid og du blir ledet til målet. 
Bestemmelsesstedet legges inn i form av 

det helt eksakte gatenavnet og til og 
med nummeret på bygningen du vil til. 
Deretter er det bare å følge retningen 
som angis på skjermen og/eller den 
stemmestyringen som også finnes. 
Skjermbildet kan varieres i form av et 
kart der retningen angis eller i form av 
piler som angir retningen det neste styk-
ket vei. Med stemmestyring slipper du å 
følge med på skjermen og kan du holde 
øynene på veien.

Underveis kan du navigere etter en 
rute med mange mellomstasjoner, hvis du 
ønsker det. Utstyret gir deg for øvrig 
himmelretningen, fart, distansen fra 
utgangspunktet og til bestemmelsesste-
det, du får beregnet hvor lang tid det er 
igjen til målet med den farten du holder 
og skulle du komme bort fra ruten, vil 
navigatoren gjøre hva den kan for å 
komme på rett vei igjen. De elektroniske 
kartene inneholder en enorm datamengde 
av ekstra informasjon for nytte og glede; 
bensinstasjoner, restauranter, hoteller, 
turistinformasjon osv.

Mange valg
Den enkleste måte å få seg bilnavigasjon i 
en håndvending, er ved å kjøpe bærbart 
utstyr. Bokstavelig talt i lommeformat! 
Med et enkelt håndgrep kan slike festes på 

Bilnavigasjon:

Hvor er vi? Hvor skal vi hen?

Bilnavigasjon er i skuddet! 
For noen år siden var det bare 
de mest luksuriøse bilene 
som hadde innebygde skjer-
mer med GPS-veiviser. Nå er 
det vanlig ekstrautstyr, og 
enhver kan kjøpe en av de 
mange flyttbare bilnaviga-
sjonsmodellene som festes på 
dashbordet i en håndvending.

Av: H-E Hansen

Innebygd bilnavigasjon er ikke lenger den eneste muligheten 
hvis du vil ha hjelp til å finne veien.

BILNAVIGASJON
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dashbordet eller frontruten og drives med 
batterier eller med 12V fra bilens strømut-
tak/sigarettenner. Og når du ikke behøver 
utstyret i bilen, kan du ta det ut og bruke 
det på en spasertur i skogen, en storby-
vandring i fremmede land eller ta den med 
når du skal leie bil på et ukjent sted. 

Det er mange faktorer som spiller inn 
når du skal bestemme deg for merke og 
modell. Prisen betyr selvsagt en del. De 
begynner på under 3000 kroner og går 
opp til det to-tre dobbelte. Men funksjo-
nene og hvordan du selv ønsker utformin-
gen er avgjørende, for her finnes det 
store variasjoner. Utstyret bør være ferdig 
programmert, slik at det bare er å plugge 
inn og være klar til aksjon umiddelbart, 
sier Per Anders Dalaasen hos Garmin-
importøren Belanor AS.

Og han oppfordrer:
- Prøv utstyret før du bestemmer deg 

for å kjøpe.
Man bør sjekke brukervennligheten. For 

eksempel kan det for mange være en fordel 
med en modell der du bare berører skjer-
men for å velge fra menyene – såkalt touch 
screen. Da kan selv de av oss som har en 
smule dataskrekk kunne betjene utstyret.

Utstyret fås med ulike språk på stem-
men som rettleder deg. Nå er det så van-
lig med norsk på dem, at det burde være 
unødvendig å ha utstyr som bruker frem-
medspråk – med mindre du ønsker det.

De forskjellige merkene benytter for-
skjellige kartsystemer. Når man har valgt et 
merke, har man også valgt et kartsystem.

- Disse kan ikke brukes om hverandre, 
understreker Dalaasen.

De fleste bærbare bilnavigasjonsmo-
dellene inneholder kart når du kjøper 
dem. Det er vanlig med for eksempel 
Skandinavia, samt Vest-Europa. Men sjekk 
hva som følger med! For det kan fort 
koste et par tusenlapper å komplettere 
med flere kart.

Nesten 20 000 km over oss sirkler to 
dusin satellitter i en fart på 11 000 
km/t, som gir GPS-mottakeren din 
mulighet til beregne nøyaktig hvor 

på jordskorpen du befinner deg.

GPS baserer seg på et nettverk av 24 satellitter 
som går i forskjellige baner rundt jorden. 
Satellittene går i meget presise baner som til-
bakelegges to ganger i døgnet, og disse sender 
ut signaler. GPS-mottakeren mottar disse sig-
nalene og beregner på et øyeblikk din nøyak-
tige plassering på jordkloden.

Enkelt sagt foretar GPS-
utstyret en beregning av 
tiden det tar for signalene å 
gå fra den enkelte satellit-
tene, og dermed beregne 
den eksakte posisjonen. Det trengs signaler fra 
minst tre satellitter for å beregne en posisjon. 
Denne posisjonen kan oppgis enten som koor-
dinatene på et kart – altså nord- eller sydlig 
og vest- eller østlig bredde- og lengdegrad. 
Dersom det mottas signaler fra fire eller flere 
satellitter kan også høyden over havet bereg-
nes. Og dersom du er i bevegelse vil farten og 
retningen bli angitt.

Himmelsendt posisjon

Utstyr du styrer ved å berøre skjermen – touch 
screen – er enkelt og praktisk.

Per Anders 
Dalaasen hos 
Belanor AS 
anbefaler deg 
å prøve utsty-
ret før du 
kjøper.

Det er mange modeller å velge mellom når det gjelder det «flyttbare» bilnavigasjonsutstyret. 
Enkelt å feste i fronten.

BILNAVIGASJON
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Bilverdenens 

Vi forbinder gjerne Genève med FN og Røde Kors, internasjonale organisasjoner og mellomnasjonale 
forbindelser. Men byen har like lange tradisjoner som vertskap for en av verdens største bilutstillinger. 
I år ble den arrangert for 76. gang! Den første fant sted i 1905.

utstillingsvindu
Av H-E Hansen

En bilutstilling er det rette stedet for å gi en ny 
bilmodell sin premiere.

BILNYTT
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Undertegnete var på «Salon de l´Auto Genève» 
for første gang for 30 år siden. Den gangen var 
det 1976-modellene som trakk bilinteresserte og 
dagens spesielle trekkplaster var den svenske 
Formel 1-stjernen Ronnie Peterson. Siden den 
gangen har utstillingen flyttet til messekom-
plekset ved Genèves flyplass, og bilprodusen-
tene prøver å overgå hverandre i spektakulære 
utstillinger, oppsiktsvekkende nyheter og sele-
bert selskap. I sitt 101. år er «salongen» vital 
og populær. Nær 300 utstillere på nesten 77 
000 kvadratmeter hallplass tiltrekker seg årlig 
rundt tre kvart million besøkende.

De internasjonalt store
Bilutstillinger har alltid vært populært, både 
hos publikum, pressen og bilindustrien. 
Bilutstillingene har vokst både i størrelse og 
innhold. Dette er bilprodusentenes store mulig-
het til å vise seg, og de passer på å ha noe 
nytt å by på her ved den årvisse vårmønstrin-
gen i Sveits. På samme måte som de legger 
bredsiden til for å vise seg på Detroit-utstillin-
gen rett over på nyåret, i Frankfurt eller Paris 
som alternerer om å holde utstilling på etter-
sommeren og Tokyo, som er fast utpå høsten. 
Dette er selve førstedivisjon av utstillinger. 

Noe for enhver
Her ser man «alt» fra «alle». Alt fra hverdags-
lige biler for enhver, til det mest ekstreme av 
sport og luksus. Fra billigbiler til 

Fra masseprodukter til håndarbeid. På den 
ene siden rene bruksgjenstander, til renspikka 
statussymbler. Fra virkelig til de villeste drøm-
mer. Praktiske familiebiler og det mest unyt-
tige. Hverdagskost stilles opp mot menyer av 
design og hestekrefter som får munnen til å 
løpe i vann. Hele spekteret fra velkjente model-

ler til bildesignernes fremtidsvyer i form av 
konseptbiler. Enkelte av disse er bare lagd som 
blikkfang og stilstudier, mens andre om ikke 
lenge kan være på terskelen til å kunne bli rea-
lisert som masseproduserte biler. I så måte er 
eksperimentbiler som går på forskjellige former 
for alternativer til bensin og diesel, en trend.

Og selv om bilene tar brorparten av plas-
sen, finnes det også utstillingsarealer for 
utstyr og tilbehør, samt den årlige spesialut-
stillingen, som i år omfattet motorsport gjen-
nom 100 år.

Salgsmetoder
Og nyhetene som tiltrekker seg oppmerksomhe-
ten fra tusenvis av pressefolk og hundretusener 
av publikummere står i kø. Verdenslanseringer - 
intet mindre! Toppsjefer fra multinasjonale bil-
konserner rydder plass i dagboken for å komme 
og være med når avdukningene skjer. Dette er 
viktig. Kampen om kundenes gunst er beinhard.

Og selv om lettkledde damer på panseret 
ikke var å se i Genève, er det klart at feminin 
ynde fortsatt blir ansett som salgsfremmende. 
De deler rundhåndet ut av informasjons- og 
reklamebrosjyrer. Glanset papir og CD-plater 
går ut i tonnevis.

Selvsagt er en bilutstilling en god mulighet 
for å gjøre seg kjent med hva du har å velge 
mellom når du skal kjøpe bil. Men det er vel 
de færreste av det tettpakkete publikummet 
som skal handle bil med det første. Når man 
entrer en bilutstilling av dette kaliberet og 
bruker minst går med en halv dag hvis du hol-
der et høyt tempo, er det for å kose seg. Se 
trender. Nyte nyhetene. Nikke over det gjen-
kjennelige. Eller la seg overraske. Mange kom-
mer langveis fra. År etter år, som en tradisjon. 
Og man blir fristet til å komme tilbake.

Det gir en eim av stil når arrangørene kaller 
en bilutstilling for «Auto Salon» – bilsalong 
– der du finner alt og alle. 

BILNYTT

På de neste sidene vil vi presentere noen 
av de mange nyhetene. Det er dessverre 
ikke mulig å få med alt. Mer nytt kommer – 
som vanlig – neste utgave. ››››
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Saab sto for GM’s største attraksjon i Genève ved å lansere sin 
futuristiske stilstudie Saab Aero X Concept.

- Denne bilen gir et kraftfullt uttrykk for market vårt, og 
viser hvordan vi kan ta Saab inn i fremtiden og være en inspira-
sjon for designerne våre, sa Saab-sjefen Jan-Åke Jonsson.

Aero X er en spennende sportscoupé som oser av Saabs tradi-
sjoner innen flyproduksjon og skanndinavisk formgivning: Den 
har en flyinspirert luke over cockpiten som ikke gjør det nødven-
dig med dører. Innvendig brukes teknikk og materialer hentet fra 
svensk glass- og instrumentproduksjon for å vise data fra bilen 3-
dimensjonalt. Motoren er en 400 hesters twinturbo-V6 BioPower-
motor som går på ren bioetanol og gir null CO2-utslipp.

Saab Aero X Concept:

Svenske drømmer

Skoda har lansert sin nye Roomster. Modellen 
skal etter produsentens intensjon kjenneteg-
nes av god plassutnyttelse, lys og luft gjen-
nom store vindusflater og smarte løsninger. 
Fleksibilitet, romslighet og frisk design er 
nøkkelordene.

Og det er virkelig en iøynefallende nyhet 
som skiller seg ut fra mengden. Roomster 
representerer et skritt i retning av nye marke-
der og en helt ny utviklingslinje for Skoda. 
Den har et markant skille med funksjon og stil 
på fronten og passasjer/lasteavdelingen.

Skoda Roomster ble presentert for første 
gang som en konseptstudie under bilutstillin-

gen i Frankfurt i 2003, og 
er nå i handelen allerede 
tre år senere. Bilen kommer 
til Norge rundt 1. novem-
ber. Prisene på Roomster er 
ikke klare ennå, men målet 
er å følge Skoda-tradisjo-
nen med mye bil for pen-
gene, meddeler den norske 
importøren Harald A. 
Møller AS. Roomster lanse-
res med tre diesel TDI-motorer på 70, 80 og 
105 hk og tre bensinmotorer som spenner fra 
en 1,2-liter med 65 hk til toppmodellen på 

1,6 liter med 105 hk. Samtlige modeller blir 
utstyrt med forhjulstrekk og femtrinns manu-
elt gir. Den største bensinutgaven vil senere 
bli levert med sekstrinns automatgirkasse.

Skoda Roomster:

Spesiell tsjekker

Den nye Volkswagen Polo BlueMotion er spesi-
aldesignet for å redusere drivstofforbruket, 
samtidig med at det ikke skal gå ut over kjø-
regleden. Med et gjennomsnittlig dieselfor-
bruk på 0,39 liter/mil skal Polo’en likevel 
kunne gi friske kjøreturer.

Polo BlueMotion er den mest drivstoffgjer-
rige Polo som så langt er produsert. Likevel 
kan den gjøre unna 0-100 km/t på 12,8 sek-
under med hjelp av en turboladet, tresylindret 
1,4-liters TDI-motor som yter 80 hk og et 
dreiemoment på 195 Nm allerede ved 2200 
omdreininger. Topphastigheten ligger på 176 
km/t.

Dieselpartikkelfilter er montert som stan-
dard og øker miljøvennligheten. Mange deler 
av modellen bilen er designet for å kutte die-

selforbruket. Designmessig er fronten optima-
lisert for å redusere luftmotstanden. En ny 
front- og bakspoiler sørger for jevn luftmot-
stand og grillen er mer lukket enn andre Polo-
modeller for å oppnå samme effekt. Polo 
BlueMotion har en rekkevidde på 1150 kilome-
ter på én tank.

En annen ny Polo som har kommet i år er 
livsstilsbilen for de unge: Volkswagen Polo 
Cross. Den skal kombinere sporty design med 
en pris på litt over 200 000 kroner, og er opp-
følgeren til Polo Fun. Den tredje Volkswagen 
Polo-modellen som ble vist i Genève var den 
kraftigste som hittil er presentert i Polos 30-
årige historie; Polo GTI utstyres med den 
kjente 1,8 liters turbomotoren på 150 hk. 0 til 
100 km/t går unna på 8,2 sekunder.

Volkswagen Polo BlueMotion:

Økonomisk 
kjøreglede
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Genève-utstillingen viste at Mitsubishi er i 
støtet med mange nyheter. Merket ønsker 
blant annet å markere den nye 4. generasjons 
Mitsubishi L200 som en trendsetter i pickup-
segmentet når den nå lanseres. Man kaller 
dette en SUT - Sport Utility Truck – og tidli-
gere modeller har solgt godt i Norge. 
Mitsubishi L200 tilsikter høy lasteevne og høy 

komfort, pakket inn i et tiltalende ytre. 
Motoren er en 2,5-liters Commonrail 
Turbodiesel Intercooler DI-D-motor med 136 
HK og dreiemoment på 314 Nm. Modellen 
kommer med 3 karosserityper; Single Cab, Club 
Cab og 4-dørs Double Cab med priser som 
begynner på kr. 229.900,-.

Mitsubishi Colt CZC er en ny «toppløs» 

modell i Colt-programmet, som lanseres i 
Norge i løpet av sommeren. Den nye Colt 
Coupe Cabriolet er kun rettet mot det euro-
peiske markedet, og er designet og produsert 
ved Pininfarinas fabrikk. Den har en 2+2 sete-
løsning og være tilgjengelig med en 1,5 liters 
motor som yter 109 HK motor.

Mitsubishi:

Smått 
og stort

Toyota Urban Cruiser: 

Utfordrer i asfaltjungelen
I Genève viste Toyota en ny generasjon mini-
SUV, som riktignok er et konsept fra Toyotas 
europeiske designstudio, og vil altså ikke 
komme på veien med det første...

Urban Cruiser er basert på Toyotas arv på 
SUV-området, med slektskap til Land Cruiser 
og RAV4, men også på Hilux. Urban Cruiser er 
den nyeste kreasjonen som er basert på det 
Toyota kaller sin «vibrerende klarhet»-filosofi. 
Denne består av to elementer «vibrerende 
form», som betyr dynamikk og energi – og 
«klarhet i funksjon», som sikret mot de rasjo-
nelle og logiske løsningene.

Akkurat som eksteriøret bryter med det kon-

vensjonelle, byr også interiøret i Urban Cruiser 
også på en ny tilnærming. Designeren har 
ønsket å lage noe utradisjonelt, og har sett 
utenfor bilindustrien til moderne møbeldesign.

Toyotas nye neste skritt i utviklin-
gen av brenselcellebiler kunne 
ses på konseptbilen Fine-T.

Konseptet har sitt 
utspring i Toyotas visjon 
om å ønske om å minima-
lisere miljøpåvirkningen 
og samtidig øke sikkerhe-
ten. Spesielt eksteriørde-
signet kombineres med 
avansert teknologi; 
Interiørplass som i en 
Avensis, ytre mål som en Yaris, samt Toyotas 
nyeste brenselceller for hydrogen. Hydrogenet 
reagerer med oksygen i brenselcellen, som gir 

strøm til å lade batteriene eller 
drive elmotorene. Legg merke til firehjulssty-
ringen som gir økt manøvreringsevne, og at 
det er drift med elmotorer i alle hjulene!

Toyota Fine-T
Fremkommeligheten som firehjulsdriften fra 
quattro-systemet gir er med på å rettferdig-
gjøre Audis ambisiøse intensjoner, som 
modellnavnet representerer. Her skal det 
bys på et allroad-spekter fra røffe terrenge-
genskapene til diskret eleganse og komfort. 
Nye Audi A6 allroad quattro er betydelig 
større enn forrige generasjon. Lengden er 
for eksmpel økt med 124 millimeter. 
Modellen leveres med to sekssylindrede 
TDI-motorer på 2,7 liter (som yter 180 hk/ 
380 Nm) og 3,0 liter (233 hk/ 450 Nm), 
samt en V6 FSI-motor på 3,2 liter som yter 
255 hk med 330 Nm. Med den største 
motoren akselererer bilen 0-100 km/t på 
7,2 sekunder. På seinsommeren kommer 
bilen også med en råsterk FSI V8er på hele 
4,2 liter og 350 hk. Med adaptiv luftfjæring 
som standard, er bare en av mange finesser, 
og sikres maksimal komfort og veigrep 
enten bilen befinner seg på motorveien 
eller ute i terrenget. Høyden kan justeres 
61 millimeter, automatisk eller manuelt. 
Terreng og hastighet avgjør bakkeklaringen. 

Audi A6:

Ny allroad quattro 
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Citroëns stand i Genève innehold hele spekte-
ret av modeller fra den nye småbilen C1 til 
den nye, luksuriøse C6, der både minstemann 
og toppmodellen ble lansert nylig. Citroën ga 
for øvrig en innblikk i konsepter og biler som 
sikter mot et bedre miljø og energisparing: C3 
Stop & Start, C3 drevet med naturgass, C1 1.0 
SensoDrive, samt både små og store modeller 
utstyrt med partikkelfilter illustrerer dette. 
Med videre blikk mot fremtiden har man også 
prototypen C4 Hybrid HDi, en forskningsmo-
dell som kombinerer drivstofføkonomien til 
dieselmotorer (20 % lavere forbruk enn for en 
bensinmotor), med fordelene til en elektrisk 
motor, som hovedsakelig er ment for bykjø-
ring. C4 Hybrid HDi har høye ytelser samtidig 
med at drivstofforbruket ved blandet kjøring 
ligger på bare 0,34 liter/mil.

Fremtidsrettet 
forbruk

Diesel-Subaru
 På den internasjonale bilutstillingen i 
Genève bekreftet Subaru at de er kommet 
langt i utviklingen av en dieselmotor. 
Utviklingsprosjektet som har pågått i over 
5 år er kommet så langt at Subaru tidfester 
at de vil komme med en dieselmotor til 
sine biler for Europa i løpet av to år. 
Mtoren har et slagvolum på 2-liters boxer-
motor og vil få en effekt på ca 160 hk, 
samt et maksimalt dreiemoment på 350 
newtonmeter. Første modell som vil komme 
med dieselmotor er Subaru Outback. Etter 
hvert vil dieselmotoren også tilbys i de 
øvrige Subaru-modellene!

Citroën:

Mazdas nye modell av sin Mazda3 har etter-
navn MPS og er en bil som skal henvende 
seg til kunder som er opptatt av sportslig-
het. MPS står for Mazda Performance Series, 
altså biler som er ment å yte noe ekstra! 
Mazda sier at man ønsket å inkludere tre 
distinkte attributter i sin nye modell: 
Kjøreglede, eierglede og hverdagslig bruker-
vennlighet. Med sitt kompakte og lette 
karosseri og meget høy ytelse gjennom en 
2.3 liter MZR DISI turbo bensinmotor er 
Mazda3 ment å være en av de kraftigste 
høyytelses sportslige kompaktbiler med for-
hjulsdrift på veien i dag. Mazda3 MPS skal 

gjenspeile Mazdas intensjon om å fortsette å 
tilby «Zoom-Zoom» – som man kaller det... 
Men den er også ment å by på praktiske løs-
ninger og komfort for hverdagslig bruk.

Essensen av Mazdas «Zoom-Zoom»-ånd 
med å ville tilby sportslige modeller var ellers 
å se på konseptbilen Kabura, et konsept som 
går litt lengre enn tradisjonelle normer for 
sportskupéer. Her er motoren plassert foran i 
bilen og kombinert med bakhjulsdrift gir 
dette et oppsett som har vært meget vellyk-
ket blant annet i Mazdas MX-5. En spenstig 
ny generasjon av MX-5 er for øvrig allerede på 
vei ut i det norske markedet!

Mazda:

Zoom-Zoom med Mazda3

Den svenske Koenigsegg gjør krav på å 
være verdens så å si raskeste racer. På bil-
utstillingen i Genève ble den nye modellen 
CCX introdusert. Bilmerket fra broderlandet 
har bare noen dusin ansatte og antallet 
produserte biler er ikke stort, men man 
sikter høyt. I den videre utviklingen vil 
Bård Eker, kjent for design og produksjon 
av Hydrolift-båtene og deltakelse i Class 1-
båtrace, bli en viktig brikke. Ryktene sier 
at han har kjøpt en betydelig del av bilfir-
maet i Sverige.

Men så hva CCX-modellen står for: 
Motoren er en Koenigsegg V8 på 4,7 liter i 
aluminium med 4 ventiler pr sylinder, som 
yter 806 hk og har et dreiemoment på 920 
Nm. 0-100 km/t gjøres unna på 3,2 sek. 
Bremselengde fra 100 km/t til stillestående 
er 31 meter! Vekt 1180 kg. Bilen er bygd i 

karbonfiber, og alt er selvsagt som på en 
racerbil. Toppfarten oppgis å være mer enn 
395 km/t!

Koenigsegg:

Nesten norsk?
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Husker du tegneserien om racerføreren Mark Breton? På sitt fran-
ske originalspråk het han Michel Vaillant. Som man kanskje også 
vil huske har Seat tidligere brukt fargerike tegneserieruter i sin 
markedsføring.- Nå har merket gått enda lenger, og lagd en bil 
ved navn Seat Ibiza Vaillante. Og som i tegneseriene er det snakk 
om kraftige uttrykk her også. Blant annet med en 1,8-liters tur-
bomotor med 240 hk. Vi traff både bilen, Mark (vi husker ham 
bare som det, til høyre for øvrig) og hans våpendrager Steve 
Warson i Genève..

Seat Ibiza Vaillante:

Tegneseriehelt
Den nye Alfa Romeo Spider fikk sin verdenspremiere i Genève. Linjene på 
den toseters  roadsteren er kraftfulle og sporty og skal følge opp en lang 
tradisjon av Alfa-klassikere som Giulietta Spider fra 1950-tallet, via Duetto, 
Spider Veloce og 1990-tallets populære Spider-modell. Alfa Spider vil leve-
res med enten en 2,2-liters JTS-motor på 185 hk eller en 3,2 liters V6 med 
260 hk.

Alfa Romeo viste også sin 159 Sportwagon, som bygger videre på 159 
sedanens formgivning og kommer med samme motorer og drivlinjer som 159 
sedan. Et rikholdig spekter av diesel- og bensinmotorer spenner fra 160 til 
260 hk. Begge modeller planlegges lansert på det norske markedet i juni. 

Ny Spider
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Et rally av den størrelsen er et meget omfat-
tende og krevende arrangement, både i plan-
leggingsfasen og under gjennomføringen. 
Omkring 3.200 frivillige funksjonærer var 
engasjert i løpet av helgen. Disse var blant 
annet rekruttert fra forskjellige motorklubber 
over store deler av Østlandet, og de gjorde en 
stor og imponerende innsats som var av 
avgjørende betydning for løpet. Rally Norway 
satte virkelig sitt preg på Hedmark og Oppland 
denne helgen.  

God tilbakemelding
I kulissene våket de utsendte observatørene 
fra FIA (det internasjonale bilsportforbundet) 
over det hele. Prominente gjester som David 
Richards (Prodrive-sjef med TV-rettighetene 
for rally-VM) og statsminister Jens 
Stoltenberg ble guidet rundt i løypa av selv-
este Petter Solberg. En mer entusiastisk og 
kyndig ambassadør og guide var det neppe 
mulig å oppdrive. Statsminister tok seg glade-
lig av den offisielle åpningen, og sendte først 
bil over startrampen i Hamar torsdag kveld. 

Innendørs serviceplass i Vikingskipet ble 
selvsagt godt mottatt av teamene og delta-

kerne.. Det ble mer komfortable arbeidsforhold 
for mekanikerne innendørs, enn for eksempel 
ute i kulda på flystripa i Hagfors under 
Uddeholm Swedish Rally uken før.

Tilbakemeldingene fra teamsjefer, dekkleve-
randører og andre har så vidt vi vet vært udelt 
positive. Det viktigste argumentet har vært at 
de ønsker seg et vinterrally i tillegg til VM-
runden i Sverige for å få bedre utnyttelse av 
all testingen og utviklingen som ligger bak en 
deltakelse på snø og is. Nærheten til den 
svenske VM-runden, både i tid og distanse, har 
også vært et tungt argument for Rally Norway.

Avgjørelsen
Så gjenstår det bare å se hva de høye herrer i 
FIA bestemmer seg for bak lukkede dører i 
Paris utpå sommeren. Norge og Rally Norway 
konkurrerer med en rekke andre land og arran-
gører, som også har et sterkt ønske om en VM-
runde i rally. Men vi er helt sikre på at de 
dyktige folkene bak det norske kandidatløpet 
kommer til å fortsette sin iherdige innsats og 
lobbyvirksomhet – med det klare mål om å 
vinne denne konkurransen. Målet er en norsk 
VM-runde i rally i 2007.

Rally Norway:

Sterk norsk søknad til VM
Håpet om en norsk VM-runde i rally neste år er ikke blitt mindre 
etter avviklingen av kandidatløpet Rally Norway i februar. Det ble en 
fantastisk rally-helg. Et perfekt arrangement i strålende vintervær, 
med mengder av tilskuere, flotte veier, et sterkt startfelt – og ikke 
minst en suveren norsk vinner. Henning Solberg gjorde ingen feil, og 
kjørte sin Peugeot 307 WRC inn til en meget komfortabel seier.

Av Knut Arild Lotterud

Rally Norway med
nulltoleranse 
for alkohol
I forkant av Rally Norway gikk arrangøren 
ut og erklærte nulltoleranse for den død-
bringende kombinasjonen rally og alkohol. 
Daglig leder Even Wiger i Rally Norway 
viste til rallyvettreglene, og slo fast at 
rally og alkohol overhode ikke hører 
sammen. Rusede rallytilskuere kan lett 
miste kontrollen, og dermed utsette både 
seg selv og deltakere for livsfare. Dessuten 
ønsker man at rally skal være en familie-
fest, og da sier det seg selv at alkoholen 
må holdes under kontroll hevdet Wiger. 
Under Rally Norway hadde derfor vaktene 
ordre om at synlig berusede tilskuere 
skulle nektes adgang og bortvises. 
Tilbakemeldingene fra publikum og funk-
sjonærer tyder på at oppfordringen fra 
Rally Norway og Even Wiger har fungert. 
Det var praktisk talt ingen problemer med 
rus blant publikum ute på etappene..

Petter Solberg deltok ikke i Rally Norway med sin 
Subaru Impreza WRC. I stedet fungerte han som 
rallyambassadør og guide for viktige gjester. 

Både Henning Solberg og den norske vinternaturen viste seg fra sin beste side under 
Rally Norway. Henning vant løpet og de strålende forholdene overbeviste forhåpent-
ligvis de som skal bestemme om det blir VM-runde i Norge i 2007.

MOTORSPORT
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Endelig 
poeng 
til Petter
Petter Solberg har ikke hatt noen god start 
på årets rallysesong. Problemene har nær-
mest stått i kø og, og etter de to første VM-
rundene i Monte Carlo og Sverige sto han 
helt uten poeng.

På grusveiene i fjellene i Mexico så det ende-
lig ut til å løsne. Der var det bare umulige 
Sebastien Loeb og hans Citroën Xsara WRC 
som var raskere enn Petter og hans Subaru 
Impreza WRC. Dermed ble det andreplass og 
åtte poeng på Spydeberg-ekspressen, noe som 
samtidig plasserte ham på fjerdeplass i VM-
sammendraget. 

Men på de raske asfaltveiene i det spanske 
VM-løpet Rally Katalonia var Petter igjen sjan-
seløs. På sitt favorittunderlag asfalt viste Loeb 
seg enda en gang fra den umulige siden, og 
vant i kjent stil. Den eneste som i realiteten 
var i nærheten av Loebs tempo i Spania var 
Marcus Grönholm i Ford Focus WRC. Han vant 
flest etapper av alle, men tapte dessverre mye 
tid som følge av et turbohavari. Petter havnet 
til slutt på syvendeplass, noe som sikret to 
poeng.

Storebror Henning Solberg deltok ikke i 
Spania med sin Peugeot 307 WRC. Til nå har 
Henning samlet fem poeng og ligger på en 
tiendeplass i VM-sammendraget.

Etter fire av sesongens 16 løp var det - 
ikke uventet – en utvikling mot at Sebastien 
Loeb skal dominere sesongen i år som i fjor. 
Poengmarginen til andremann Marcus 
Grönholm i Ford Focus RS WRC tilsvarte alle-
rede mer enn en seier, og Petter Solberg var 
helt nede på femteplass; nesten tre «seire» 
bak.

Med sin R8 racerbil har Audi nærmest vært uslåelig de siste 
årene, ikke minst i det legendariske 24-timers løpet på Le Mans. 
Like før årsskiftet presenterte Audi en ny racer som skulle ta opp 
arven etter denne suksessfulle racerbilen, nemlig nye R10. Dette 
viste seg å være en meget spesiell bil, utstyrt med noe så uvanlig i denne sammenheng som 
en dieselmotor. Nå har Audi R10 debutert i et 12-timers løp på Sebring-banen i Florida. Og 
hvilken debut. Den nye Audi-raceren kjørte i mål tre runder foran nærmeste konkurrent. 

Suzuki har nå 
bekreftet at de 
vil stille opp i 
WRC-klassen i 
rally-VM i 
sesongen 2007/2008. Den japanske bilprodu-
senten har hittil deltatt i JWRC-klassen med 
stor suksess. Med sin gule forhjulsdrevne Ignis 
og mye gromlyd, har Suzuki mer eller mindre 
dominert klassen de siste årene. Men nå skal 
det altså satses i den aller gjeveste klassen, 
med en WRC-utgave av den nye modellen SX4.

I konkurranse med to andre alternativer, 
blant annet et planlagt anlegg på 
Eggemoen ved Hønefoss, er Rudskogen 
Motorsenter i Rakkestad valgt til Norges 
nye hovedanlegg for motorsport. 
Spørsmålet har vært til grundig behandling 
og høring i flere instanser, før departemen-
tet fattet sitt endelige vedtak. Kultur- og 
Kirkeminister Trond Giske begrunnet blant 
annet valget med lokaliseringen, og at 
Rudskogen allerede er et operativt anlegg. 
Statusen som hovedanlegg innebærer at 

Anders Grøndal
i teten
Anders Grøndal har 
levert oppsikts-
vekkende resulta-
ter i sin første 
sesong i en WRC-
bil. Mens antatte NM-favoritter som 
regjerende mester Thomas Schie, Rune 
A. Dalsjø og Tord Linnerud har slitt i 
begynnelsen av sesongen, har den til 22 
år gamle drammenseren slått ut i full 
blomst.

Etter at de tre vinterløpene i rally-NM var 
unnagjort hadde Grøndal fra Drammen inn-
tatt ledelsen sammenlagt med sin Subaru 
Impreza WRC. Men det er uhyre jevnt i 
teten. Trond Sveinsvoll på andreplass har 
sanket like mange poeng (48), Mads 
Østberg på tredje har 46 poeng, mens 
regjerende norgesmester Thomas Schie på 
fjerde har 45 poeng. Det går med andre ord 
mot en meget spennende sommersesong. I 
store gruppe N er det foreløpig ikke like 
jevnt i teten. Der leder Martin Stenshorne 
med 75 poeng foran Bernt Kollevold (59). 
De siste års NM-vinner Eivind Steffensen 
holder tredjeplassen med 53 poeng.

Suksess for Audis diesel-racerSuzuki med WRC-bil

Det nye baneanleg-
get er tegnet av 

Hermann Tilke, som 
har bygd alle de nye 

Formel 1-banene i 
verden de siste 

årene. Utvidelsene 
er tenkt i to bygge-

trinn, som vil utvide 
lengden til 3,6 og 

senere 4,5 km.

NM i Trafikkløp 2006

Gjennom det meste av MAs historie har det 
vært arrangert billøp i organisasjonens regi. 
Det aller første løpet ble kjørt så tidlig som 
29. juli 1928, i forbindelse med MAs lands-
møte på Notodden. Den gangen ble MA-løpene 
kalt humanitetsløp. Etterhvert fikk løpsformen 
navnet Trafikkløp, og fra tidlig på 80-tallet 
har Trafikkløpene hatt offisiell NM-status 
gjennom Norges Bilsportforbund. 

Målsettingen med denne aktiviteten har 
hele tiden har vært å medvirke til bedre tra-
fikksikkerhet. Deltakerne får frisket opp sine 
teoretiske bil- og trafikkunnskaper, samtidig 
som de settes på prøve i kjøreprøver og fer-
dighetskjøring. 

Også i år skal det kåres en Norgesmester i 
Trafikkløp. Rundt om i landet planlegges og 
forberedes det nå kvalifiseringsløp, lokale 
arrangementer som forhåpentligvis vil samle 
mange deltakere til spennende dyst. 

Årets NM-finale i Trafikkløp kjøres i 
Lillesand lørdag 23. september, med base på 
Norlandia Sørlandet Hotell. Da møtes noen av 
beste og mest kunnskapsrike bilførerne i lan-
det til kamp om NM-tittelen 2006.

Mer info: www.ma-norge.no under fanen 
Trafikkløp.

den forestående utvidelsen og utbyggingen av 
anlegget vil kunne nyte godt av inntil 20 mil-
lioner i tippemidler. 

Rudskogen Norges hovedanlegg 
for motorsport

Illustrasjon: Holografisk
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I fjor sikret Renault seg både fører- og 
konstruktør-VM. Det virker som om merket 
har intensjoner om å holde seg på tronen. 
Men det skal ikke bli lett for dem. Ved 
sesongstart var det flere av de konkurre-
rende teamene som utmerket seg som 
hovedutfordrere. Likevel trakk Renault det 
lengste strået i de to første løpene: 
Verdensmesteren fra i fjor vant åpningslø-
pet i Bahrain etter et spennende oppgjør. 
I Malaysia en uke senere seiret Giancarlo 
Fisichella, og kronen på verket var at 
Alonso sikret Renault en dobbeltseier 
etter et nytt, begivenhetsrikt race.

Fullt felt
Regelendringene som ble innført i år har 
nok en god del av æren for det friske pus-
tet. Likevel er det forbausende at styrke-
forholdet mellom de fremste teamene ikke 

er drastisk forrykket ved overgangen fra 3-
liters V10’ere til 2,4-liters V8-motorer.  

Ett eneste team har fortsatt å bruke de 
gamle V10-motorene: Scuderia Toro Rosso. 
For at ikke de forutsetningsvis sterkere moto-
rene skal gi en fordel, er det lagt en turtalls-
sperre. Før det første løpet var det faktisk 
enkelte i de andre V8-teamene som plutselig 
ble usikre på om det maksimale turtallet 
kunne være satt så høyt at dette forutset-
ningsvis svake merket kunne komme til å ta 
knekken på alle de andre. Men det var ingen 
fare. Det er tvert imot forbausende hvordan 
styrkeforholdet mellom lagene har holdt seg 
relativt uforandret fra i fjor: Renault foran 
McLaren, Honda og et styrket Ferrari-team.

Et Formel 1-felt kan maksimalt inneholde 
22 biler. Det er veldig lenge siden det var 
mer enn 22 biler fra totalt 10 team til start. 
Mens det tidligere var rift om å få delta, har 

Formel 1:

Lovende start
Formel 1-sesongen 2006 har begynt med spenning og dramatikk. Vi har kunnet glede seg over løp med 
skikkelige dueller om seire og plasseringer. Og kvalifiseringen med kamp om startposisjonene har i 
seg selv blitt en attraksjon!

Av H-E Hansen

Spennende og hyggelig at 
Michael Schumacher og Ferrari 
er tilbake i kampen.

MOTORSPORT
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Grand Prix-sporten slitt med å få med flere. 
Men i år har vi et fullt felt.  I siste liten duk-
ket det lille, japanske Super Aguri med 
Honda-motorer opp med to japanske førere i 
cockpitene! Det tok bare fem måneder å få 
teamet klart til start. Men man kan ikke for-
vente stort i første omgang, for det hjelper 
lite med gode motorer når chassisene er fire 
år gamle Arrows-utgaver, som allerede i 2002 
var akterutseilt.

Strategisk bytte
Etter at dekkbytte var forbudt i fjor, hard et 
igjen blitt spenning i strategien med depot-
stopp. Teamene kan bruke inntil syv sett 
dekk for hver fører under trening, kvalifise-
ring og løp. En av konsekvensene er at de 
som beholder noen sett ubrukte dekk til 
selve konkurransen, kan få en fordel når mar-
ginene er små. Til gjengjeld har de ikke hatt 
full nytte av frisk gummi under kvalifiserin-
gen. Og det er nettopp her vi har opplevd 
den største forandringen og noe av den stør-
ste spenningen, faktisk kan det overgå selve 
løpet …

Den tredelte kvalifiseringen har blitt litt 
av et thrilleropplegg i forhold til kjedsomme-
ligheten man opplevde i fjor, der alt sto og 
falt med en eneste runde for hver enkelt av 
førerne.

Først kjører alle de 22 bilene i et kvarter 
for å notere seg for best mulig rundetider. De 
kjører så mange runder de klarer og kan ha så 
lite bensin i tankene at det akkurat er nok 
for å gjennomføre disse rundene. De seks 
med dårligst rundetid faller bort, og får de 
bakerste startposisjonene. Etter fem minut-

ters pause kjører de 16 beste i et nytt kvar-
ter, og igjen faller de seks tregeste ut. Før en 
siste 20-minutters sesjon for de 10 siste, må 
bilene fylles med så mye bensin som man 
ønsker å starte løpet med dagen etter. 
Startposisjonen for disse racerne bestemmes 
av raskeste rundetid i denne omgangen.

Fedre og sønner
En av de store overraskelsene var Grand Prix-
debutanten Nico Rosberg. Han beviste fra 
første stund at han var verdig sin plass i 
Williams-teamet ved å ta poengplass i debu-
ten og å kvalifisere seg foran i feltet ved 
neste anledning. 20-åringen beviste også at 
han er lagd av samme stoff som sin far Keke 
Rosberg. Mange husker vel fortsatt hvordan 
den finske føreren var en av de markante tøf-
fingene i Formel I på 80-tallet, og at han ble 
verdensmester i en Williams i 1982. Siden 
han la opp har Keke levd et internasjonalt 
liv, og sønnen er registret som tysker når han 
nå skal ta opp stafetten.

Selv om han er sønn til en verdensmester, 
har det ikke vært lett for Nico å komme til 
Formel 1. Han har kjørt billøp i mange år, og 
seier i GP2-serien i fjor ble springbrettet opp 
i kongeklassen. Det er ikke helt unikt at søn-
ner har etterfulgt fedre i Formel 1. Men bare 
Damon Hill klarte å bli verdensmester, som 
sin far Graham et kvart århundre tidligere. 
Jacques Villeneuve, som fortsatt er å finne i 
feltet, ble verdensmester i 1997, mens hans 
legendariske far Gilles ble drept før han nådde 
så langt. Ellers klarte amerikaneren Mario 
Andretti å vinne VM, mens sønnen Michael 
aldri oppnådde minneverdige resultater.

Keke og Nico Rosberg. Verdensmesterfar og sønnen 
med sikte mot det samme målet.

Årets første seierspall: Schumacher, Alonso og Räikkönen begynte best, og blir nok forgrunnsfigurer i Formel 1-
sesongen 2006.

MOTORSPORT

Renault begynte sesongen med to seiere. Fisichella 
tok én, Alonso én og Briatore feirer begge.
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Årsmøte i MA Oslo

Oslo og Omland avdeling av Motorførernes Avholdsforbund har 
avholdt årsmøte. Avdelingen hadde i begynnelsen av juni 2005 en 
vellykket aksjon på Shell-stasjonen og Senter Syd på Mortensrud, i 
forbindelse med demonstrasjon av alkolås på bil og aksjon rasteplass 
med spørreskjema om trafikksikkerhet. Ca. 75 ble kontaktet på ben-
sinstasjonen.

Ved valgene ble det en betydelig foryngelse av styresammenset-
ningen, da 2 sentrale ledere i MA-Ungdom hadde sagt seg villige til 
å la seg velge. Styret for 2006: Kåre Samuelsen, leder (gjenvalg), 
Per Igland, nestleder (ny), Henning Andreassen, sekretær (ny), 
Emery Skaarstad, kasserer (gjenvalg) og Ivar Gjerdi, styremedlem 
(gjenvalg). Varamedlemmer: Brit T. Mortensen og Reidun Prestbø.  
Helge Seierstad og Thor Lier gikk ut av styret, og de ble takket for 
innsatsen.

Styret i MA Oslo. Fra 
venstre: Ivar Gjerdi, 
Henning Andreassen, 
Reidun Prestbø, Kåre 
Samuelsen og Emery 
Skaarstad. Per Igland 
og Brit T. Morstensen 
var ikke til stede da 
bildet ble tatt.

Presten Ole Th Moe tok initiativ til den første 
Blå Kors-foreningen i Norge. Han arbeidet i 
Kristiania Indremission - forløperen til Kirkens 
Bymisjon. Inspirert av Blå Kors-arbeidet som 
allerede var etablert i Tyskland og i Danmark, 
innkalte han 2. mars 1906 til et møte hvor han 
og 10 kolleger og støttespillere stiftet den før-
ste Blå Kors-foreningen i Norge: Møllergata Blå 
Kors-forening. Blå Kors-idéen og -gløden ble 
raskt brakt videre til andre byer i Norge – og 

allerede i 1909 kunne det første landsmøte 
arrangeres.

Blå Kors er en diakonal felleskristen 
avholdsorganisasjon som forener frivillig inn-
sats på rusfeltet med profesjonelt behand-
lingsarbeid. Ved siden av et forebyggende og 
holdningsskapende arbeid driver Blå Kors 34 
diakonale virksomheter i 12 fylker. Nærmere 
800 mennesker har sitt daglige arbeid i Blå 
Kors. Man søker å etablere og videreutvikle en 

rekke forskjellige tiltak for mennesker med 
rusrelaterte problemer, blant annet rehabilite-
ringstiltak, oppfølgingstiltak, bo- og omsorgs-
tiltak, trenings- og attføringstiltak, 
avrusningstiltak, krisesentre og videregående 
skoler.

Jubileumsfeiringen har overskriften 
«Himmel og jord i bevegelse».

- Dette er vårt jubelår, sa generalsekretær 
Geir Gundersen i sin åpningstale.

www.blakors.no

Blå Kors i hundre
I 2006 feirer Blå Kors 100 år i 
Norge. Jubileumsfeiringen ble 
startet i mars med utstillinger, 
fakkeltog, fagkonferanse, jubile-
umsfest og festgudstjeneste på 
Youngstorget i Oslo, bare et 
steinkast unna stedet, der det 
hele startet for 100 år siden.

Historien om de hundre årene Blå Kors har gjort 
sitt viktige arbeid fortelles i boken som kommer ut 
i forbindelse med feiringen. «Himmel og jord i 
bevegelse – Blå Kors i hundre» er forfattet av Olav 
Hamran og Arne Olav Hageberg. Verket er gjenno-
millustrert med så vel historisk materiale som nye 
fotografier av Elmer Laahne. 

SMÅNYTT
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ORGANISASJON

Trysil avdeling av MA hadde årsmøte 3. 
februar 2006. Foruten vanlige årsmøtesaker 
var det utdeling av hedersmerker til 10 med-
lemmer.  Bare tre av disse kunne være til 
stede og motta merkene; Ole Arild Bovolden 
som fikk merket av 1. grad, Olav Teppen, som 
fikk 2. grad og Aud Ingrid Pedersen som fikk 
merket av 3. grad, etter henholdsvis 21, 35 og 
42 års medlemskap i MA.

Det var også utdeling av avdelingens opp-
muntringspris for 2006.  Den gikk til Juvente 
Trysil ved leder Helle Nordby Sætre.

På årsmøtet ble det sittende styret gjen-
valgt og består av:

- Aud Ingrid Pedersen, leder
- Ole Arild Bovolden
- Bjørnar Bjørseth
- Gunnar G. Bjørseth
- Torunn Bovolden.

Heder i Ballangen
På årsmøtet i 
Ballangen avdeling 
av MA i februar ble 
det delt ut heders-
merker med diplom 
til (fra venstre) 
Olav Elvenes av 3. 

grad, mens  Irene Thorstensen, Per Atle 
Arntsen, Ole Punsvik og Henry Sommerseth 
fikk hedersmerke av 2. grad.

Årsmøte i Halden
MA avdeling Halden og omegn har hatt 
årsmøte, hvor styret med leder Egil 
Thomasrud ble gjenvalgt. På dette årsmø-
tet ble også sju av medlemmene med over 
40 års medlemskap tildelt MAs hedersmerke 
for sitt trofaste virke, melder sekretær Hans 
Erik Sandberg.

Av virksomheten i fjor kan nevnes at 
avdelingen var vertskap for MA’s 
Campingklubbs treff på Fredriksten fest-
ning, hvor også flere av avdelingens med-
lemmer deltok. Avdelingen har innledet et 
samarbeid med Fossekallen speidergruppe 
om trafikk, og den praktiske prøven til 
Sykkelknappen er gjennomført. Interesserte 
medlemmer har, sammen med medlemmer 
fra andre avdelinger i Østfold, fått prøve 
sine kjøreferdigheter i bilsimulator hos 
Simsenter AS som tilbyr denne tjeneste 
som et ledd i kjøreopplæringen.

Sju av medlemmene i Halden og omegn avdeling 
ble tildelt MA’s hedersmerke for 40 års medlem-
skap. Fra venstre: Egil Thomasrud (leder), Thor 
Heier, Ingemar Skartsæterhagen, Willy Lundring, 
Gunnar Arholt, Gunnar Larsen, Henry 
Hammersborg, Knut Thomasrud.

Årsmøte 2006 i 
Trysil avdeling av MA

Fra venstre: 
Ole Arild Bovolden, 
Aud Ingrid Pedersen 
og Olav Teppen.

Helle Nordby Sætre 
fra Juvente Trysil 
får overrakt Trysil 
avd. av MAs opp-
muntringspris for 
2006 av avdelingens 
leder Aud Ingrid 
Pedersen.

25. mars 2006 var det 70 år siden MA-
Lillesand og Omegn ble stiftet. I dag er lille-
sand en aktiv avdeling med senter rett utenfor 
Lillesand, og som kan se tilbake på 60 års 
virke. I MA-senteret foregår det mye, sier de 
nåværende aktivister i laget.

Det var en snøtung vinterdag vi gjorde 
stopp utenfor et lavt, rødmalt hus med MA-
merket på veggen. Men om det var kaldt og 
stille ute, var det desto varmere og aktivt 
inne. Starten til senteret ble gjort i 1995. Det 
kom til å samle aktivitetene, og brukes iblant 
også til konfirmasjoner, bryllup og andre 
arrangementer, heter det i jubileumsskriftet 
fra 1996. I dag er det en egen mekkegruppe 
som holder til i «vedskjulet» på baksiden. 

Men historien går helt tilbake til 1936. Da 
ble første lag av Lillesand og Omegn MA stif-
tet, for øvrig på Bondeheimen i Lillesand. Fra 
det nåværende laget ble etablert i 1946, fikk 
man først en sterk medlemsutvikling fram mot 
1970-tallet. Nå er det bare gjennomsnittsalde-
ren som har økt, sier en av ildsjelene, Bjarne 
Eikeland til MF.

Laget har imidlertid planer, og aktiviteten 
skal økes i 2006. Blant annet skal avdelingen 
ta seg av NM-finalen i billøp i år. Avdelingen 
satser også på en rekke andre arrangementer, 
blant annet var det stort 70-års jubileumsmar-
kering av Lillesand og Omegn MA 24. mars i 
år. Samtidig skal avdelingene i Lillesand og 
Birkeland slå seg sammen for å stå styrket i 
arbeidet videre.

MA-Lillesand og 
Omegn feirer 70 år

Årsmøte Ålesund

Ålesund og omegn avdeling hadde i høst sitt 
medlemsmøte på losjehuset i Ålesund med 
utdeling av hedersmerker/diplom i alle grader. 
31 av 100 medlemmer kom og ble hedret. De 
som ikke hadde anledning til å stille på arran-
gementet, fikk sine hederstegn tilsendt. Dette 
fikk man fine tilbakemeldinger på, melder 
Svein Brogstad.

7 medlemmer fikk 3. gradsmerket for mer 
enn 40 års medlemsskap; fra venstre Kjell B. 
Opsahl, Leiv Drotninghaug, Mindor 
Hjellegjerde, Peter Åmelfot, Bjørgfrid Teigen, 
Osvald Norhaug og Svein Brogstad.

Fra Telemark avdeling av MA melder styre-
medlem Ingebjørg Draugedal om årsmøtet 
og opprop i Vest-Telemark Blad om tunnel-
prosjektet Århus-Gvammen og «En mei-
ningsfylt russetid», signert leder Knut T. 
Haugen og leder i MAU i Kvitseid, Knut 
Draugdal.

Årsmøte i 
Telemark

Årsmøtedeltakerne i Telemark med veteranenene i 
front: Fra venstre Halvor Draugedal, Frank Rånmann 
og Knut T. Haugen.
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MA-kryssord 2-2006
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MA-UNGDOM/
KRYSSORD

Vi trekker ut tre vinnere med rik-
tige løsninger, som hver får til-
sendt 4 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 6–2005:
På tross av at pilene i ordgaten 
manglet på dette kryssordet, var 
det noen som hadde funnet ut av 
det, og sendt inn løsningen. Godt 
gjort! Vinnerne er disse tre:

Svein Laugtug, Stjørdal
Margunn Koksæter, Oslo
Erik Sætrang, Haugesund

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 30. mai 2006 
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Det nærmer seg vår rundt omkring. Hel-
digvis. Det nærmer seg også sesongstart for 
trial-ungdommene våre. Vår og sommer er 
spekket med aktiviteter der forbundsstyret 
og administrasjonen skal gjøre sitt beste for 
å være representert. 

Også i sommer vil det bli sommerleir, 
denne gangen i Lillehammer samtidig med 
MAs landsmøte 29. juni – 02. juli. Det er 
ikke så mye som er klart enda, men vi håper 
du setter av datoen og blir med. Påmelding 
vil skje via internett eller via klubben din. 
Følg med på våre hjemmesider www.ma-ung-
dom.no for mer informasjon. 

Det er mye som skjer også før sommerlei-
ren. Først ute er russetreffet i Kragerø hvor 
vi skal ha stand. Deretter kommer trialweek-

end (24.-27. mai) i Grimstad hvor vi også 
blir representert og vi håper vi vil se en del 
av dere der. Ta en tur innom standen vår, 
det kan lønne seg. Vi har bestilt sol og 
varmt og gleder oss veldig. 

Det er også årsrapporttid. Mange klubber har 
allerede sendt inn, men vi mangler fremdeles 
noen. Kanskje du kan spørre din klubbleder 
om dere har levert? 

Vi har flere drikkeflasker igjen!! Er du med i 
en aktiv og flink klubb? Spiller du fotball og 
har lyst til å gi laget noe? Send oss en e-
post med navn, adresse og hvem dere vil gi 
flasker til så sender vi en eske i posten. 

Nå er det lenge siden vi har fått 
noe stoff fra klubbene der ute. 
Husk å sende inn bilder og info 
om hva dere driver med. Er dere 
heldige kommer det på trykk i 
Motorføreren, men hvis ikke, 
kommer det på nettsidene våre. 
Husk at ved å tipse oss om akti-
viteter dere både har hatt og 
skal ha, kan dere få reklamert 
og fortalt om det til flere. I til-
legg til at vi sitter på masse 
kule premier dere kan få tilgang 
til, hvis dere kjører konkurran-
ser og lignende.

Våren kommer!
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Snart kommer sommeren og vi trenger 
aktive og kule ungdommer til å stå på 
stand! Er dette noe for deg? Vi dekker 
reise, opphold og mat til deg som har lyst 
til å være en av flere ungdommer som har 
lyst til å hjelpe oss på stand, med ver-
ving, info om MA-Ungdom og mer. Vi gir 
opplæring og lover deg noen kule dager, i 
tillegg vil selvsagt alle ungdommer som 
hjelper oss på stand, få RABATT på MA-
Ungdoms sommerleir i Lillehammer 29. 
juni – 02. juli. Hva venter du på? Send 
oss en mail til post@ma-ungdom.no og 
merk den: Sommerjobb på stand!

Husk at du også kan 
snakke med oss på MSN 
Messenger. Legg oss til 
på maungdom@hotmail.
com Husk at denne adres-
sen kun blir brukt til MSN 
Messenger og aldri blir 
brukt til å sende eller 
motta e-post. Skal du 
sende oss en e-post kan 
du gjøre det til 
post@ma-ungdom.no 

Skal du på en kul ferie i 
sommer? Lyst til å skrive 
reisebrev for ungdom? 
www.ma-ungdom.no er 
stadig på utkikk etter tekst 
og bilder til siden. Her kan 
du være med å bidra. Ta 
bilder med mobil eller 
digitalkamera, skriv noen 
ord og e-post det hele til 
oss, så poster vi det på 
www.ma-ungdom.no

Er det kjipt å være ungdom der du 
bor? Lite som skjer? Bryr ikke kom-
munen seg? Det trenger ikke å være 
sånn! Husk at du kan lage din egen 
MA-Ungdomklubb. Vi støtter dere med 
penger, råd og veiledning. I tillegg 
står dere sterkere som en klubb, hvis 
dere vil søke penger fra kommunen. 
Som en MA-Ungdomklubb, kan dere 
også søke om frifond igjennom oss. 
Mange muligheter, men det handler 
om å gjøre en innsats!

MA-UNGDOM
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8680 TROFORS
Tlf. 75 18 22 30

Klepp
kommune

4358 KLEPPE
Tlf. 51 42 98 00
Fax. 51 42 97 62

Larvik
kommune

3251 LARVIK
Tlf. 33 17 10 00
Fax. 33 17 10 01

Bærum
kommune

1304 SANDVIKA
Tlf. 67 50 40 50
Fax. 67 50 46 15

Dybsjord Data
Assistanse A/S

3581 GEILO
Tlf. 32 09 54 60
Fax. 32 09 54 61

Malermesterfirma
Hansen, Beck
og Næss AS

1614 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 39 12 48
Fax. 69 39 14 82

Bygland
kommune

Rådhuset
4745 BYGLAND
Tlf. 37 93 47 00

Stjørdal
kommune

Kjøpmannsgt 9
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 83 35 00

5397 BEKKJARVIK
Tlf. 56 18 17 50

T S Electro
Engineering AS

Skolmar 19
3204 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 84 00

Willy Melbye
2232 TOBØL

Tlf. 62 83 63 23
Mobil 976 88 800

Hvaler
kommune

Rådhuset
1680 SKJ’RHALLEN

Tlf. 69 37 50 00

avd. Oslo og Omegn
0988 OSLO

Tlf. 22 70 71 00

Tronrud Bil
Drammen A/S

Buskerudv 126
3027 DRAMMEN
Tlf. 32 27 60 00

Element og
spesialtransport AS

Industriv 1
3300 HOKKSUND
Tlf. 32 75 08 00

Djupvik
Bil og Transport

 6080 GURSKØY
Tlf. 70 08 30 65
Fax. 70 08 31 37

Isola AS
Eidanger

3945 PORSGRUNN
Tlf. 35 57 57 00
Fax. 35 55 48 44

Universitetssykehuset
Nord-Norge HF

Sykehusv. 38, 9019 TROMSØ

Tlf. 77 62 60 00 - Fax. 77 62 60 42

Haram
kommune

Skolekontoret
6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 20 75 00

Landsdekkende nett til din  tjeneste døgnet rundt, hele året

NÅR DU ER LITT UTE Å KJØRE...   Tlf. 06000

ROGALAND

Egersund................................Tlf. 51 46 19 22
Haugesund.............................Tlf. 52 83 10 00

Skjold.......................................Tlf. 52 76 21 00
Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88
Suldal....................Tlf. 52 79 74 77 / 995 65 699

SOGN og FJORDANE

Byrkjelo...................................Tlf. 957 06 000
Stårheim.................................Tlf. 57 86 37 30

SØR-TRØNDELAG

Hitra/Frøya...........Tlf. 72 44 93 40 / 947 30 002
Orkanger..............Tlf. 72 46 72 60 / 911 30 099
Selbu.....................Tlf. 73 81 73 50 / 950 22 944

Støren......................................Tlf. 72 43 18 00
Trondheim..............................Tlf. 73 82 28 00

TELEMARK

Grenland.................................Tlf. 35 90 00 50
Kragerø...................................Tlf. 35 98 65 00
Rjukan..................Tlf. 35 09 00 09 / 35 09 16 60

Seljord.....................................Tlf. 35 05 08 88
Ytre Vinje................................Tlf. 35 07 11 20

TROMS

Balsfjord.................................Tlf. 77 72 07 33
Evenskjer/Harstad..............Tlf. 77 08 52 56
Lyngen....................................Tlf. 77 71 01 55

VEST-AGDER

Sirdal.......................................Tlf. 38 37 18 21

VESTFOLD

Horten.....................................Tlf. 33 04 34 00
Larvik......................................Tlf. 33 11 12 12

Sande.......................................Tlf. 957 80 000
Sandefjord..............................Tlf. 33 48 50 50

ØSTFOLD

Østfold..Tlf. 69 17 54 90/ 480 01 100/ 480 18 771

AKERSHUS
Jessheim.............Tlf. 63 92 96 00 / 902 03 708

AUST-AGDER

Arendal...................................Tlf. 37 00 60 00
Evje..........................................Tlf. 37 93 03 01

Grimstad.................................Tlf. 37 04 49 99
Lillesand.................................Tlf. 37 27 00 60
Rysstad..................................Tlf. 37 93 61 11

BUSKERUD

Krøderen................................Tlf. 32 14 79 85

Åmot Modum.......Tlf. 32 78 48 44 / 917 49 049

FINNMARK
Skaidi.......................................Tlf. 78 41 61 45

HEDMARK

Drevsjø/Engerdal.................Tlf. 62 45 66 60
Elverum................Tlf. 62 41 27 38 / 412 01 058
Nord-Odal.............Tlf. 62 97 32 18 / 908 46 076

HORDALAND

Bergen....................................Tlf. 55 51 70 80
Haugsær.................................Tlf. 56 36 62 23
Kvinnherad............................Tlf. 53 48 63 22

Lindås......................................Tlf. 56 35 55 30
Røldal/Odda.........Tlf. 53 64 73 60 / 915 35 055
Stord........................................Tlf. 53 40 40 40

MØRE og ROMSDAL

Sunndalsøra..........................Tlf. 71 69 17 26
Ulsteinvik...............................Tlf. 70 01 10 18
Volda........................................Tlf. 70 07 81 51

NORDLAND

Fauske....................................Tlf. 75 64 94 80
Trofors....................................Tlf. 75 18 21 90

NORD-TRØNDELAG
Stjørdal................Tlf. 74 82 71 00 / 74 82 19 80

OPPLAND

Dokka......................................Tlf. 61 11 05 58
Heggenes.............Tlf. 61 34 29 40 / 975 14 699

Åsnes
kommune

kommunal Teknisk avd.
2270 FLISA

Tlf. 62 95 66 00

Østre Toten
kommune

2851 LENA
Tlf. 61 14 15 00
Fax. 61 14 16 99

Skolt Auto AS
Stabburv. 3

1609 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 36 06 00
Fax. 69 36 06 01

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst
9900 KIRKENES
Tlf. 78 97 74 00

Tipp Transport AS
Rolighetsv. 11

3933 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 74 14
Fax. 35 55 74 15

Haram
vidaregåande skule

Skuleråsa 10
6270 BRATTVÅG
Tlf. 70 20 96 00

5443 BØMLO
Tlf. 53 42 60 70
Fax. 53 42 60 71

Meråker
kommune

7530 MERÅKER
Tlf. 74 81 32 00

Evje
Bilopphogging
Evjemoen, 4735 EVJE

Tlf. 37 93 05 00
Mobil 906 30 500

Nettbuss
Trøndelag AS

Oslov. 129
7018 TRONDHEIM
Tlf. 72 57 19 00

Hystadv. 167, 3230 SANDEFJORD
Tlf. 33 45 70 00

Mandal
kommune

4501 MANDAL
Tlf. 38 27 30 00
Fax. 38 27 30 01

Continental Dekk Norge AS
Smalvollv. 58, 0667 OSLO

Tlf. 23 06 80 00 - Fax. 23 06 80 01

ANNONSER
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Returadresse: 
MOTORFØREREN, 
Postboks 80 Alnabru, 
0614 Oslo

ER300 - Testvinner!
best på våt veibane.
-ref. Auto, Motor & Sport

Dekkene dine er en av de viktigste 
faktorene for sikkerhet på veien.

Tenk Sikkerhet - 
Velg Bridgestone

B250

Komfort

ER300

Sport / Komfort

RE050

Sport

DUELER SPORT

4x4

R630

Varebil

NYHET! NYHET!


