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MA ble grunnlagt av ildsjeler som allerede for snart 
80 år siden så viktigheten av å arbeide for en tryggere 
trafikk. Dette var mennesker som frivillig stilte opp. 
Lenge før bilen ble et allemannseie representerte MA 
og andre organisasjoner et viktig frivillig engasje-
ment. Dette har helt klart bidratt til at Norge er et av 
de land som har kommet lengst i arbeidet for å få ned 
antallet drepte og skadde i trafikken.
 Det offentlige har et selvsagt ansvar for trafikk-
sikkerhetsarbeidet. Men skal man lykkes bedre mot 
nullvisjonens mål om null drepte og hardt skadde, må 
de frivillige organisasjonene trekkes mer med og få 
sin naturlige plass som aktører i trafikksikkerhets-
arbeidet. Det er gjennom de frivillige organisasjonene 
man kan skape et eierforhold til trafikksikkerhets-
arbeidet hos den enkelte trafikant. Hos unge og 
gamle, kvinner og menn. MA og de andre bilorganisa-
sjonene så i sin tid nødvendigheten av å samordne 
trafikk-sikkerhetsarbeidet gjennom etableringen av 
Trygg Trafikk.
 Etter en periode hvor kontakten og samarbeidet 
mellom Trygg Trafikk og medlemsorganisasjonene har 
vært heller løs, ser vi nå en tydelig vilje i Trygg 
Trafikk og hos organisasjonene til å bedre dette. Trygg 
Trafikk skal være bindeleddet i det frivillige trafikk-
sikkerhetsarbeidet, og ønsker nå å styrke denne 
rollen, bl.a. ved å etablere et nettverksforum for med-
lemmene. Arbeidet i de frivillige organisasjonene skal 
tydeligere synliggjøres. Dette sies også i Nasjonal 
handlingsplan for trafikksikkerhet. 
 Gjennom samordning er målet blant annet å øke 
informasjonsflyten og erfaringsutvekslingen mellom 
aktørene, slik at de frivillige organisasjonene kan lære av 
hverandre og redusere omfanget av parallelle opplegg. 
 For MA vil fortsatt arbeidet med rus og trafikk stå 
sentralt. Det ser vi nå i disse dager, hvor lokale ild-
sjeler i MA igjen trår til. 2. juni startet MA sin 
Alkolåskampanje, hvor vi fram til utgangen av sep-
tember vil besøke en rekke steder i Norge. MA-tillits-
valgte vil demonstrere og informere om alkolås, som 
et vesentlig bidrag for å få ned antallet ulykker hvor 
alkohol er en vesentlig årsak. 

Lykke til ønsker vi til alle de frivillige i vår egen orga-
nisasjon, som på denne måten stiller opp i trafikk-
sikkerhetens tjeneste.

Terje Tørring
Direktør

Hvis du går over fra å tråkke hardt til i mange situasjoner, og heller letter 
en smule på foten, kan det gi gode effekter.

Det er mye snakk om miljøhensyn for tiden, og vi kan være lette på 
gassfoten i bestrebelsen etter å kjøre mer økonomisk. Vår egen kjørestil 
har stor betydning for hvor mye drivstoff som pumpes inn i motoren. 
En lengre ferietur kan være en ypperlig anledning til å konkurrere med 
seg selv i å kjøre mest mulig drivstoffgjerrig.

Letter du på foten vil det også gi en sikkerhetsgevinst for å unngå ulykker. 
Mer varlig og fintfølende kjøring gjør at du ikke overskrider farlige 
grenser for når det går galt. Vis forsiktighet. Kjør forsiktig. Og hvis du 
er langt hjemmefra på bilferie i et annet land, så husk at det kan gjelde 
en annen trafikkultur der enn vi er vant til her i Norge. Husk at du er på 
fremmed mark, selv om du er gjest der og de innfødte gjerne er velvillige 
overfor biler med et fremmed skilt. På samme måte bør vi vise hensyn, 
vennlighet og gjestfrihet når vi ser biler med fremmed opprinnelse 
innenfor våre egne grenser. Det koster så lite, og kan gi turister et varig 
og godt inntrykk av landet vårt. Lett på foten – lett på trykket.

Sommermånedene som ligger foran oss kan ellers gi anledning til å vær 
lett på foten i andre sammenhenger. Ferietiden gir muligheter til fri-
luftsliv der en sykkel- eller vandretur kan gi ny inspirasjon, nye impulser 
og nye krefter. Vi sitter nok ellers i året, både i bilen, hjemme og på 
jobben, og blir tunge både her og der… Sommeren byr også mange av 
oss på en annen arena som er sesongbetont; sjøen. Småbåten krever 
også en lettbenthet og årvåkenhet som i mange situasjoner går langt ut 
over å sette sjøbein mot grov sjø. Fart og fyll skaper dessverre stadig 
oftere uhyggelige situasjoner der idyllen burde råde. 

Vi tar opp noen av disse temaene i dette nummeret av Motorføreren, 
og ønsker alle en god sommer!

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Ildsjelene

Lett på foten

lederMA- 
hjørnet
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gevinst!Hent en

Det har vist seg at du faktisk kan redusere 
forbruket med en firedel etter ganske kort 
trening.  For en vanlig bil med en kjørelengde 
på de vanlige 15 000 km, kan dette gi en 
besparing på 3-4000 kroner i året, og det vil 
også gi et redusert CO2-utslipp på nærmere et 
halvt tonn!

Spørsmål om stil
Kjørestilen spiller en stor rolle for hvor mye 
bilen forbruker. Selv om det er oppgitt et 
visst tall for forbruket pr mil for by-, lande-
veis- eller kombinert kjøring, kan ulik kjørestil 
påvirke dette både i positiv og negativ ret-
ning. For oss som har kjørt en stund og lærte 
å kjøre på et tidspunkt da økonomisering av 
drivstoffet ikke var satt i fokus, kan det være 
på sin plass å bli mer bevisst på de enkle 
knepene som kan benyttes for å redusere 
drivstoffkostnadene. Ellers tilbyr sjåførskolene 
i dag kurs i økonomikjøring.

Nyttig instrument
De fleste nye biler gir deg mulighet til å 
følge nøye med på forbruket av drivstoff når 
du kjører. På instrumentene kan du følge 
med i hvor stort forbruket er akkurat nå, og 
samtidig kalkulerer kjørecomputeren hva det 
gjennomsnittlige forbruket er over en lengre 
distanse, normalt beregnet over 100 km. 
 Du kan ha en morsom konkurranse med 
deg selv på kortere eller lengre turer, der 
du ser hvor mye du klarer å presse gjen-
nomsnittsforbruket ned. En lengre ferietur i 
sommer gir en ypperlig sjanse til å teste seg 
selv. Her blir det fort synlig hva du er god for, 
og hvordan du blir bedre ved å følge ekspert-
rådene. Samtidig vil du etter hvert lære deg 
selv og bilen å kjenne.
 
Tre deler
Vi kan dele inn vår enkle, innledende leksjon 
i økonomikjøring i tre deler: Giring, bruk av 
gasspedalen og planlegging av kjøringen. 
Dersom man blir bevisst på disse faktorene 
er mye gjort. De mer avanserte metodene de 
virkelig avanserte sjåførene som konkurrerer 

i økonomibilløp benytter, får vi heller komme 
tilbake til. Disse omfatter også visse knep, 
som egner seg mindre for hverdagsbruk.
 Hvis vi imidlertid blir bevisste på de 
enkle grepene vi lister opp under, kan du få 
en aha-opplevelse neste gang du finregner på 
bensin- eller dieselutgiftene. Essensen er at 
du bør være lett på foten på pedalene, ikke 
flå av gårde med stor akselerasjon, planlegge 

Drivstofforbruket på bilen er ikke en fastsatt, konstant størrelse. 
Du kan på mange måter påvirke hvor mye motoren sluker ved 
måten du kjører på. Kjør økonomisk for miljøets skyld! Ja, og så 
blir det jo billigere...

Kjører du riktig blir det lenger mellom besøkene 
og bensinstasjonen.

Av H-E Hansen

Økonomikjøring:

Et grunnleggende råd: Vær lett på foten!
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kjøringen fremover, ikke bremse i utide og 
i det hele tatt bli en mykere bilist. Kikk på 
rådene. Finn den teknikk og kjørestilen du 
synes er best.

Bruk av gir
Bruk 1. gir kun et par billengder før du så 
fort som mulig girer opp til 2. gir tidlig! 
Generelt råder ekspertene til at du bruk et så 
høyt gir som mulig. Det vil si at du utnytter 
dreiemomentet og kjører på 
så lave turtall som mulig, 
der motoren orker å dra, men 
selvsagt i et tempo der den 
ikke hakker på kanten av å 
stoppe. For den avanserte 
øko-sjåfør kan det være en 
tanke å se på diagrammer 
over motoreffekt og dreiemo-
ment, der du ser hvor motoren 
har sine beste ytelser.
 Når du girer, kan du hoppe 
over gir: Gå altså fra 1. til 2. 
og deretter for eksempel 4. 
og 6. gir. Når bilen har fart, 
har den som oftest så mye 
krefter at du ikke behøver å 
være innom alle girtrinnene. 
Rutinerte dieselsjåfører, som 
har hatt mye krefter å gå på, 
er vel kjent med denne te-
knikken, som alle med fordel 
bør prøve. Men ikke hopp over 
2. gir når du går fra 1. gir.
Hvis bilen har automatgir må 
du stole på at den gjør jobben 
best mulig selv, men selvsagt 
også her kjøre med bevisst 
tanke på akselerasjon og 
nedbremsing.
 
Bruk av gasspedalen
Ved start kan du akselerere 
bestemt og uten å være 
en sinke i for eksempel et 
lyskryss, men la bilen vinne 
fart til det ønskete nivået på 
en rolig måte. Vær lett på 

foten, unngå å pumpe på pedalen og kjør med 
minst mulig gasspådrag.
 Bruken av gasspedalen kan også knyttes 
til bruk av bremsene. Unngå å gå direkte fra 
gass til brems. Planlegg oppbremsningene 
også. Slipp gassen tidlig – blant annet før 
toppen av bakken. La motoren redusere farten 
på bilen. Unngå å clutche tidlig før du stanser. 
Hvis du glir ned en bakke, blir forbruket fak-
tisk mindre hvis du lar bilen gå på et høyt nok 

gir til at du holder den farten 
du vil. Hvis du trykker 
inn clutchen og tror at 
forbruket blir mindre, tar 
du feil. For da trenger 
motoren mer drivstoff for 
å holde tomgangsturtallet. 
Og hva hastigheten angår, 
så øker luftmotstanden 
med det dobbelte av øk-
ningen…
 
Planlegging
Det er alltid viktig å ha et 
blikk for hva trafikkbildet 
et godt stykke fremover gir 
deg av informasjon. Det 
gjelder både for sikkerheten 
og for økonomikjøringen. 
Ut fra det du ser langt 
fremover er det mulig å 
planlegg kjøringen. Du 
kan utnytte terrenget og 
benytte tyngdekraften i 
nedoverbakkene. Linje-
valget gjennom svinger 
kan bidra til at du slipper 
å gi gass eller bremse i 
for stor grad. Det samme 
gjelder når du holder god 
nok avstand til bilen foran. 
Hvis det er mulig, så er 
det også økonomiserende å 
holde seg unna rushtrafikk.

God tur!

Mange bilder gir deg 
informasjon om forbruk, kjøre-
lengder eller gir råd om når det 

er best å gire.

Kast blikket langt fremover 
og planlegg kjøringen.

Gass, brems og giring – en koordinert og myk kjørestil 
må til.

gevinst!
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0,00033 liter bensin på mila? 
Ja, du leser riktig: 3000 km på 
en liter! Mens vi andre kjører 
rundt på snaue literen, stiller 
høyskolemiljøer fra hele Europa 
opp i en konkurranse om å 
skape verdens mest drivstoff-
økonomiske biler. Blant flere 
hundre deltakere fantes også 
tre norske lag på startstreken av 
årets ”øko-maraton” i Frankrike.

Av Knut Arild Lotterud

20 år har Shell avviklet konkurransen Shell 
Eco Marathon. Dette har etter hvert blitt 
verdens etter hvert blitt verdens største miljø-
billøp. Studenter fra tekniske fagskoler over 
hele Europa møtes for å konkurrere om hvem 
som kan kjøre mest gjerrig og økonomisk med 
sine spennende, selvbygde kjøretøyer. Norge 
har vært representert de siste tre åreneske lag 
til start på Nogaro-banen utenfor Marseille i 
Frankrike.
 
Utrolig seier  
Best av alle når det gjaldt forbruk ble 
studenter fra en høgskole i Frankrike. Deres 
prototypebil fikk registrert et forbruk som 
tilsvarer utrolige 3039 kilometer på en liter 
drivstoff!  Hvordan er det mulig? 
 Hemmeligheten bak de imponerende 
forbrukstallene er først og fremst små bensin-
gjerrige motorer, karosseri og chassis bygget 
av lette og avanserte materialer, minimal luft- 

Langdistanse på sparebluss
Shell EcoMarathon:

TEMA

Konkurransen bød på et mangfold av forskjellige drivstoffgjerrige biler.

Bykonseptbilen Claw fra Høgskolen i Østfold ved starten.
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og rullemotstand – og ikke minst økonomisk 
kjøreteknikk. Her er det ikke rask akselerasjon 
og høye hastigheter som gjelder. Det er om å 
gjøre å finne et drivstoffbesparende tempo, et 
tempo hvor tyngdekraften kan utnyttes mest 
mulig. Motorens ressurser utnyttes på beste 
og mest økonomiske måte, blant annet ved at 
motoren slås av og på etter behov.
 
Mange klasser
Hensikten med Shell Eco Maraton er å skape 
interesse for teknologi. Prosjektet er både 
innovativt og verdiorientert, og det handler 
om å lære framtidens forskere, ingeniører og 
teknikere hvordan bærekraftig utvikling kan 
forenes med mobilitet, drivstoff og kjøretøyer.
Konkurransen er delt inn i to hovedklasser: 
Urban Consept skal være en ”bybil” med tak, 
og med nødvendig lys- og sikkerhetsutstyr. I 
klassen for prototyper er imidlertid reglene 
langt friere, og bilenes konstruksjon, vekt og 
utforming blir deretter. De to klassene er igjen 
inndelt etter type drivstoff.
 Konkurransen går kort og godt ut på å 
kjøre så langt som mulig på en energimengde 
tilsvarende en liter bensin, etter at man 
først har vært gjennom en kvalifisering. Som 
drivstoff stilte omtrent halvparten av lagene 
bensindrevne biler, mens resten kjørte i klasser 
for andre energikilder som diesel/biodiesel, 
solenergi, LPG-gass og hydrogen. Altså mange 
av fremtidens mange muligheter for drivstoff. 
 
Konkurransen
Før lagene får stille i selve konkurransen, må 
de gjennom en kvalifisering hvor de må vise 
at de faktisk er kjørbare. Bilene – om det er 
hva man kan kalle alle de eksotisk utseende 
kjøretøyene – foutsettes å kunne gjennomføre 
en viss distanse i 30 km/t. Selve maratonen 
består av en rekke kortere løp, der forbruket 
registreres. Deretter regnes det ut hvor langt 
bilen ville ha gått på en liter, og det beste 
løpet gir bilen det gjeldende resultat i konkur-
ransen.. Lagene slipper altså å kjøre hundre- 
eller tusenvis av kilometer i ett strekk for å 
bevise hva de er gode for. De mest drivstoff-
gjerrige doningene måtte i så fall ha drevet på 
i fire-fem dager på en liter!
  
De tre norske
Studenter fra Høgskolen i Østfold (HiØ) 
deltok for tredje år på rad. Første gang var i 

2005, da HiØ stilte til start i klassen Urban 
Consept med bilen Citadine – en bil som mer 
eller mindre ble skrudd sammen på vei ned til 
Frankrike. I fjor var studentene fra Østfold på 
plass igjen, denne gangen med bilen North-1. 
I år stilte østfoldingene opp med to biler og i 
to forskjellige klasser, både en Urban Consept 
med navnet Claw, og en prototype kalt Cado.
Ved siden av Høgskolen i Østfold deltok elever 
fra billinjen ved Eidsvoll Videregående skole. 
De hadde overtatt og oppgradert HiØs to år 
gamle Citadine. Totalt deltok i år 262 lag 
fra universiteter og høyskoler i mer enn 20 
europeiske land, og 124 av lagene lykkes i å 
få bilene i mål. 
 
Flott norsk innsats
De norske deltakerne gjorde en strålende 
innsats på Nogaro-banen. Alle tre bilen kom 
seg gjennom den innledende kvalifiseringen. 
De gjennomførte løpet, kom i mål og ble plas-
sert på resultatlisten. Riktignok ble det ingen 
topplasseringer med hensyn til forbruk denne 
gangen, men premiering ble det. Prototypen 
Cado fikk visse problemer og måtte med 141 
km på en liter drivstoff finne seg i å komme et 
stykke nede på resultatlistene. Men student-
ene fra Høgskolen i Østfold vant førstepriser for 
både design og kommunikasjon. Østfoldingene 
fikk dessuten med seg andrepriser for bruk av 
miljøvennlige materialer, og for sikkerhet.
 Bilmekanikerelevene fra Eidsvoll kjørte 
med et forbruk på 89 km på en liter. Det var 

faktisk 15 kilometer lengre på en liter 
med gamle Citadine, enn det HiØ klarte 
med sin nye og avanserte Claw i klas-
sen Urban Consept, som ble registrert 
med 74 km/liter.
 Det ryktes nå at enda flere norske 
biler vil befinne seg på startstreken når 
Shell Eco Marathon går av stabelen på 
Nogaro-banen i begynnelsen av mai 
neste år.

Langdistanse på sparebluss

Tre norske lag stilte til EcoMarathon: 
Ett fra billinjen fa Eidsvoll Vederegående skole (t.v.), og to fra Høgskolen i Østfold.

HiØs prototype Cado.
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Toyota Auris er den helt nye 
kombibilen fra Toyota. Og Auris 
er altså bilen som erstatter 
Corolla i markedet for kombi-
kupeer. Det er ingen liten opp-
gave. Auris har egenskapene 
som skal til, så gjenstår det å 
se om alle kundene blir med på 
skiftet av modellnavn?

Auris er et nytt bilkonsept fra Toyota, opp-
lyser den japanske storprodusenten. Bilen er 
designet innenfra og ut,  slik at plassforhold-
ene og komforten blir maksimal samtidig som 
det er lagt vekt på at bilen skal være morsom 
og engasjerende å kjøre. Auris uttrykker den 
nye designfilosofien ”Vibrant Clarity” som er 
fremtidsrettet og aktiv samtidig som den er 
funksjonell og praktisk.

Europeiske linjer
Auris er bygget på en helt ny plattform og 
den er tilgjengelig både i 3- og 5-dørers 
versjoner. Den er skapt i Europa av Toyotas 
ED2 designsenter i Sør-Frankrike. Formene skal 
avspeile en europeisk smak. Den har fått en 
særpreget ”kort og høy”-form: Kort fordi den 
har samme lengde som konkurrentene i seg-
mentet, høy for å gjøre den innvendige plas-
sen og passasjerkomforten så god som mulig. 
Samtidig er et sportslig uttrykk søkt ved bred 
sporvidde og de skrånende fremre dørstolpene. 

Lengde er 4,22 meter, akselavstanden, 2,60 m, 
bredden 1,76 m og høyden 1,51 m.

Stil og innhold
Toyota har villet designe Auris rundt føreren, 
slik at den kan by på mest mulig kjøreglede. 
Sitteposisjonen er høy og du har godt utsyn. 
Auris viser en helt ny designtilnærming også 
innvendig med en broformet midtkonsoll som 
skal underbygge en sportslig karakter. Sam-
tidig skal ikke det praktiske på noen måte 
være glemt. Den nye modellen har Toyotas 
”Easy Flat” setearrangement, der setene kan 
felles ned med et enkelt trykk og gi enda 

større lasteplass. Fra et bagasjerom som i 
utgangspunktet er på 354 liter, kommer man 
opp i maksimalt 761 når hele det 60/40-del-
bare baksetet er slått ned.
 Fra basisnivået for utstyr som omfatter 
antiskrenssystyem, integrert radio, manuelt 
klimaanlegg og sentrallås og elektriske 
vinduer i fordørene, har du gjennom Sol- og 
Executive-utgavene mulighet for å komplet-
tere med mye ekstra, som for eksempel xenon-
lykter, nøkkelfri åpning av dørene, startknapp 
i stedet for nøkkel fartsholder og regnsensor. 
Navigasjon er også tilgjengelig.

Mange motorer
Den fås med en rekke motoralternativer. På 
bensinsiden tilbys en 1,4-liters motor med 
97 hk, samt en helt nyutviklet 1,6-liters Dual 
VVT-i bensinmotor som er gitt egenskaper med 
et svært konstant dreiemoment til bensinmotor 
å være. Lave utslipp og mer fleksibelt turtalls-

Den er bygd innenfra og ut, og skal representere det nye designspråket til Toyota.

Fra førerplass har du godt utsyn og god kontroll.

Av H-E Hansen

Nykomlingen
Toyota Auris:

BILNYTT
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register er resultatet av denne nye teknologien.
Av dieselmotorer kan man velge mellom en 
1,4-litersmotor med 90 hk, en 2-litersmotor 
som yter 126 hk og leveres med selvrensende 
og vedlikeholdsfritt partikkelfiler som stand-
ard, samt til selve toppen i Auris-spekteret 
som er en 2,2 liters D-4D Clean Power med 
177 hk. Det finnes en rekke girkassealterna-
tiver tilpasset de ønskene du har, blant annet 
en halvautomatisk, sekvensiell girkasse.

God sikkerhet
Solid karosseristruktur, ni kollisjonsputer og 
andre sikkerhetselementer er medvirkende til 
at Auris har scoret maksimale fem stjerner i 
Euro NCAPs sikkerhetstest. 5-dørsvarianten 
som selges i Norge kommer fra Toyotas fabrikk 
i Burnaston i Storbritannia, mens 3-dørsut-
gavene kommer fra fabrikken i Tyrkia. Prisene 
for Toyota Auris starter på 210 000 kroner.

Det finnes mange motorvalg for den nye modellen.

Nykomlingen Tiende far i huset
Toyota Corolla:

Selv om den nye Toyota Auris 
er pekt ut som arvtakeren til 
bestselgeren Corolla, er ikke 
”gamlemodellen” helt ute av 
bildet. Selv om den forrige 
Corolla ble lansert i fem forskjel-
lige versjoner, skal denne kun 
selges som 4-dørs sedan. Til 
gjengjeld er den helt ny og den 
tiende i rekken.

Corolla er verdens mest solgte bilmodell. 
Totalt er det solgt nesten 32 millioner 
eksemplarer siden 1966 og produseres i 16 
forskjellige land. Corolla er også i Norge blitt 
selve symbolet på Toyotas evne til å bygge 
driftssikre og pålitelige biler. 

Større og bedre
Corolla er bygget på en helt ny plattform 
med mye av teknikken felles med Auris, 
og den har et design som skal appellere til 
europeiske kunder. Den nye Corolla er 13 
cm lenger enn den utgående Corolla, men 
samme høyde og hjulavstand. Samtidig er 
den 5 cm bredere. Den byr på merkbart mer 
plass inne, med bedre benplass og hodeplass 
enn forgjengeren. Bagasjerommet på 450 
liter er både lengre og dypere enn før, og 
det har plass til en hel families feriebagasje. 
Hvis det trengs kan bakseteryggene foldes 
fram.

Fem stjerner
Den nye Corolla tilbys med 2 dieselmotor-

alternativer (1,4-liters med 90 hk og 2,0-
liters med 126 hk) og 2 bensinmotorer (1,4-
liters med 97 hk og 1,6-liters med 124 hk). 
Kjøreegenskaper, stabilitet og den elektrisk 
servostyringen inngir tillit, og Corolla sedan 
kan vise til en sikkerhet som er belønnet 
med beste karakter ved fem stjerner fra 
sikkerhetstesten til EuroNCAP
 Ifølge sjefsingeniør Toshi Ezaki har 
målet vært å skape “en bil for alle førere, 
uansett alder og med  kjøreegenskaper som 
bør blåse unna alle gamle rykter om Corolla 
som en bra bil uten førerengasjement”. 
Bilen er absolutt lettkjørt og smidig i sin 
nye ”storebil”-form, og det nye MultiMode-
automatgiret som er tilleggsutstyr, gir 
en ny side til kjøringen. Corolla kommer i 
utstyrsnivåene Sol og Executive. Prisene 
begynner på 225 000 kroner.

Av H-E Hansen

Sedanmarkedet vil kanskje få et oppsving?

Corolla gir en romslig og komfortabel følelse.



12 M OTO R F Ø R E R E N   |   3   |   2007

Grønn satsning – BlueMotion
VW Passat:

BILNYTT

Volkswagen satser på drivstoff-
gjerrige biler. De modellene 
som er mer miljøvennlige har 
fått betegnelsen BlueMotion. Vi 
har prøvd den nye Passat’en av 
denne typen. 

Av H-E Hansen

I påvente av at ny teknologi etter hvert skal 
kunne ta over for bensin- og dieseldrevne 
forbrenningsmotorer, bestreber Volkswagen 
seg på å optimalisere dagens motorer og biler 

for et lavest mulig forbruk. Bilprodusenten 
tror ikke på noen kjappe ”panikkløsninger” 
som svar på det aktuelle CO2-problemet. 
BlueMotion er del av en langsiktig strategi for 
å redusere utslippene.

10 % ned
I fjor sommer kom en BlueMotion-versjon av 
Polo-modell. Nå har Passat BlueMotion kom-
met. Denne utgaven av den nyeste Passat’en 
er utstyrt med en 1,9-liters TDI-motor på 105 
hk. CO2-utslippet er på moderate 136 gram pr 
kilometer for sedanversjonen og 137 gram per 
kilometer for stasjonsvognen. Dette er om lag 
ti prosent lavere CO2-utslipp enn Passat med 
ordinær TDI-motor i samme størrelse. Dette 

henger sammen med at forbruket av drivstoff 
er om lag 10 % lavere for ”miljø”-Passat sam-
menlignet med standardmodellen. Forbruket 
oppgis å være 0,51 liter diesel pr mil.

Årsaken
Det er ikke mange ytre tegn til at det er en 
spesiell Passat-utgave vi har med å gjøre her, 
selv om grillen er en smule endret. Bilen er 
imidlertid senket med 15 millimeter foran og 
8 bak for å forbedre aerodynamikken. På under-
siden er det også gjort forandringer for å gi 
bilen mindre motstand gjennom luften. Totalt 
sett oppgis det at luftmotstanden er forbedret 
med 12 %. Slikt hjelper på forbruket.
 Dieselmotoren er nærmest uforandret, men 

Emblemet vitner om sparsommelig forbruk. BlueMotion har det meste felles med vanlig Passat. Motoren og giret har fått visse endringer.
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Forsommeren er en fin tid å 
presentere en ny, åpen sports-
bil. Og hvilken rute kan yte mer 
rettferdighet til egenskapene til 
den nye Audi TT Roadster enn 
turen fra vestlandske fjorder til 
østlandske bygder over Hardanger-
vidda.

Den nye utgaven av Audi TT kom for et år 
siden. Bilen ble litt av et ikon da den ble lan-
sert for ni år siden, og i sin nye form ble den 
både større og mer dynamisk enn forgjenger-
en. Nå er roadsterutgaven av den nye TT’en 
her, klar for sommersesongen.

Fra to til fire
Mens coupéutgaven med tak har fire seter 
– baksetene riktignok av begrenset romslighet 
– har roadsteren, som seg hør og bør, bare 
to seter. Og mens mange nye roadstere og 
kabrioleter nå presenteres med metalltak som 
automatisk kan klappes opp og ned fra en 
plass i bagasjerommet, har Audi valgt å holde 
seg til konseptet for en ur-roadster med TT’en. 
Og aller helst vil du nok kjøre med toppen 
nede, for her er det lunt for vinden og så lite 
støy at du kan snakke med sidevennen eller 
høre på radio. Her finner man seg fort til rette 
og lar seg forbause over å ha kjørt landet på 
tvers mellom fjord og fjell, snøfonner på vidda 
og skogkledde lier.

Krefter nok
TT Roadster kryper sammen i en lav profil over 
veibanen. Kjøreegenskapene er upåklagelige. 
Karosseriet, som benytter en kombinasjon av 
aluminium og stål, er stivt og lar deg nyte 
bilens dynamikk, vel avstemte hjuloppheng 
og krefter i fleng. Roadsteren er utstyrt med 
de to samme alternativene som TT’en med 
tak. En 2.0 liters TFSI med 200 hk som går til 
forhjulene. Den leveres med enten en 6-trinns 
manuell girkasse eller med S-tronic automat-
gir. Det gjør unna akselerasjonen til 100 

km/t på 6,5 - 6,7 sekunder med henholdsvis 
manuell og automat. TT Roadster med dette 
motoralternativet leveres med forhjulstrekk. 
Det sterkeste alternativet er en 3,2-liters 
V6’er med 250 hk og quattro-firehjulstrekk. 
Her går 0 - 100 på 6,1 sekunder med manuelt 
gir og 5,9 sekunder med automat. For å bedre 
veigrepet har bilen en spoiler nedfelt i hek-
ken. Når du føler at den trengs kan du heve 
den ved hjelp av en bryter, og ellers slås den 
opp automatisk ved 120 km/t. 
 Prisene for Audi TT Roadster starter på 
litt over 500 000 kroner for 2-litersversjonen, 
mens utgaven med den sterkeste motoren og 
automatgir begynner på 761 000 kroner.

Grønn satsning – BlueMotion Toppløs over fjellet
Audi TT Roadster:

Flere andre besparende tiltak gir lavere forbruk.

tomgangsturtallet er redusert med 100 omdr/
min. Samtidig er det gjort endringer av gir-
ingen. De tre øverste girene er gjort høyere. 
Dette bidrar også til redusert forbruk. Og for å 
hjelpe deg til å gire riktig og kjøre mest mulig 
drivstoffgjerrig, finnes en indikator i dash-
bordet, som gir deg varsel om når det er best 
å gire for å holde forbruk og utslipp på et så 
lavt nivå som mulig. 
 For å redusere rullemotstanden er Passat 
BlueMotion utstyrt med en spesiell, hardere 
gummiblanding i dekkene og 0,4 bar økt luft-
trykk. Slikt sparer også på marginene når det 
gjelder drivstoff, mens kostnaden kan bli noe 
mer støy og noe stivere oppførsel. Men Pas-
sats gode egenskaper med hensyn til fart og 
dynamikk er ikke dempet av økonomiseringen. 
Reduksjonen av CO2-utslippet fra 148 g/km til 
136 g/km er vellykket. Et forbruk på 0,51 liter 
på mila gjør at du får en aksjonsradius på 
1370 km med full tank.

Med klimakvote
Samtidig med at Volkswagen Passat BlueMotion 
gjør sin ankomst i Norge, har importøren 
kunngjort at det fra juni følger med klima-
kvoter for kjøperne.
- Dermed blir bilbruken klimanøytral, sier 
informasjonsdirektør Paul Hegna i Harald 
A. Møller AS.  Effekten av at det kjøpes 
klimakvoter er at bruken av bilen ikke skal 
øke den totale klimapåvirkningen. I første 
omgang er det BlueMotion-versjonene av 
Passat og Polo som får klimanøytralitet på 
denne måten.
 I praksis innebærer ordningen med 
klimanøytrale biler at importøren Harald A. 
Møller AS kjøper klimakvoter for nye Volks-
wagen Passat BlueMotion og Polo BlueMotion. 
CO2-kvotene er godkjent av FN og Det Norske 
Veritas, og tilsvarer bilens utslipp av CO2 for 
en kjørelengde på 15 000 km det første året. 
Midlene fra klimakvoten skal gå med til et 
miljøprosjekt som reduserer CO2-utslippet et 
annet sted i verden. Etter det første året med 
klimakvote, vil bileieren få tilbud om kjøp av 
årlige klimakvoter.
 Prisene for Passat BlueMotion Sedan 
starter på 285 260 kroner, mens stasjonsvogn 
kommer på fra 298 780 kroner.
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Vårt naboland langt vest i Nord-Atlanteren byr 
på eksotiske opplevelser. Det startet forholdsvis 
sivilisert fra Keflavik hvor en nybygd motorvei 
bragte oss og ekvipasjen forbi hovedstaden 
Reykjavik, komfortabelt, trygt og avslappende. 
Et godt avstemt understell samlet opp de små 
ujevnhetene som fantes og ga en eksklusiv 
følelse. Turen fortsatte videre på en hullete og 
humpete grusvei. Også her samlet oppheng, 
fjærer og støtdempere opp det meste.
 Men Island er ikke bare gode asfaltveier 
og litt mindre bra grusveier. Mange steder går 
veien over til en serie hjulspor i terrenget, som 
får selv en utfordrende norsk hyttevei i fjellet 
til å fortone seg som rene motorveien. På slike 
islandske ”hjultråkkveier” viste Land Rover at de 
ikke har glemt sine gamle kunster med å lage 
biler som kan kjøres i terrenget, og ikke bare 
fungere som ”børstraktorer”.

Ingen hindring
Motorkraften fra den 2,2-liters turbodieselen 
med 160 hk og 400 Nm dreiemoment, ble pent 
sendt ut til hvert enkelt hjul via et elektronisk 
styringssystem, som sørget for akkurat passe 
kraft der det trengtes. Et hjul på midtkonsollen 

stiller inn ulike underlag, som elektronikken 
deretter tilpasser seg. Selv med ett hjul i løse 
luften sørget dette for at doningen på drøyt 
1800 kg flyttet seg pent og pyntelig fremover på 
et underlag, som får en middels norsk nybrotts-
mark til å fremstå som et dansegulv. 
 Vann var heller ingen hindring. Selv en elv 
i yr og vill vårløsning måtte gi tapt overfor 
Freelanderen, som vadet over med vann til godt 
opp på dørene. Gode seter og et solid klima-
anlegg sørget for velbefinnende inne i kupeen. 
Selv bratte lavaskråninger ble forsert uten at 
hjerterytmen vår økte nevneverdig. 

Oppdatert
”Ekte” offroadere er ikke alltid like greie å ha 
med å gjøre på grusveier som ikke akkurat er 
nyskrapte. Med Freelander 2 har Land Rover 
greid det kunststykke å få til kompromissene 
rimelig riktig med et understell som gjør at selv 
meget hullete grusveier kunne forseres med 
god fart uten at nyrene løsnet eller tennene 
skranglet. Virkelig imponerende av en SUV som 
tilhører kompaktklassen.
 ”Innpakningen” er oppdatert og fornyet. 
Bilen virker godt og solid skrudd sammen. 

Offroad på Sagaøya
Land Rover Freelander 2:

BILNYTT

Det er neppe tilfeldig at Land Rover hadde lagt en prøvekjøring av sin nye Freelander 2 til Island hvor 
veiene veksler fra firefelts motorveier til hjulspor i lavaterrenget. Her skulle det bevise at dette er en 
bil som går like bra i bykjernen som til hytta i huttaheita. Det klarte de.

Fra førerplass kan du betjene innstillinger som gjør at 
bilen tar seg gjennom ulikt terreng.

Turbodieselmotoren på 2,2 l gir 160 HK og 400 Nm. 
Det holder i massevis både på vei og i terrenget.

På gode asfaltveier kjører Land Rover 2 som en god personbil med kjøreegenskaper godt over gjennomsnittet. 
Her foran snøkledde fjell på Island.

Elver er ingen hindring for en Freelander som 
vader over med vann til godt opp på dørene.



M OTO R F Ø R E R E N   |   3   |   2007 15

BILNYTT

Ingen ulyder og skrangling, selv når underlaget 
gjorde sitt beste for å riste bilen fra hverandre. 
Konstant firehjulstrekk, ja, men i ”fredstid” 
med bare rundt 10 % trekk på bakhjulene, uten 
at dette lot seg merke noe vesentlig under 
kjøringen. Kjøreegenskaper i ”lystbilklassen” 
sladret om at her har nok Ford-folkene gjort 
en betydelig innsats i forhold til forrige utgave 
– til det mye bedre. 

Variert bruk
Taksameteret for standardmodellen av Free-
lander 2 begynner rundt 450 000 kroner.  Så 
raser det fort på. Automatkassen (nærmest 
et ”must”) sørger alene for at halvmillionen 
passeres. 30 000 avgiftskroner går til finans-
ministeren i tillegg til prisen på 17 000 fra 
produsenten. Deretter er det ditt og datt, som 
både er kjekt å ha og må has, for at Freelander 

2 skal komme til sin rett. Og da tikker taksa-
meteret fort mot 650 tusen. 
 Til slike priser kan mange fort kaste sine 
øyne på rimeligere løsninger (les asiatiske små 
SUV-er) eller se litt nærmere på europeiske 
premiumbiler i samme prisklasse, som også har 
noe bedre bagasjeplass. For bak bakseteryggen 
i Freelander 2 går det ikke inn mange fiske-
bokser, golfbager eller jaktsekker før det er 
fullt. 
 Til gatekjøring er sikkert det meste av SUV-
er gode nok. Men når man skal utenfor allfarvei 
og bevege seg i ekte utmarksterreng, er det 
neppe mange som gjør Land Rover Freelander 
2 rangen stridig i komfort, fremkommelighet 
og ikke minst villmarksfaktor. Som allround 
kjøretøy fremstår derfor Freelander 2 i dag som 
et meget aktuelt alternativ for den som ønsker 
en SUV til variert bruk. 

Offroad på Sagaøya Av Bjarne Eikefjord

Det elektroniske styrte firehjulstrekket gav godt feste selv i bratte lavaskråninger.

En bilferie på Island er noe utenom 
det vanlige. Den fine ringveien 
rundt landet på hovedveier er om-
kring 1339 km lang og bringer deg 
til mange eksotiske steder av lava- 
og vulkanlandskaper, isbreer og 
frodige sletter. Og hvis du forlater 
den slagne landeveien og tar sikte 
på innlandet, venter store eventyr.

De fleste veiene i innlandet på Island er grus-
veier. Disse grusveiene har ofte løst veidekke, 
særlig ute i veikantene, så kjør forsiktig og sett 
ned hastigheten når du møter annen trafikk. 
Innlandsveiene er også ofte svært smale og 
passer dårlig for hurtigkjøring.
 Det innerste av landet nås ofte bare på 
”tråkk” der det må firehjulsdrevne biler til – gjerne 
av en helt spesialtilpasset type. Kjøring i disse 
fascinerende områdene er en egen sport for 
mange islendinger, der godt utstyr og erfaring er 
viktig. 

Sen vår
De fleste høyfjellsovergangene er stengt til slut-
ten av juni eller lengre pga flom og vårløsning. 
Selv etter åpning kan mange av disse veiene bare 
forseres av firehjulsdrevne kjøretøy. Det er alltid 
tilrådelig at to eller flere kjøretøy reiser sammen. 
Før du begir deg på reise inn i innlandet, må du 
skaffe deg alle tilgjengelige opplysninger om 
veiforholdene. Ta alltid med et detaljert veikart.

Adkomst
En bilferie på Island forutsetter at du enten tar 
med egen bil på fergen til Smyril Line, som har 
ukentlige seilinger fra Bergen med anløp også på 
Shetland, Færøyene og Danmark, samt Skottland 
i sommersesongen. Alternativet er å leie bil på 
Island, som også er greit. Turister som kommer 
med egen bil må fremvise ”grønt kort“ eller annet 
gjenforsikringsbevis. 

Tillatt hastighet på islandske veier er 50 km/t i 
tettbebyggelse, 80 km/t på landevei med grus-
dekke og 90 km/t på landevei med asfalt.

Mer om turisme: www.visiticeland.com
Mer om bilisme: www.vegagerdin.is/english 

Bilferie på Island



Koenigsegg til 1000 på biodrivstoff
Supersportsbiler kan også være med på miljøbøl-
gen. I alle fall har den ”halvt norske ” super-
sportsbilen Koenigsegg tatt skrittet inn på feltet 
for miljødrivstoff. Den nye utgaven av CCX-mod-
ellen til bilen som produseres i Sverige, har en 
motor som er tilpasset bioetanol. Og navnet er 
”Flower Power”. Den ble lansert på bilutstillingen 
i Genève, og kan vise til 1018 hestekrefter.

Av H-E Hansen

- Bilen er i utgangspunktet utstyrt med en bensinmotor som yter 
850 hk, forteller Bård Eker fra Fredrikstad. Han eier 50 % av den sven-
ske bilprodusenten ved siden av å drive båtmerket Hydrolift. Eker er 
også kjent for å ha vunnet Offshore-VM med “Spirit of Norway”.
- I Flower Power-versjon er motoren tilpasset miljødrivstoffet E85. 
Dette gjør faktisk at effekten får en betydelig økning. Nå er det snakk 
om 1018 hk, kan Eker opplyse.
 Koenigsegg ble etablert av Christian von Koenigsegg i 1993 og 
begynte i 2000 å serieprodusere biler. Det er ikke snakk om store 
serier av modellene CC 8S og CCR, som er regnet som verdens raskeste 
serieproduserte bil etter å ha kjørt 387 km/t. Men CCX-modellen, 
som kom i fjor, er allerede i bensinversjonen regnet for å være enda 
raskere!

Bård Eker er engasjert 
i fartsfulle aktiviteter 

både til lands og vanns.

Spider med diesel
Alfa Romeo:

Alfa Spider – sportsbilkabrioleten som kom i fjor 
- blir nå tilgjengelig med en dieselmotor. Det er 
snakk om en 2,4-liters JTDM-motor som yter 200 
hk og har et dreiemoment på 400 Nm 2.4 JTDM. 
Motoren er kombinert med en 6-trinns manuell 
girkasse, som burde gi spenstige opplevelser i en 
bil som er siste generasjon i en lang tradisjon av 
sportslige Alfa Romeo’er. 

Tilbake til røttene
Citroen:

Citroën har også valgt å gå tilbake til sine røtter med den nye konseptbilen Cruise 
Crosser, som gjenoppliver André Citroëns eventyrlige krysning av Sahara fra Algerie 
til fransk Vest-Afrika med biler i 1922. Turen foregikk med fem beltebiler som krysset 
et steinete og ugjestmildt terreng. Turen ga André Citroën inspirasjon til flere 
ekspedisjoner. Pionereventyrene ligger i dag som en inspirasjonskilde bak Cruise 
Crosser. Den er produsert i samarbeid med designeren Sbarro. Sekshjulingen er ment 
å takle de mest ugjestmilde forhold.

BILNYTT
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Ny Actyon pickup
Om ikke det koreanske merket SsangYong er av de 
største når det gjelder antallet biler som selges, tar 
de det godt igjen på størrelsen av modellene sine. 
Nå er den voksne pickupen Actyon Sports her. 

Av H-E Hansen

SsangYong har i løpet av ganske kort tid gjort seg bemerket i det 
norske bilmarkedet med modeller som Rexton, Kyron og Rodius.. Nå 
kommer Actyon Sports, som skal være et sporty og praktisk alternativ 
på jobben, i byen, på stranda, på fjellet eller nær sagt i enhver sam-
menheng der du behøver en robust bil.
 Actyon Sports er en dobbeltcab med SsangYongs karakteristiske 
og særpregede eksteriør. Dette er en pickup som skal tåle tøffe tak. 
Her er det dieselmotor og firehjulstrekk. Du kan velge mellom en 
femtrinns manuell girkasse eller en firetrinns automatisk girkasse som 
kan settes i effektstilling for å oppnå maksimal ytelse, eller vinter-
stilling for bedre sikkerhet på norske vinterveier. Firehjulstrekk med 
høy- og lavserie gjør det enkelt å ta seg frem, selv i røft terreng. Du 

kan også velge tohjulstrekk for å spare drivstoff under normale kjøre-
forhold.
 Plass og kraft er godt å ha når du kan ta tunge lass på det 
romslige lasteplanet, og de 141 hk og dreiemomentet på 310 Nm 
fra 2-litersdieselen bidrar til at du kan trekke en tilhengervekt på 
hele 2,3 tonn. Samtidig er det lagt vekt på å gi mest mulig av en 
personbilfølelse i utstyret og interiøret; fra automatisk klimaanlegg 
og ryggevarslingssystem til regnsensor og cruise control.
 Prisene for Actyon Sports begynner på 244 500 kroner som 2-
seters varebil. Med automatgir koster den i høyeste utstyrsversjon 
299 900 kroner. Etter hvert vil bilen komme som fireseters varebil 
med personbilavgifter. Prisen for denne er ikke klar ennå.

SsangYong:



18 M OTO R F Ø R E R E N   |   3   |   2007

På eksklusive trakter
CARAVAN

Sørlandet er Ferieområdet med 
stor F for mange. I skjærgården 
er stort sett de fleste hus og 
hytter blitt kjøpt opp av folk 
med solide finanser. Men camp-
ingplassene finnes, og de gir 
mulighet for de fleste av oss på 
vanlig lønnsregulativ til å kunne 
få samme naturopplevelser som 
dem på hyttepalassene.

På en tur langs en del av dette ferieparadiset, 
kommer vi til Grimstad - seilskutebyen med 
de hvite husene som er blitt kalt Sørlandets 
”smilehull” for solhungrende og ferierende 
nordmenn. Få steder skinner solen klarere og 
sjøen blankere enn i Grimstad en godværsdag. 

Flotte steder
De flotteste stedene i skjærgården er for lengst 
privatisert og skjermet til fordel for pengesterke 
eiere, som forsøker å stenge allmennheten ute 
fra sine ferieparadis. Hver sommer kan vi lese 
om ulovlige brygger, bygninger og gjerder, som 
brukes for å hindre den rett enhver nordmann 
har etter allemannsretten, til å benytte seg av 
naturrikdommene langs kysten vår.

Plass til alle
Men fortvil ikke. Som caravanist har man 
muligheten til å kunne nyte de samme 
naturherlighetene som enhver gjennomsnittlig 
krøsus som har noe ekstra kroner og har kjøpt 
seg glamorøse feriesteder. For langs Sørlands-
kysten finnes fortsatt en rekke campingplasser 
hvor caravanfolket for et par hundrelapper i 
døgnet kan feriere helt i sjøkanten i noen av 
Norges dyreste strandlinjer.
 Som for eksempel Marivolden i Grimstad, 
hvor selv en smal og kronglete atkomstvei 
ikke hindrer caravanister i å finne frem til 
idyllen. På de flate engene hvor oppstillings-
plassene er til knausene ytterst mot havet 
ånder hele campingplassen av ro og ferie. Selv 
en lat vårdag i april nyter folk solen og finner 
roen utenfor sine bobiler og campingvogner. 
Ett av de mange ”smilehull” for caravanfolket 
langs sørlandskysten.
 Litt nærmere Grimstad ligger Bien 
Appartement og camping. Den er åpen hele 
året, og har gode fasiliteter. Litt dyre dusjer 
(kr. 15) men ellers er det lite å bemerke. 
Plassen ligger i gangavstand fra Grimstad 
sentrum.

Grimstad er et av Sørlandets mange ”smilehull” for 
ferierende nordmenn. Sommertid er havna stuvende 
full av båter i alle størrelser og prisklasser. Utenom 
sesongen en fredet plett hvor tempoet virker å være 
litt lavere enn i metropolens stress og mas.

Sørlandscamping:

Av Bjarne Eikefjord Rett ved avkjøringen til Grimstad ligger Bien Appartement og camping. 
Flott plass, rimelig overnatting, men dyre dusjer. 
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Ved Blindleia
Lillesand er en annen av feriebyene på Sør-
landet. Velkjent og mye omtalt. Men drar man 
litt vestover og tar turen ut til Justøya, finnes 
det flere severdigheter. Justøya Bibelcamp 
har nok mange hørt om. Og ytterst på Justøya 
ligger Brekkestø, et lite tettsted hvor lite har 
endret seg de siste 200 årene. Smugene er 
smale og gresskledde og ”hovedgata” er smal 
og kronglete, men nedenfor åpner småbyen 
seg mot havet som bare Sørlandet kan opp-
vise. Dessverre så vi mange ”privat parkering”-
skilt.
 Sundet mellom Justøya og fastlandet er 
den viden kjente Blindleia. Det krysses på en 
bro med hele 19 meters seilingshøyde. Det er 
ikke lenger nok å bla opp bare et par millioner 
for å skaffe seg ett av de idylliske småhusene 
i sjøkanten her. Nå begynner prisene på et 
par titalls millioner. Men campingplassen på 
Justøya og i Lillesand gir fortsatt mulighet for 
folk flest å nyte naturperlene på Sørlandet.
 Og da havner vi lett på Thingstad 
Familiecamping et par hundre meter vest for 
selve bykjernen i Lillesand. Den ligger kloss 
til vannkanten og med en badestrand som 
ikke ligger tilbake for blaserte rivierasøkere. 
Plassen er en av Norsk Caravan Clubs Topp 
Campingplasser, og kan trygt anbefales for 
feriebesøk. Men det er nok lurest å bestille 
litt i forveien, for her kan det fort bli trangt 
om plassen når høysesongen drar seg til.

Ytterst på Justøya utenfor Lillesand ligger Brekkestø. 
En av de mange idylliske småstedene i Sørlands-
skjærgården hvor livet går i et lavere gir og solen 
nesten alltid skinner. 

I Lillesand finner vi Thingstad Familiecamping som 
også er NCC Topp Camping. Den ligger i gangavstand 
fra bysentrum, og rett ved en langstrakt badestrand.

Sørlandets Caravansenter 
i Grimstad har nylig åpnet 
dørene til sitt nye påbygg til 
nesten 8 millioner kroner. 
Livsverket til Magne Røinås 
seiler opp på tredje plass over 
de største caravanforhandlere i 
Norge.

Av Bjarne Eikefjord

Det blide Sørland  er et eldorado for 
caravanister. Og sørlendingene camper 
som aldri før. Både i egen bakgård og som 
langveisfarende i bobiler og campingvogner. 
Det viser omsetningen ved Sørlandets 
Caravansenter, som med sine 22 ansatte 
for lengst har rundet 100 millioner kroner i 
året fra et salg av rundt 200 bobiler og 200 
campingvogner i 2006. Fra en sped start i 
1984 har Magne Røinås bygget virksomheten 
stein på stein, og ”arverekkefølgen” er sikret 
ved at Rune Røinås følger i farens fotspor i 
bedriften.

Større anlegg
Fra 2003 har bedriften holdt til i et av 
Norges mest komplette og moderne anlegg i 
Grøm Næringspark i Grimstad. Men i fjor ble 
det for lite, og 28. april kunne Magne Røinås 
ønske velkommen til totalt 3000 kvm med 
utstillingslokaler, vaskehall og store verksted-
haller med hele 12 porter og 5 løftebukker 
for opptil 12 tonn med sikte på også å ta 
imot tunge bobiler. Også Sørlandet Caravan-

senter merker tendensen i 
retning av større og dyrere 
bobiler og campingvogner.
- For bare et par år siden 
ville det vært umulig å 
selge bobiler til nærmere 
to millioner kroner stykket, 
sier Rune Røinås. Nå har 

han et market på mellom 20 og 30 slike kost-
bare bobiler på årsbasis.

Kjør mer!
Rune Røinås har ikke helt sans for spikertelt, 
som han sier. For da sitter folk der og bruker 
vogna bare for å sove, i stedet for å kjøre 
mer og få mer opplevelser. Folk kjøper store 
og dyre vogner og parkerer dem deretter 
uten å tenke på vedlikehold og service. Serv-
ice på vogner begrenser seg derfor nærmest 
til skadereparasjoner og tetthetskontroll. 
Dette mener senior og junior Røinås bør 
endre seg. Ikke minst bør alle campingvogn-
eiere få sjekket gassanlegg og bremser en 
gang årlig, selv om vogna står stille. Magne 
Røinås sier at han derfor fra i år har en mann 
ansatt, som skal betjene fastliggende camping-
vogner med service og kontroll på stedet. 

Tro på fremtiden
Magne Røinås har for øvrig stor tro på frem-
tiden for caravanbransjen. Camping er en 
ferie- og fritidsform som gir stor personlig 
valgfrihet når det gjelder reisemål og opp-
levelser. Selv er han bobilentusiast på sin 
hals. Hvert år laster han bobilen for ferien 
og drar av sted til varmere strøk, nærmere 
bestemt til Italia hvor han og kona har fun-
net sitt drømmested. Han viser ellers til at 
folk som har bobil eller campingvogn bruker 
den gjennomgående langt mer enn hyttefolk.
- Mange har både 70 og 80 døgn i bobilen 
eller campingvogna i året, sier Magne 
Røinås. Det gjør en bobil eller campingvogn 
til en god ferieinvestering selv om stadig 
flere nå velger dyrere vogner og biler.

Caravansenter utvider

Gründeren av Sørlandets 
Caravansenter, Magne 
Røinås kan ønske velkom-
men til et av Norges stør-
ste og mest moderne 
salgs- og servicesentre for 
bobiler og campingvogner i 
Norge.

I den nye utstillingshallen er 
det plass til 35 vogner og 
bobiler, hvor folk kan gå rundt 
og prøvesitte og studere til-
budene i ro og mak.

Nye campingvogner og bobiler på rekke og rad. I 
fjor solgte Sørlandets Caravansenter nærmere 400 
nye og brukte enheter.
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Bobilfolket har stadig flere messer å delta på. Denne gang var det 
Bobilmessa som hadde invitert både til salg og messecamp ved 
Letohallen ved Gardermoen. Besøket var ikke så aller verst.

14 utstillere med drøyt halvthundre bobiler hadde satt hverandre 
salgsstevne. Besøket var brukbart og forhandlerne var fornøyd. Flere av 
dem rapporterte om gode salg, selv om noen av bilene ble tilbudt med 
betydelig rabatt. 
 Noen utstyrsleverandører var også møtt opp sammen med Bobil-
foreningen, Norsk Caravan Club og NAF. Nyheter var det mindre av, her 
var det viktigst å få solgt ut gjenværende biler før sommerferien. Salget 
av bobiler har økt meget sterkt. Størst er salgsøkningen for de litt mer 
luksuriøse og dyrere bobilene, sier forhandlerne.
 På parkeringsplassen utenfor ble det arrangert messecamp med 
hele 170 påmeldte bobiler hadde meldt seg på. Mange satte pris på 
at det rusleavstand til utstillingshallen.

Brukbart besøk Av Bjarne Eikefjord

Nyttige tips for bilferien
I MA’s Håndbok for medlem-
mer 2007, som alle med-
lemmer har fått tilsendt, 
finnes det informasjon som 
kan komme godt med på 
ferieturen.
 Her finnes både 
praktiske tips og gode råd. 
Videre gis det veiledning 
om de medlemsfordelene 
man har. Blant annet finnes det gunstige avtaler med hoteller, vandrerhjem 
og reiseoperatører, for ikke å glemme campingplassene!
 
Mer informasjon kan finnes under medlemsfordeler på MA’s nettsider:
www.ma-norge.no
 
Skal du legge opp en reiserute finnes det flere steder på internett der du 
kan legge inn start og bestemmelsessted og finne beste vei, tid, distanse 
osv.:
www.visveg.no
www.mapquest.com/directions/europe.adp
http://rp.rac.co.uk/rp/routeplanner
http://kart.gulesider.no/

Viktige telefonnumre:
MA’s AUTOHJELP innenlands: 800 30 008
Fra utlandet +47 22 68 50 09
Vei- og føremelding Statens Vegvesen 175
Brann 110
Politi 112
Ambulanse 113

Bobilmesse:

Har du en liten trekkvogn for semintrailer, eller en stor ameri-
kansk truck, så er det nå fullt mulig å trekke med seg en masto-
dont av et amerikansk feriehus i 5-tonnsklassen på ferieturen. 
En  camping semintrailer som har alle fasiliteter en normal bolig 
har - og vel så det.

På bobilmessa i Letohallen presenterte Bbnordic en amerikanskinspir-
ert semintrailer med to slideouts. Bredden når disse er helt ”sklidd ut” 
blir på 3,5 m. Med en gulvflate på rundt 30 kvadratmeter, får man en 
fullskala bolig, som i utstyr og komfort absolutt ikke ligger tilbake for en 
tilsvarende fast bopel. Prisene startet på drøyt 750.000 og ender opp-
under millionen, avhengig av utstyr og utførelse. Det er i dag betydelig 
mindre enn en tilsvarende blokkleilighet med samme gulvflate og langt 
mindre utstyrt.
 Og denne boligen kan flyttes fra ett sted til et annet, samt vinter-
isolert og utstyrt for å kunne brukes hele året.
- Noe mange også gjør, sier Geir Myklebust som forhandler herligheten. 

Bolig på hjul
Topaz:

CARAVAN



Forhandlere:
ALTA: Autocom AS, Altaveien 269,
Tlf. 78 45 00 00
ANDENES: Fritidspesialisten, avd. Andenes,
tlf. 76 14 20 98.
ARENDAL: Bobil og Caravan Sør AS, Rykene,
tlf. 37 09 34 02.
BERGEN: Caravan & Fritid AS tlf. 55 10 70 88
KLØFTA: Fritidspesialisten, tlf. 63 94 40 00.
KOLVEREID: Fritidssentret AS, avd.
Kolvereid, Tlf. 90 82 93 63
KRISTIANSUND: Kristiansund Bil og Caravan AS,
tlf. 71 57 21 50.
MOSJØEN: Fritidssenteret AS,
tlf. 75 18 86 10.
TANA: Snefrid og Erik Pettersen, Polmak,
tlf. 78 92 89 80.
TROMSØ: Bobil & Caravan AS tlf. 77 68 90 91
TRONDHEIM: Tinnen Bil AS, tlf. 73 84 82 20.
VERDAL: BTB Senteret v/Arne H Johansen,
tlf. 74 07 89 60.

Importør: Cabby Norge v/John Bergh –
72 58 20 10 / 96 50 20 20 /
john.bergh@cabby.se
www.home-car.nl
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På to hjul i ferien

REISE

Med syklene på stativ på bilen kan det bli en 
spennende oppdagelsesferd på to og fire. Og 
stadig mer legges til rette for sykkelferier. 
Aktiv dag og rolig natt, så langt du vil, så 
tungt du vil, så behagelig du vil. Valget er 
ditt! Og det er kanskje ikke bakkene som tar 
pusten fra deg, men naturen! 

Godt tilrettelagt
Stiftelsen ”Sykkelturisme i Norge” har arbeidet 
med å gjøre det så trygt, enkelt og hyggelig 
som mulig for den som vil bruke sykkel i 
ferie  og fritidssammenheng. Herfra finnes 
mye informasjon om sykkelferie, nasjonale 
sykkelruter, sykkelguider med kart og pakke-
turer med overnatting, for dem som måtte 
ønsker mer tilrettelagte opplegg. Syklistenes 
Landsforening er samtidig en meget aktiv 
interesseorganisasjon som tjener syklistenes 

sak, blant annet med gode råd, publikasjoner 
og en nettside med informasjon.
 Norge er i dag godt tilrettelagt for sykkel-
turister. Man kan velge mellom skiltede ruter 
eller reisemål der man har en base og sykler 
dagsturer ut fra området. Du kan kjøpe ferdige 
pakker eller legge opp turen på egen hånd. 
Det er utarbeidet kart, turbeskrivelser og 
annet nødvendig informasjonsmateriell. 
 Sykkelrutene omfatter alt fra turer langs 
Telemarkskanalen og rundtur i Valdres, til 
øyhopping i Kragerøskjærgården, rundtur i 
Dovrefjell og Lofoten fra Svolvær til Å, samt 
mange flere  ved kysten, i innlandet og på 
fjellet.

Sykkelruter
Det finnes en rekke ruter tilrettelagt for 
sykkelferie. Rutene er de fleste steder merket 

med egne sykkelskilt og 
det er utarbeidet kart, 
rutebeskrivelse og annet 
nødvendig informasjons-
materiell. Rutene er 
primært lagt til veier med 
liten eller ingen bil-
trafikk. Og det er en myte 
at det er bratt å sykle 
i Norge. Det er bare å sykle i riktig retning! 
Langs rutene finnes det severdigheter/attrak-
sjoner, serveringstilbud og muligheter for 

bading, turgåing og andre 
aktiviteter. Ved startpunkt-
ene er det som oftest mulig 
å leie sykkel, dersom dere 
ikke har med deres egne.

Sjekk forholdene
- Vi har testet en rekke av rutene, forteller 
Sissel Jenseth i Syklistenes Landsforening.
- Alle rutene er veldig bra, men hvis du setter 
deg inn i forholdene på forhånd, kan uforut-
sette hindringer unngås.
- Dermed kan gode råd fortelle deg for eksem-
pel hvor bratt en rute er, sier Jenseth.
- Vi setter ekstra fokus på de viktige detaljene 
som gjør at du planlegger på en riktig måte. 
For naturmessig er det fantastisk over alt. 
Som en brukerorganisasjon vil vi fortelle hvor 
fantastiske rutene er, men vi vil si noe om hva 
du må fokusere på for å få en like fantastisk 
tur. 

Ta med syklene på bilen i ferien da vel!
Det er mye å oppleve både på to og fire hjul.

Hvorfor ikke kjøre en tur for egen maskin i ferien? La bilen 
stå, og trå! Norge er et fantastisk land for en opplevelsesrik 
sykkelferie. Den lar seg jo også kombinere med en biltur.

Mulighetene er mange – det finnes mange 
merkede sykkelruter og ferdige pakketurer.

Av H-E Hansen / Foto: Syklistenes Landsforening
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På to hjul i ferien

Derfor er det blant annet viktig å vite om det 
er butikker eller overnatning på veien.
- Når du sykler er det kroppen din som er 
motor. Hvis du ikke har mat, eller hvis turen 
er tyngre enn du forventet, går det på motiva-
sjonen løs. Men med mat og hvile kan du 
sykle jorda rundt!

Allemannsrett og plikt
Sykkeltur gir frihet. På sykkel kan du komme 
deg lenger enn bilen kan bringe deg. Alle-
mannsretten gjør at du kan ferdes på sykkel 
og til fots i utmark. Du kan sykle langs sti og 
vei i utmark. Det er tillatt å telte i utmark 
uten grunneiers tillatelse, men ikke nærmere 
hus eller hytte enn 150 meter, og ikke lenger 
enn 2 dager uten tillatelse fra grunneier.
Du kan plukke bær, sopp og blomster. Fiske 
i saltvann er fritt, mens fiske i innlandet 
reguleres av spesielle regler med fiskekort og 
tillatelse fra grunneier. Du kan bade, padle, ro 
og bruke seilbåt. Men vær alltid forsiktig med 
ild, og ikke tenn bål i skogen i tiden fra 15. 
april til 15. september. Som sykkelturist er du 
i utgangspunktet en miljøvennlig turist, glem 
allikevel aldri å ta hensyn til naturen.

Mer informasjon er å få hos:
Syklistenes Landsforening: www.slf.no
Stiftelsen sykkelturisme i Norge: 

Bruk hjelm på sykkelturen!
Kun én av tre syklister bruker 
hjelm og hver femte alvor-
lige sykkelulykke medfører 
hodeskade. I løpet av årets 
sykkelsesong kommer om lag 
110 menn og kvinner til å 
pådra seg alvorlige hodeskader 
som følge av ulykker på sykkel. 
Så bruk hjelm!

Av H-E Hansen  
Foto: Henriette Erken Busterud/Statens Vegvesen

Hvert år blir minst 6400 personer skadet på 
sykkel. 44  % av dem som har kommet ut for 
en sykkelulykke har ikke brukt hjelm. Tallene 
er fra Statens vegvesen, som gjennom kam-
panjen ”Bruk hjelm” vil få flest mulig til å 
bruke hjelm når de er ute og sykler, både på 
korte og lange turer. Risikoen for å bli drept 
eller varig skadd i trafikkulykker skal ikke 
være høyere for en syklist enn for en bilist. 
I dag er risikoen for død eller varig skade tre 
ganger så høy for syklister som for bilførere.

Hodet spesielt utsatt
Når du sykler uten hjelm er hodet spesielt 
utsatt. En hodeskade lar seg ikke uten videre 
reparere slik en brukket arm gror eller et 
skrubbsår leges. En sykkelhjelm beskytter 
hodet i et ublidt møte med asfalten og er en 
billig livsforsikring både på korte og lange 
sykkelturer.
 I ”Bruk hjelm”-kampanjen settes det 
fokus på at mange av de funksjonene 
hjernen ivaretar er en selvfølge for de fleste 
av oss. Hvilke av hjernens funksjoner kan du 
unnvære?
 Bruk av sykkelhjelm kan utgjøre en stor for-
skjell i skadeomfang dersom ulykken skulle skje.

Kjøp og bruk av hjelm
Når du velger sykkelhjelm er det en del 
ting du bør passe på: Velg en hjelm som er 
godkjent (mrk. CE 1078) og sitter godt uten 
mange justeringer av størrelsen. Hjelmen bør 
passe godt til hodet. God ventilasjon gjør at 
hjelmen ikke blir så klam og varm. Dersom 
du velger skarpe farger også på hjelmen, vil 
flere bli oppmerksom på deg som syklist.
Når du har en sykkelhjelm som passer til ditt 
hode, er det også viktig å bruke den riktig slik 
at hjelmen gir deg den beskyttelsen den skal:
 Plasser hjelmen slik at både panne og 
bakhode dekkes. Mange skyver hjelmen bako-
ver slik at pannen er bar. Fest alltid remmen. 
Den er stram nok når du får en finger mellom 
remmen og haken. Er remmen for løs kan 
hjelmen forskyve seg. Kjøp ny hjelm og kast 
den gamle hvis den har fått et kraftig støt 
eller slag, og vær skeptisk til å overta en 
brukt hjelm som kan ha fått usynlige skader.

Les mer om bruk av sykkelhjelm på: 
www.vegvesen.no/brukhjelm/

God mat og nok hvile gjør at du kommer langt 
i vår fantastiske natur.
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Idyll og sjøvett
Om du bare vil ro prammen en tur, starte opp 
snekkemotoren, heise seil eller kanskje kjøre 
motorbåten en tur, er det mange av oss som 
ser frem til en ny sesong på sjøen. Hver på 
vår måte vet vi å nyte idyllen, finne frem til 
de samme favoritthavnene å ankre opp, søke 
nye farvann i småbølgeglitrende solskinnsvær. 
Eller hva kan måle seg med solrenningen og 
fiskelykken før de andre har stått opp. Eller 
den lange ettermiddagen som går over i som-
mernattens fløyelsblå slør, når solen liksom 
aldri ville under horisonten der nord? Hvis 
den i det hele tatt går ned når du ferdes langs 
våre nordligste kyster. Trenger vi si mer?

Ikke vått i vått
Men det blir etter hvert stadig flere av oss der 
ute på det blå. Vi må være oss bevisst at det 
må vises hensyn. Og mange av oss er land-
krabber det meste av året, og bør huske at vi 
må være ekstra forsiktige når vi er i båten.
For øvrig må det atter en gang minnes om 
at noen våte elementer passer ikke sammen. 
Sjøvettskampanje ”Klar for sjøen”, som retter 
seg mot alkohol i forbindelse med båt- og 
sjølivet, er i gang. Målet med kampanjen er 
å gjøre båtfolket oppmerksomme på farene 
knyttet til sjø og alkohol. 
 Nordmenn drikker mer alkohol enn 
tidligere. I ferietiden om sommeren øker alko-
holforbruket. Kombinasjonen av liberale hold-
ninger, flere og raskere båter og mer trafikk på 
sjøen er bakgrunnen for en økt innsats for å 
få båtførere til å være edru.

Dårlig holdning
Holdninger til alkohol på sjøen har blitt 
kraftig forverret. Nordmenn har fått dramatisk 
dårligere holdninger til å drikke alkohol når 
de kjører båt. Sammenlignet med i fjor er det 9 % 
færre som mener man bør la være å drikke 
alkohol når man kjører båt viser en ny under-
søkelse gjennomført av MMI. De som er mest 
liberale til å drikke alkohol når de kjører båt 
er ungdom i aldersgruppen 15-24 og voksne 
fra 40 til 59 år.  
 Det er nedslående hvor liten respekten 
tilsynelatende er for promillelovgivningen til 

Sommeren og sjølivet bringer glede. Fritidsbåtfolket kan nå 
nyte høysesongen. Vi bor i et land som har noen av vedens 
mest fantastiske farvann. Samtidig må det vises sjøvett.

Av H-E Hansen

BÅTLIV
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sjøs. Før en ny høysommerhelg viste det seg 
siste helg i mai at det bare i Kragerø ble tatt 
14 personer for båtpromille! Kystvakten, to 
politibåter og UPs spesialbåt ble satt inn i en 
omfattende båtkontroll.  Av 71 båteiere ble 
hele 14 anmeldt for promillekjøring, deriblant 
en person som ble tatt to ganger. I tillegg til 
promilletester, ble også lanternebruk og bruk 
av redningsvester kontrollert. 
 Operasjonsleder i Telemark politidis-
trikt lover at det blir flere slike kontroller i 
Kragerø denne sommeren.
- Det er helt tydelig at båtfyll er utbredt og 
at svært mange båtførere ikke følger regelen 
om at båtkjøring og promille ikke hører sam-
men. 
 Mange av båtførerne 
hadde en promille som 
langt oversteg grensen på 
0,8, som gjelder for båter 
under 15 meters lengde. 
Fører av båt som er lengre 
enn 15 meter, skal som 
kjent ha sertifikat, og 
promillegrensen er 0,2. 

Dystre tall
Minst én av tre som drukn-
er har drukket alkohol. I 
fjor omkom 34 personer 
på sjøen. Fall over bord, 
kantring og kollisjoner 
er de viktigste årsakene. 
Nordmenn undervurderer 
risikoen når de inntar 
alkohol i båt. De fleste 
ulykkene skjer når vi tror 
det ikke er farlig, når det er 
fint vær og vi koser oss og 
tar et glass. 
 Mange som ellers ikke 
drikker, velger å drikke 
når de er ved sjøen eller i 
båt – da skal de kose seg. 
Det viser seg at jo bedre 
sommervær er, jo flere 
er drukningsulykkene på 

grunn av promille, fordi alkoholkonsumet 
øker. De fleste som drukner faller ufrivillig i 
sjøen, for en viktig risikofaktor er redusert 
balanseevne. Den som havner i vannet blir 
fort nedkjølt fordi kroppens forsvarsmeka-
nismer mot varmetap ikke virker i alkoholpå-
virket tilstand. Større og raskere båter gjør 
at vi også på sjøen får et fyllekjørerproblem 
som ligner det vi har på veien. I fjor så man 
tragiske dødsulykker i en kombinasjon av fart 
og alkohol der båtføreren heller ikke visste 
nøyaktig hvor han var om kvelden.

Intensivert promillejakt
Politiet kontrollerte 13.000 førere av fritids-

båter i fjor og det er flere 
en noen gang tidligere. Av 
disse fikk 1114 forenklet 
forelegg av en eller annen 
grunn (911 i 2005), mens 
antallet ruspåvirkede båt-
førere av disse var 215 (123 
i 2005).
 Den intensiverte jakten 
førte til at flere fyllekjørere 
ble stanset.  Antallet 
båtførere tatt for beruselse 
er nærmest firedoblet siden 
2004, og det er trolig store 
mørketall.
- I flere av de tragiske 
ulykkene på sjøen i 2006 
var alkohol en medvirkende 
faktor, sier Roar Isaksen, 
sjef for Havnepolitiet i 
Oslo. Ulykker på sjøen kan 
få mer katastrofale følger 
enn ulykker på veien, fordi 
muligheten for å bli reddet 
er mer tilfeldige,
- Alene i båten og fall over 
bord i beruset tilstand, kan 
få fatal utgang, viser stati-
stikken, sier Isaksen. 

Sikker kurs
Ferdsel på fjorden er 
– som når man fører 
bil på veien – ikke 
forenlig med hensyns-
løs fart, bruk av rusmi-
dler eller dårlig utstyr. 
Vis hensyn! 
Bruk sjøvett.

Sjøvettreglene
Forbered deg på at det kan skje en ulykke, og tenk 
igjennom hvordan du bør forholde deg: Behold roen, 
bli ved båten og tilkall hjelp.

1. Tenk sikkerhet.
Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker 
trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr.
Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig. 

3. Respekter vær og farvann.
Båten må bare benyttes under egnede forhold. 

4. Følg Sjøveisreglene.
Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterne-
føring må overholdes. 

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg.
Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord. 

6. Vær uthvilt og edru.
Promillegrensen er 0,8 for fører båt.

7. Vis hensyn.
Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Enkelt sagt må nødvendig utstyr, kart og kompass 
være med. Ha riktig brannslukningsutstyr i båten 
og lær og å bruke det. Sitt rolig i småbåter. Skal 
noen bytte plass, må bare en reise seg om gangen. 
Bruk fottøy med gummisåler. Bli ved båten hvis den 
kantrer og rop om hjelp.

Sjøveisreglene
Sjøveisreglene er internasjonale regler som gjelder 
for alle som ferdes i båt. Et vesentlig element i 
Sjøveisreglene er prinsippene for styring og seilas: 

Vikeregler for motorbåter 
1. Hold til høyre for møtende båt
2. Vik for båter fra styrbord
3. Motorbåt viker for seilbåt.

Andre vikeregler 
1. Innhentende båt viker for båt som blir innhentet 
2. Hold god avstand til nyttetrafikk
3. Hold til styrbord i trange led
4. Hold god avstand til båter som ikke kan     
    manøvrere normalt.

Mer informasjon finnes på blant annet: 
www.sjovett.no, www.kystvakt.no, 
www.redningsselskapet.no og www.alkokutt.no

Også i år vil politiet 
og kystvakten kon-
trollere og bistå 
båtfolket. 

BÅTLIV
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Lewis Hamilton! Merk deg det 
nye navnet i Formel 1 med en 
gang. Ikke før har Michael 
Schumacher avsluttet sin fan-
tastiske karriere før et nytt 
mesteremne nesten uten side-
stykke dukker opp.

Av H-E Hansen

22-åringen har kommet inn i motorsportens 
toppklasse som en komet. Med tilsynelatende 
letthet er nykomlingen i ferd med å kunne 
vinne hele mesterskapet.

Utrolig
Debuten fant sted i Australia i mars. Riktig-
nok var det spenning knyttet til finske Kimi 
Räikkönen i Ferrari og Fernando Alonso i 
McLaren-Mercedes. Begge var i nye team og 
nye biler, men ville man mangle den inter-
essen som var knyttet til en virkelig markant 
personlighet? Media og publikum kastet seg 
over Lewis Hamilton med et enormt fokus og 
skyhøye forventninger. Hamilton innfridde.

Historisk
Seirene i sesongens første del gikk i Australia 
til Räikkönen, Malaysia til Alonso, både i 
Bahrain og Spania til Felipe Massa (Ferrari) 

og til Alonso i Monaco. Men hver eneste gang 
var Hamilton å finne på seierspallen! Første 
gang på tredjeplass og deretter nest øverst. 
Dette ville ha vært imponerende resultater for 
enhver Grand Prix-fører, for en debutant er 
det utrolig. Aldri har man sett lignende.
Etter sin andreplass i sesongens fjerde løp, 
det spanske Grand Prix, ledet Hamilton 
plutselig VM. Etter fem løp av årets Formel 
1-VM lå han fortsatt på samme poengsum som 
lagkamerat Alonso i toppen av mesterskaps-
tabellen.
 Dermed ble han tidenes yngste VM-leder 
i Formel 1, og slo den gamle rekorden fra 
1960. Den var satt av Bruce McLaren, som var 
grunnlegger av den stallen Hamilton kjører for.

Rask karriere
Bestefaren til Lewis Hamilton hadde innvandret 
fra den karribiske øya Grenada på 50-tallet. 
Lewis Carl, som er hans fulle fornavn, ble født 
i England i 1985. Anthony, den sportsinteres-
serte faren hans, valgte navnet etter de legen-
dariske olympieren Carl Lewis.
 Lewis Hamilton var en hyperaktiv gutt, 
som faren Anthony fulgte opp med å gi ham 
en go kart allerede i seksårsalderen. Krefter 
og interesse ble umiddelbart målrettet, og 
Hamilton senior fulgte opp gutten, samtidig 
som den andre, yngre sønnen Nicholas også 
krevde sitt, siden han er rammet av cerebral 
parese og sitter i rullestol.
 Åtte år gammel begynte Lewis å konkur-
rere og som 10-åring begynte han i 1995 
å vinne go kart-mesterskap i fleng. I 2001 

avanserte han til ordentlige racerbiler i Formel 
Renault. Nå viste han sin styrke igjen, og vant 
serien overlegent i 2003.. Deretter gikk turen 
til Formel 3, der han dominerte i 2005, før 
han i fjor kom til GP2-serien. I mesterskapet 
som ligger nærmest opp til Formel 1, tok han 
tittelen. Så ble han tatt inn som McLaren-
teamets nye Grand Prix-fører i Formel 1 
sammen med den regjerende verdensmesteren 
Alonso.

Tidlig frempå
Men setet i Formel 1 er på ingen måte Lewis 
Hamiltons første møte med McLaren-laget, 
som i en mannsalder har vært blant de beste 
og vunnet mange mesterskap. Det har allerede 
blitt en legendarisk historie at Hamilton som 
9-åring var på en stor tilstelning motor-
sportens berømtheter. Ron Dennis, sjefen for 
McLaren, var en av dem. Unggutten gikk bort 
til Dennis:
- En dag skal jeg kjøre for deg i Formel 1, sa 
han selvsikkert.
 Takket være sin gode go kart-resultater 
var han faktisk innen et par år i ferd med å få 
staket utveien mot den store drømmen: Han 
ble i 1998 den yngste føreren med proffkon-
trakt med McLaren, i et aspirantprogram som 
har hjulpet ham opp trinnene på stigen mot 
motorsportens toppklasse!

Et tidsspørsmål
Det er bare en eneste rekord han ikke har 
notert seg for: Å vinne et løp. I skrivende 
stund mangler han sin første seier. Det er 
likevel ikke tvil om at Hamilton kommer 
til å vinne. Det er bare et tidsspørsmål. I 
Formel 1 er det forbudt å avtale at den ene 
føreren skal vinne, såkalte teamordre. Og det 
er ikke tvil om at Lewis Hamilton er lojal til 
McLaren og kjenner sin plass som junior i 
forhold til lagkamerat Alonso, som tross alt 
er regjerende verdensmester. Men britens tid 
kommer snart. Veldig snart.

 

Formel 1:

Alonso på grusen. Massa mot seier. Det har vært hard 
kamp om plasseringene i år.

300 km/t inn i første sving. Starten gir ikke rom for 
feilbedømmelser.

MOTORSPORT

Lewis Hamilton

Nasjonalitet: British 
Født: 7. januar 1985 
Høyde: 1.74 m 
Vekt: 68 kg
Grand Prix-debut: 2007
Totalt antall billøp: 113
Seire totalt: 37

Debutanten Lewis Hamilton kjører utrolig feilfritt og tilsynelatende uanstrengt til topplasseringer.

Rett til topps 
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Den 23 år gamle bergenseren 
Thor-Christian Ebbesvik satser 
målrettet på en billøpskarriere. 
Han vil til topps. Det er intet 
mindre enn en plass i Formel 1 
som er ambisjonen på noen års 
sikt. I 2007-sesongen kjører han 
i det spanske Formel 3-mester-
skapet. Med suksess!

Av H-E Hansen

Veien frem til Grand Prix-nivå går gjennom 
en del mindre Formel-klasser. Men disse gjør 
likevel stor fart! Formel 3-raceren har en 
toppfart på 270 km/t og akselererer fra stille-
stående til 100 km/t på rundt 2 sekunder. Den 
stiller han opp med i hard konkurranse med 
24 like ambisiøse konkurrenter i det spanske 
mesterskapet. 

Læretid
Thor-Christian begynte å kjøre go kart i 1994. 

Han var da 11 år og kjørte klassene Micro og 
Mini fram til 1997 da den lokale trenings-
banen i Bergen ble nedlagt. Han stod derfor 
uten treningsmuligheter fram til 2001 da han 
selv kunne kjøre til utenbys baner for å trene. 
Han har siden kjørt 3 sesonger i go kart type 
Rotax Max 125. I 2004 ble han Norgesmester 
i denne klassen, og i januar 2005 stilte han 
som Norges representant under verdensfinalen 
på Lanzarote.
 Veien fra go kart til ”ordentlige” racerbiler 
går normalt videre til 
Formel Ford. Her er det 
de britiske mesterska-
pene som gjelder, der 
unge lovende racerførere 
kommer fra hele verden 
for å gjøre seg bemerket 
i en meget hard og jevn 
konkurranse. 
 Thor-Christian 
Ebbesvik kjørte i 2005 
og 2006 to veldig lærerike år her. Veien videre 
går så til Formel 3, selve springbrettet mot top-
pen. Enkelte av Formel 1-stjernene har faktisk 
kommet seg direkte fra denne serien til Grand 
Prix, ellers er det ett steg igjen imellom: GP2.

Team med potensial
Formel 3 koster imidlertid mye penger. En 
sesong i England kommer på 5-6 millioner 
kroner. Alternative serier i Europa og USA ble 
vurdert, men det åpnet seg en mulighet til å 
delta i det spanske Formel 3-mesterskapet for 
omtrent halvparten av hva prisen ville vært i 
England. Ebbesvik valgte dette, for også her 
er det tøffe løp, mye å lære og muligheter for 
å bli lagt merke til. Ikke minst takket være 
Spanias egen Formel 1-verdensmester Fernando 
Alonso står Formel-kjøring høyt i kurs på den 
iberiske halvøy. Og i feltet møter han blant 
annet sønnen til den tredobbelte Formel 1-
mesteren Alain Prost.
 Thor-Christian har kommet inn det profe-
sjonelle Team West-Tec, som har base i England. 
På løpene er han omgitt av 8-9 mann, fra 
teamsjef til mekanikere, med forskjellig spesi-
alitet innen elektronikk eller mekanikk. Dette 
teamet har egne biler i GP2, og la også inn 
bud på en av de ledige plassene da F1 åpnet 
opp for flere team. Thor-Christian ser defini-
tivt fordelene ved å komme i kontakt med et 
slikt team, siden målet nettopp er Formel 1, 
og at veien dit med stor sannsynlighet går via 
GP2-serien.

Thor-Christian Ebbesvik hevder seg godt i den harde 
konkurransen.

Innersvingen på konkurrentene: Ebbesvik legger også 
biler i A-klassen bak seg.

Full konsentrasjon og profesjonell satsing. Ebbesvik holder 
seg i god fysisk og psykisk form for å takle presset.

Nordmann mot Formel-toppen
Formel 3:

MOTORSPORT
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Kontrakt
Det spanske Formel 3-mesterskapet består av 
16 løp; 8 helger med 2 løp hver gang. Det 
er knyttet stor interesse til serien. Opptil 50 
– 60 000 tilskuere antas å komme på løpene, 
og de blir TV-overført både i England og stort 
sett alle spansktalende land.
 Thor-Christian kjører i B-klassen, som 
konkurrerer med litt eldre og rimeligere biler 
enn A-klassen. De to klassene stiller imidler-
tid opp i samme 25-biler store felt. Og selv 
om B-bilene antas å være rundt 1,5 sekunder 
tregere på runden, gir det faktisk den fordelen 
at raske Ebbesvik har mulighet til å vise 
at han virkelig duger ved å slå en del av 
A-bilene. Å vinne B-klassen er en selvsagt 
målsetning. Og fullt realistisk. Allerede under 
sesongforberedelsene som startet med fem 
ukers testing fra midten av februar, viste han 
at han er blant de beste, ikke bare i klassen 
men også totalt sett. Når sesongen nå er vel 
i gang, har han allerede notert seg for flere 
løpsseire i sin klasse.
 Ved siden av kjøringen legger den målret-
tete Thor-Christian stor vekt på fysisk og 
psykisk trening. Den sympatiske vestlendingen 
satser alt for å klatre videre mot drømmen om 
å bli den første nordmannen i Formel 1.

Formel 3-bilen
Tekniske data:

Chassis: 
Dallara 
Motor: 
Toyota 2,0 
Effekt: 
ca 220 hk 
Girkasse: 
Sekvensiell 6 gir 
Minimumsvekt: 
550 kg med fører
Topphastighet: 
Ca. 270 km/t. 

Terminlisten resten av 2007
23. – 24. juni Albacete-banen, Spania
14. – 15. juli Magny Cours-banen, Frankrike
29. - 30. sept. Valencia-banen, Spania
27. - 28. okt. Monteblanco-banen, Spania
10. - 11. nov. Montmelo-banen, Spania

Cockpiten i en Formel-bil er en trang, men ettertraktet, 
arbeidsplass.

Nordmann mot Formel-toppen

Knut Ove Børseth fra NAF Motorsport Trønde-
lag har allerede noen år bak seg i rallycross 
supernasjonal. Til denne sesongen har han 
byttet ut sin Volvo med en bil som i denne 
sammenheng er både uvanlig og spennende, 

nemlig en Lexus IS200. Og dette har vist seg 
å være en suksessoppskrift. Den nye bilen 
har så langt vist seg å være meget konkur-
ransedyktig. Knut Ove har hittil i sesongen 
gjort ”rent bord”, med to strake seire.  

Suksess i ny bil

Stian Sørlie fortsetter å imponere med sin 
BMW 120d på tyske asfaltbaner. Nylig kjørte 
han og hans tyske teamkollega Jörg Viebahn 
inn til sin tredje klasseseier i et 4-timersløp 
på legendariske Nürburgring. Av 150 start-

ende ble paret Sørlie/Viebahn denne gangen 
nummer 17 totalt, med sin dieseldrevne 
BMW. De løpene Stian ikke har vunnet så 
langt har han brutt med tekniske problemer. 

Sørlie vinner i Tyskland

Unge Mads Østberg har innledet sesongen i 
Rally-NM slik han avsluttet fjoråret, nemlig 
på toppen av pallen i NM-løpene. Tar vi med 
seieren i avslutningsløpet i fjor har han 
nå fem strake NM-seire, noe som selvsagt 
medfører at han også leder årets NM ganske 
klart med sin Subaru Impreza WRC. På plas-
sen bak i sammendraget finner vi de siste års 
NM-grossist Thomas Schie, som hittil ikke har 
klart å hamle opp med unge Østbergs tempo. 
Unntaket var i Rally Sørlandet, da Schie 
lenge hadde seieren inne, men ble stoppet 
av en punktering mot slutten av løpet. Men 
Schie jages av Anders Grøndal, som bare 
ligget et fattig poeng bak.
 I gruppe N leder fjorårets NM-vinner 
Martin Stenshorne, foran MA-kjøreren Per Erik 
Brynildsen. På tredje følger Bernt Kollevold, 

mens Jørgen Solberg og Eyvind Brynildsen 
deler fjerdeplassen med kun fire poeng fram 
til medaljeplass. Unge Eyvind Brynildsen 
(sønn av Per Erik) har vist meget lovende 
takter den siste tiden, og blir helt sikkert en 
av de viktigste utfordrerne i kampen om NM-
tittelen. 

Østberg leder Rally-NM

MOTORSPORT
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Seminar i Stortingets kinosal samlet rundt 80 
interesserte deltakere. Stortingsrepresentant 
Torstein Rudihagen (A) og MAs direktør Terje 
Tørring innledet, før samferdselsminister Liv 
Signe Navarsete holdt åpningsforedraget. 
under tittelen ”Kan alkolås være et aktuelt 
virkemiddel i regjeringens trafikksikkerhets-
planer?”

Prioritert
- Trafikktryggleik er eit prioritert område i 
regjeringa sin transportpolitikk, begynte Nav-
arsete, som holdt et innlegg, der det følgende 
er et delvis utdrag:
- Å endre åtferda til trafikantane er viktig når 
det gjeld fart, manglande bruk av bilbelte og 
bruk av rusmiddel  i trafikken. Køyring påverka 
av rusmiddel er eit alvorleg problem. Under-
søkingar, både i Noreg og andre land, viser 
at sjåførar som er påverka av alkohol eller andre 
rusmiddel er innblanda i mange alvorlege ulukker. 

- Når det gjeld tiltak mot ruspåverka køyring, 
må det her som elles i trafikktryggleiksar-
beidet arbeidast breitt, og frå mange instansar, 
for å motverke slik trafikkfarleg køyring. Sær-
leg viktig er politiet sine kontrollar, straff, og 
informasjon. I samarbeid mellom Trygg Trafikk 
og  vegstyresmaktene blir det gjennomført 
fleire  haldnings- og opplysningskampan-
jar.  Motorførernes avholdsforbund har òg 
halde aksjonar der medlemer har snakka med 
bilførarar om rus og delt ut materiell. MA har 
vore særleg aktive når det gjeld demonstra-
sjon av alkolås. 

Bruk av alkolås?
- Alkolås kan brukast på ulike måtar; 1). som 
eit tiltak for promillekøyrarar med tilbakefall, 
t.d. som eit alternativ til tap av førarrett, 
eller 2). som eit førebyggjande tiltak, ved at 
alkolås til dømes vert installert i visse køyretøy 
for yrkes- og næringstransport, og  3). som eit 

meir generelt førebyggjande tiltak.
 Ministeren sa at hun er svært positiv til at  
vegvesenet går foran med å installere alkolås i 
sine biler, og hun håper dette kan medføre at 
andre følger etter.
-  Eit viktig poeng i denne samanhengen er 
elles at Vegvesenet, ved å installere alkolås 
i sine køyretøy, vil gjere at verkstader kan 
finne det interessant å tilby montering og 
kalibrering av alkolås. Vi manglar i dag ein 
infrastruktur av verkstader som kan yte desse 
tenestene.

Et virkemiddel
På spørsmålet om alkolås kan være et 
aktuelt virkemiddel i regjeringens planer for 
trafikktrygghet, sa Navarsete videre blant 
annet:
- Bruk av nye og ulike former for køyretøy-  
teknologi vil kunne gi auka tryggleik ved 
å hjelpe førarane med å meistre situasjo-

Av H-E Hansen

Alkolåsseminar i Stortinget

Alkolås:

ORGANISASJON

Som ledd i MAs arbeid med å få innført alkolås ble seminaret ”Alkolås som trafikksikkerhetstiltak” 
holdt i slutten av april. Stedet for seminaret var intet mindre enn på Stortinget, og samferdselsminis-
teren holdt innledningsforedraget.
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ORGANISASJON

nar i trafikken. Bilbeltevarslar, automatisk 
tilpassing av fart, elektroniske program for 
stabilitet, alkolås osb. er døme på slik ny 
teknologi. Med tida vil truleg fleire slike 
system bli standard i mange køyretøy. Det kan 
også tenkjast at EU vil kome med krav om 
bruk av køyretøyteknisk utstyr som støttar 
opp om ei sikrare køyring. Utover dette, må 
dei einskilde land sjølve stille krav om bruk av 
t.d. alkolås. Eg ser på dette som ei interessant 
problemstilling i høve til EØS-avtala og kor 
langt vi kan gå i å krevje montering og bruk 
av alkolås.  
 Ministeren kom videre inn på alkolås-
prosjektet på busser på Lillehammer og 
konklusjonene om bruk og kostnader derfra. 
Man mangler foreløpig erfaringsmateriale og 
informasjon om virkningen av alkolås.

Frivillig i starten
- Eg er positiv til at bruk av alkolås skal bli 
ein del av regjeringa sitt trafikktryggleiks-
arbeid Først bør det i Norge, som i Sverige, 
skje gjennom frivillige ordningar, deretter er 
det aktuelt å vurdere pålegg for nyttekøyretøy 
– spesielt dei som køyrer med ansvar for andre 
sitt liv og helse. Det kan gjelde t.d. buss- og 
drosjeselskap, mente Navarsete.
- Når det gjeld bruk av alkolås som alternativ 
til tap av førarrett, vil det òg krevje lovendring 
om det skal innførast i Noreg. Eg ynskjer i 
første omgang å setje ned ei arbeidsgruppe 
som kan vurdere nærmare om slik bruk av 
alkolås, som eit ledd i til dømes eit promille-
program / rusprogram, kan vere aktuelt i 
Noreg.
- Eg vil gjerne understreke at eg ser positivt 
på at MA og andre er pådrivarar når det gjeld 
friviljug bruk av alkolås.  Dette har gitt gode 

resultat i Sverige, og eg vil gjerne støtte 
opp om eit slikt arbeid. Bruk av alkolås - i 
ei eller anna form - bør i framtida bli ein del 
av regjeringa sitt arbeid for trafikktryggleik, 
avsluttet samferdselsminister Navarsete.

Gode erfaringer
Liza Jakobson fra Vägverket i Sverige holdt 
et innlegg der hun redegjorde for erfaringene 
med alkoklås som virkemiddel for trafikk-
sikkerhet i Sverige. I vårt naboland ble alkolås 
virkelig aktualisert i 1999 og det ble startet 
både i offentlige og private forsøksprosjekter. 
Nå finnes det totalt 18 000 alkolåser, og konklu-
sjonen er at resultatene er positive. 
 Seksjonsleder Finn Harald Amundsen fra 
Statens Vegvesen orienterte deretter om nor-
ske erfaringer med alkolås her til lands. I lys 
av en positiv utvikling i tallene over drepte 
og hardt skadde i trafikken, må man søke nye 
tiltak for å komme enda nærmere nullvisjo-
nen.
- Alkolås er et av tiltakene vi ser for oss som 
aktuelle for fremtiden, kunne Amundsen 
fortelle.
 Hittil har Statens Vegvesen gått foran 
med å skulle sette alkolås i sine nye 
tjenestekjøretøyer.

Positivt tiltak
Arne Gjerstad fra Transportbedriftenes Lands-
forening holdt et innlegg om null-toleranse 
for alkohol i yrkestrafikken. Transportnæringen 
ønsker en bransje som er klinisk ren for 
alkoholbruk. Innføring av alkolås kan være et 
positivt tiltak for dette, både for bransjen selv 
og kundene.
 Bjarne Eikefjord fra MA-Norge avsluttet 
med en orientering om alkolås internasjonalt 
og i Norge. Dette omfattet både hvor langt 
man i forskjellige land har kommet med 
prosessen med å ta alkolås i bruk, og hvilke 
tekniske muligheter som nå finnes for bruker-

vennlig, rimelig og driftssikkert utstyr.
Seminaret fikk stor oppmerksomhet i media, og 
både i presse, radio og fjernsyn ble spørsmålet 
om alkolås satt på dagsordenen i forbindelse 
med seminaret.

Alkolåsseminar i Stortinget
MAs Alkolås-seminar samlet mange intereserte og fikk stor oppmerksomhet i media.

Liza Jakobson

Torstein Rudihagen og Terje Tørring
Samferdselsministeren er positiv til alkolås.

Arne Gjerstad

Finn Harald Amundsen

Bjarne Eikefjord
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Volvo har utviklet en bil med 
hindre mot at føreren skal synde 
mot de viktigste sikkerhets-
faktorene i bil Hvis du ikke fester 
beltet eller er alkoholpåvirket 
starter den ikke. Og hvis en 
fartsglad ungdom skal kjøre, kan 
det legges inn en fartssperre. 
Systemet med et flerlås-system 
er å finne i en eksperimentbil 
som skal vekke interesse for 
trafikksikkerhet.

Av H-E Hansen

Bilen – en Volvo S40 – er utstyrt med et sys-
tem som skal forhindre at du kan starte bilen 
før du har blåst i alkolåsen og satt sikker-
hetsbeltet på. I tillegg kan det legges inn en 
selvvalgt grense for maksimal fart, som styres 
av tenningsnøkkelen.. Den er kalt MultiLock 
– altså ”flerlås”.

Tre ulykkestyper
Volvo MultiLock er ment å skulle virke mot de 
tre viktigste typene ulykker.
- Vi vet at en stor andel av bilulykkene sky-
ldes promillekjøring. Likeledes skyldes mange 
dødsulykker og alvorlige skader at folk ikke 
bruker beltet. Derfor har vi arbeidet med å 

lage en beltelås som er alkolås. Med flerlås-
teknologien er målet å unngå slike ulykker, 
sier Ingrid Skogsmo, som er sjef for Volvos 
sikkerhetssenter i Göteborg.
 Internasjonal statistikk viser, ifølge 
Volvo, at unge bilførere også er klart over-
representert i bilulykker. Risikoen for at en 
18-25-åring er involvert i et uhell er mer enn 
det dobbelte av risikoen for gruppen i alderen 
fra 26 til 50. Årsaken er ofte for stor fart. 
Sammen med liten kjøreerfaring er fart en 
livsfarlig kombinasjon.

Lås nummer 1
For å få startet motoren på MultiLock-bilen må 
personen i førersetet først blåse i alkolåsen. 
Alkolåsen er en integrert del av beltelåsen på 
sikkerhetsbeltet. Når du setter deg i førersetet, 
finner du den altså hengende mot kupeveggen 
ved venstre skulder. Før du låser den, må du 
blåse i alkolåsen, som analyserer pusten. Dette 
tar et øyeblikk. Hvis personen som prøver å 
starte bilen har drukket, viser indikatoren for 
alkolåsen et rødt lys midt på dashbordet. Da 
kan bilen selvsagt ikke startes.

Lås nummer 2
En promillefri sjåfør får grønt lys. Men motoren 

kan fortsatt ikke startes. Nå må låsen for 
sikkerhetsbeltet festes. Du kan også nå se en 
lysindikasjon på dashbordet, som viser at nå 
kan motoren startes og bilen kjøres.

Lås nummer 3
Det tredjes trinnet på flerlås-systemet er at 
du kan velge å få en ekstra startnøkkel med 
innlagt fartssperre. Den vanlige standard-
nøkkelen til bilen gir som vanlig fri adgang til 
å kjøre i alle hastigheter, både i henhold til 
fartsgrensene og enda fortere. Det er du selv 
som bestemmer og er ansvarlig.
- Ved å bruke spesielle tenningsnøkler, kan vi 
lett forhåndsprogrammere bilen, slik at den 
for eksempel ikke kan gå fortere enn 90 km/t, 
sier Skogsmo.
- Dette gir foreldrene ekstra trygghet når 
de skal låne ut bilen til barna sine. Denne 
teknologien kan også ha en anvendelse i 
kollektiv- og nyttetrafikk. En varebil som aldri 
skal utenfor byen, behøver neppe å kunne gå 
fortere enn 70 km/t.
 Farten på begrensningen i en nøkkel kan 
du velge selv og årsakene kan være så mange.
- Denne eksperimentbilen er et viktig steg for 
å vurdere muligheten for å tilby systemet til 
kundene våre, forklarer Ingrid Skogsmo.

Volvo MultiLock:

Alkolås og flerstegs sikkerhetskontroll

Sikkerhetsbeltet må festes som trinn 2. Lysindikatorer sier ifra om status for alkolås og beltet. Ekstra nøkler kan gi bilen fartsbegrensninger.

Trinn 1; alkolåsen sitter lett tilgjengelig som del av låsen på sikkerhetsbeltet når du skal blåse.

REISERTRAFIKK



Ferske tall fra Politidirektoratet viser at i fjor ble 
nær 6400 bilførere her i landet tatt for promille-
kjøring. Mange ble tatt for andre eller tredje 
gang. Alkolås er en teknisk innretning som enkelt 
kan monteres i alle kjøretøyer for å hindrer at per-
soner påvirket av alkohol får startet kjøretøyet.

Effektiv demonstrasjon  
Målet med kampanjen er å demonstrere alkolås-
bilen i praksis. Den vanlige bilist får prøve 
alkolåsen, og akseptere den som et virkemiddel 
for økt trafikksikkerhet. Samtidig skal lokale, 
regionale og sentrale politikere, transport-
selskaper og brukere av transporttjenester få 
anledning til å prøve systemet. Media i for-
skjellige deler av landet er også en målgruppe. 
Totalt sett er dette et ledd i arbeidet med å 
sørge for at alkolås blir innført i Norge.
– Alkolås er det eneste som effektivt kan 
fjerne fyllekjørere fra veiene, sier prosjektleder 
Bjarne Eikefjord i MA-Norge

Alkolåsbilen
Det er en Toyota Auris som i år er alkolåsbilen 
under kampanjen. En 2-liters dieselutgave 
av den nye modellen er stilt til rådighet fra 
Toyota. Den har blitt utstyrt med en alkolås 
og fått en dekor som ikke kan levne tvil om 
hva turneen land og strand dreier seg om.
 Reiseruten deles i to der første del i juni 
foregår fra Nord-Trøndelag og sørover til Horda-
land. Fra midt i august til sist i september vil 
Agder-fylkene, Telemark, Hedmark, Oppland, 
Østfold, Akershus og Oslo stå for tur.  
 Turneen startet lørdag 2. juni i Stjørdal 
i Nord-Trøndelag. Den aktive avdelingen her 
fikk i anledning til benytte bilen i forbindelse 
med dagen for Aksjon Møteplass i Stjørdal.. 
Her fikk forbipasserende i handlegaten prøve 
hvordan alkolåsen virker. Her fikk mange vise 
at de blåste alkoholfritt og kunne starte bilen. 
En liten sprut av alkoholholdig munnspray 
gjorde imidlertid raskt et utslag, slik at bilen 

ikke ville startes. Reaksjonene på alkolåsen 
var udelt positive og lover godt for resten av 
kampanjen.

Finn mer informasjon om Alkolåsbil-turneen 
på www.ma-norge.no eller kontakt Brita H. 
Eriksen ved MA-kontoret, tlf. 22 96 69 51 / 
epost: brita.eriksen@ma-norge.no.

Alkolåskampanjen 
2007 i gang! 
I sommer får mange nordmenn anledning til å 
se hvordan en alkolås virker. MA sender en bil 
utstyrt med alkolås ut på en lang turné. Her vil 
de lokale MA-avdelingene stå for arrangementer 
der alle kan få anledning til å teste hvordan 
systemet virker.

Aksjon Møteplass 2007  
Lørdag 2. juni ble MAs årlige  
Aksjon Møteplass arrangert over 
hele landet, på steder hvor det 
er naturlig og mulig å få per-
soner i tale omkring trafikale 
temaer. 

Aksjonen rettet spesiell  oppmerksomheten på 
hva man kan gjøre i forhold til trafikantgrupper 
og trafikksituasjoner som i særlig grad bidrar 
til ulykker i trafikken. Årets temaer var rus, fart 
og alkolås.
 Aksjonen ble arrangert av mange av MAs 
avdelinger rundt om i hele landet. Listen over 
engasjerte avdelinger som deltok var impo-
nerende: Hamar. Nord-Østerdal, Trysil, Vest-

oppland, Nord-Gudbrandsdal, Lillehammer, 
Drammen, Sandefjord, Horten, Larvik, Skiens-
fjorden, Telemark, Flekkefjord, Hordaland, 
Skudesnes, Haugaland, Sandane, Ytre Sunnfjord, 
Volda/Ørsta  Surnadal, Trondheim, Stjørdal, 
Innherred,
Fosen, Ofoten, Vesterålen, Midt-Troms og 
Finnmark. Aksjonsstedene melder om bra del-
takelse, og god kontakt med publikum. 
 Aksjonen omfattet som vanlig en under-
søkelse blant de interesserte, som kan gi en 
pekepinn på hvor stor kjennskap folk har til 
fakta om trafikkskader i forbindelse med blant 
annet rusbruk og fart. Tallene fra undersøkelsen 
vil oppsummeres og offentliggjøres når de er 
klare en tid etter aksjonen.

Første stopp var Stjørdal med mange positive tilbake-
meldinger.

Alkolås bilen sendes ut på turneen av Brita H. Eriksen, Terje Tørring, og Bjarne Eikefjord 
fra MA-kontoret.
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Alkolås og flerstegs sikkerhetskontroll

Aksjon møteplass skapte mye aktivitet i gågaten på 
Stjørdal som så mange andre steder.



Støtte til reduksjon av CO2 med 30 % innen 2020 
MA er opptatt av miljøspørsmål. 
Flere ganger tidligere har MA 
lagt ned et betydelig arbeid i 
å klargjøre og formulere sin 
holdning til miljøspørsmål, blant 
annet i ”Miljøpolitisk program 
1995-96” og i ”Politisk program 
2004-2006”. Nå er engasjementet 
aktualisert gjennom en uttalelse 
i CO2-debatten.

Av H-E Hansen

Her står det å lese:
MA har i lang tid vært opptatt av miljøspørsmål. 
Organisasjonens miljøpolitiske programmer har 
omfattet hele spekteret av problemstillinger og 
tiltak, rettet mot lokal og global forurensning.
 Den seneste tidens miljøfokus har rettet 
seg mot virkningene av de økte utslippene av 

klimagasser; i første rekke CO2. De globale, 
langsiktige effektene av klimagassutslippene ser 
ut til å være dramatiske, og temaet er på toppen 
av dagsordenen i miljødebatten. Problema-
tikken rundt CO2-utslipp topper dermed også 
myndighetenes formulerte prioriteringer med 
hensyn til tiltak, med målsetting om betydelige 
utslippsreduksjoner. 
 CO2-utslipp forbindes i stor grad med 
transportsektoren, hvor privatbilismen er en 
meget synlig og fokusert del. På verdensbasis 
utgjør utslipp fra denne sektoren rundt 20 % av 
det totale, menneskeskapte CO2-utslippet. Vårt 
konsum ut over selve bilismen utgjør altså det 
aller meste av CO2-utslippet. Dette tilsier at det 
trolig må radikale endringer av det totale for-
bruksmønsteret til for at det skal kunne skje noe 
som virkelig monner. Dyptgripende forandringer 
på mange områder vil antakelig tvinge seg frem. 
Etter hvert kan det komme offentlige tiltak – det 
vil si økonomiske virkemidler i form av avgifter 
og/eller restriksjoner etc. – som nødvendigvis 
vil kunne bli merkbare for de fleste – og kanskje 
smertefulle for mange.
 MA slutter seg til myndighetenes linje i 
dette spørsmålet, med nødvendige tiltak for 

å nå målsettingen om 30 % reduksjon av CO2 
-utslippene innen 2020.
 Privatbilismen er et område som både 
er godt synlig og vel egnet som gjenstand 
for tiltak. For myndighetene er dette et felt 
hvor man har full kontroll gjennom skatte- og 
avgiftsforhold, både med hensyn til bilen, 
veiene og infrastrukturen for forskjellig drivstoff. 
Et eksempel på tiltak fra myndighetenes side 
er omleggingen av bilavgiftene fra årsskiftet. 
Bilenes CO2-utslipp er nå en viktig del av bereg-
ningsgrunnlaget for bilavgiftene.
 Men som trafikanter og bilister har hver en-
kelt av oss gode muligheter til å bidra på frivillig 
basis, noe som kan skje på flere måter: 
 Vi må bli mer bevisste i forhold til disse al-
vorlige temaene, og vi må til enhver tid forsøke 
å opptre på en måte som gagner miljøet. Som 
bilkjøpere kan vi velge de mest miljøvennlige 
bilene, med lavest forbruk og utslipp. Vi kan 
vurdere vår bilbruk på en mer kritisk måte – og 
sist men ikke minst kan det være mye å hente 
på å kjøre mer miljøvennlig, det vil si med lavest 
mulig forbruk. Dette vil dessuten kunne føre til 
både økonomiske og trafikksikkerhetsmessige 
gevinster for hver enkelt. 

MA med miljøfokus:
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Krav om frittstående veitilsyn 
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Motorførernes Avholdsforbund 
var tidlig ute med tanken om å 
få et veitilsyn. Nå er MA en av 
10 medlemsorganisasjoner som 
gjennom samarbeidet i Trygg 
Trafikk krever at det etableres et 
uavhengig veitilsyn for å bidra 
til økt sikkerhet på norske veier. 
I våres gikk et brev om saken fra 
organisasjonene til samferdsels-
departementet.

Flere roller
I dag er det Statens vegvesen som er kontrol-
linstans, ved siden av å være eier, byggherre 
og bestiller. Det mener organisasjonene er 
uheldig. Rapporten fra Hanekleivtunnel-      
ulykken synliggjør det problematiske i denne 
rolleblandingen. Organisasjonene vil at det 
etableres et uavhengig veitilsyn med samme 
forankring som Luftfartstilsynet og Jernbane-
tilsynet. Tilsynet må være en garantist for 
uavhengighet og åpenhet i prosessene slik 
at kvalitet og trafikksikkerhet ivaretas. Det 
er svært viktig at man i fremtiden unngår 
rolle-blandinger. 

Uavhengighet
En forutsetning for at et veitilsyn skal 
fungere er at det har høy faglig kom-
petanse, er uavhengig og får et klart 
mandat, med tydelig, definert myndighet. 
Det understrekes at dersom tilsynet skal ha en 
reell funksjon, må det foreligge klare prinsip-
per å føre tilsyn etter, det vil si en bindende 
minstestandard for infrastruktur, drift og 
vedlikehold.
 Veitrafikken er den transportformen som 
krever flest liv i Norge. Det er viktig at vi får 

en 
mer oversiktlig og 
ryddig organisering av tilsynet i veisektoren. 
Dette mener vi vil bidra til økt sikkerhet på 
norske veier, avslutter brevet.

Hele brevet er å finne på: 
www.ma-norge.noHanekleivtunnellen har satt nytt fokus på vegvesenet.
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VERV STØTTEMEDLEMMER TIL MA NÅ!
Ingen ønsker å møte fyllekjørere i trafikken. MA har helt siden starten for nesten 80 år siden arbeidet for å sikre alle trafikanter 

Frihet Fra Fyllekjørere
Trafikkøkningen med flere biler og større krav til menneskene bak rattet, gjør dette viktigere enn noensinne. Likevel ser vi at ruspåvirket kjøring 
på norske veier øker. MA ber derfor om din hjelp til å sikre alle mennesker i trafikken frihet fra å møte fyllekjørere. Det kan du gjøre ved å verve 
støttemedlemmer til MA. Du vil også få en vervepremie for innsatsen.

MA inviterer deg derfor til å støtte mange av våre prosjekter, som har fokus på Mennesket i trafikken:
• Refleksklubben – tilbyr flotte reflekser til hele familien (se www.refleksklubben.no)
• Aksjon møteplass – fokus på sjåføren, rusbruk, trøtthet, fartsgrenser, sikkerhet
• Alkolås – kampanje for alkolås i alle  nye biler i framtiden 
• Trafikkløp og Miniløp – konkurranser som tester bilistenes trafikkferdigheter  og kunnskap
• Barn på veien – fokus på sikker skolevei og trygg ferdsel for de aller minste i trafikken 

  For hvert medlem du verver, får du en premie. Se oversikt nedenfor. 

  Informasjon om MA finner du i Medlemshåndbok 2007 og på www.ma-norge.no.

Kontingenten for et støttemedlemskap er kr 100,- for resten av 2007.
Et støttemedlemskap støtter opp om alle prosjektene, og er et viktig bidrag til at prosjektene skal kunne drives godt videre. 
Har du spørsmål om støttemedlemsskap eller andre medlemsskapsformer, kontakt MA-kontoret. #

Jeg ønsker å støtte MAs arbeid for å sikre alle frihet fra         
fyllekjørere i trafikken. Når jeg har betalt kontingenten på
kr 250,-, mottar jeg en velkomstpakke med:         

- Kartbok for Norden      
- 8 doble postkort           
- Motorføreren i ett år
      

            

For verver         
Jeg har vervet ovennevnte som støttemedlem til MA. 

Navn og medlemsnummer: ……………………………………………………………………   

Jeg ønsker følgende vervepremie:
 
 Førstehjelpspute 
 Refleksvest i str. S, M, L el. XL (sett ring rundt ønsket str.)
 Lommebok i skinn
 Belte, sort
 Belte, rød-brunt
 MAs jubileumsbok ”Underveis” -historien om Motorførernes Avholdsforbund 1928 - 2003   

Fyll ut kupongen og send den til:  
Motorførernes Avholdsforbund, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo, eller pr. Faks: 22 95 69 68.

Navn: ……………………………………………………………………………

Adresse: …………………………………………………………………………

Postnr.: ………………………… Poststed: …………………………………… 

Fødselsdato: ……………………….. Telefon: …………………………………

E-post: ………………………………………………………………………….. 

ORGANISASJON

Støtte til reduksjon av CO2 med 30 % innen 2020 
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En kunnskapsreise for livet

TEMA

Av H-E Hansen

Hver dag kjører 15 000 bilførere i ruspåvirket 
tilstand i Norge. Ungdom mellom 18 og 24 
år er en utsatt risikogruppe når det gjelder 
trafikkulykker. Ofte er alkohol og andre rus-
midler involvert. Dette vil Death Trip til livs.

Første gang
Med prosjektet Death Trip blir ungdom oppfor-
dret til selv å komme med forslag og bidrag til 
hvordan vi kan gjøre noe med dette alvorlige 
problemet. Formål er å påvirke ungdommers 
holdninger til alkohol og bilkjøring ved å 
mobilisere og motivere deltakerne, deres 
familier, medelever, media og øvrige ung-

dommer til engasjement og stillingtaken til 
problemstillingen alkohol, ungdom og trafikk. 
Prosjektet skal også øke kunnskapen om 
hvordan ungdommer ser på bruk av alkohol 
og rusmidler og hvordan kommunikasjonen til 
denne målgruppen best skal kunne utformes.
2007 var første året Death Trip arrangeres av 
MA i Norge. Ideen kom fra MHF – Motorfôrarnas 
Helnykterhets Förbund – i Sverige. Der har 
6500 elever i 200 klasser deltatt i årlige 
arrangementer siden 2002.

Aktiv læring
Konkurransen er basert på at ungdommene 
får i oppgave å lage en kampanje hvor tema 
og problemstilling er ungdom, rusmidler og 

trafikk. De skal få arbeide aktivt med prob-
lemene og forsøke å finne nye måter å kom-
munisere med sine jevnaldrende at alkohol og 
trafikk er en dødelig kombinasjon. Gjennom 
prosessens gang øker de kunnskapen sin og 
gjør også ofte en aktiv stillingtaken. Death 
Trip arrangeres for 2. klassinger i videregående 
skole. Bidragene som lages kan være en film, 
en reklamekampanje, en sang – nær sagt hva 
som helst – for å formidle et budskap om 
ungdom, rus og trafikk.

Rask respons
Elever ved Nannestad Videregående skole ble 
utfordret til å være med på Death Trip i vinter. 
Midt i mai ble det arrangert norsk finale hvor 
syv fantastiske bidrag imponerte en fullsatt 
aula på skolen. På kort tid hadde grupper av 
elever i klassen for media og kommunikasjon 
klart å lage kampanjer bestående av plakater, 
klistremerker, filmer, hjemmesider, T-skjorter, 
egne logoer og wunderbaum! Juryen plukket 
ut to av disse, som ble premiert med 10 000 

Vinnerlaget «Avoid» fra Nannestad fikk heder 
for sitt gode bidrag med gripende innhold.

Finalen i Stockholm hadde variert innhold. Alle syv bidragene imponerte juryen. Deltagerne viste stort engasjement og kunnskap.

Death Trip, navnet virker skremmende og uhyggelig. Men bak denne 
logoen ligger et trafikksikkerhetsprosjekt for ungdommer som tvert 
imot er ”en kunnskapsreise for livet” når det gjelder ungdom og 
ruspåvirket kjøring. ”N”Norsk bilsport i 75 år” blir utgitt.

Death Trip:



Vinnerbidraget:
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kroner og turen til finalen i Sverige, dit ble 
for øvrig hele klassen med. Det ene vinner-
bidraget – prosjektet ”RBR Rusfri Bak Rattet” 
lagd av Camilla Nystad Handberg, Helge Nyhus 
Grønlie, Øyvind Lund Johanessen og Kari-
Anne Løvås - besto av en kampanje med en 
velduftende wunderbaum med budskap om 
rusfri kjøring. Den var knyttet opp i en informa-
sjonsbrosjyre formet som et bilspeil, der den 
ene siden viste et bilde sløret av rus. En 
dramatisk kampanjefilm som viste ungdommer 
og fyllekjøring, samt en internettside, hørte 
også med.
 Det andre bidraget – ”Avoid” som Philip 
Christopher Mørch Huseby, Emilie Louise Stokke 
Madsen, Kristian Kyrkjebø Fredheim og Ine 
Gaarder sto bak - omfattet plakater, kampanje-
film og internettside med budskapet om at galt 
valg med hensyn til kjøring i rus, kan koste liv.

Stor finalen
De norske vinnerbidragene stilte i konkurranse 
med fem svenske grupper i finalen i Kultur-
huset ved Stureplan midt i sentrum av Stockholm. 
Den kjente programlederen Rickard Sjöberg fra 
TV4 ledet et omfattende finaleprogram, som 
samlet mange interesserte. Sjöberg er selv 
profilert i MHF-sammenheng. Ellers deltok rac-
ingbilstjernen Robert Dahlgren sammen med en 
representant for det svenske bilsportforbundet, 
lederen for Folkpartiets riksdagsgruppe Johan 
Pehrson, lederen for Riksdagens trafikkomité 

Marie Nordén, samt Birgitta Edwards fra MADD 
(mødre mot fyllekjøring).
 Men hovedposten på programmet var 
Death Trip-kåringen, som ble ledet av direktør 
Tom Bjerver i MHF. Han hadde med seg en 
kompetent jury, som fikk en omfattende 
presentasjon av hvert av de syv finalebidra-
gene. Juryen hadde ingen lett jobb. Alle de 

syv finalistgrupper viste stor oppfinnsomhet 
og inspirert innsats. Til Nannestads store be-
geistring var det imidlertid prosjektet ”Avoid” 
som til slutt gikk til topp. Seieren i finalen 
ble hedret med 30 000 kroner, men det er ikke 
tvil om at muligheten for å gjøre noe med 
holdningen til rus i trafikken og å være med 
på å redde liv, var den aller største gevinsten.

Plakater: 
Forskjellen mellom 
liv og død kan være  

et feil valg. 

Kampanjefilm: En sterk film om tragiske konse-
kvenser av fyllekjøring.

Feil valg kan være skjebnesvangert
Å foreta et feil valg kan få tragiske konsekvenser. Vinnerbidraget fra 
Nannestad viser med sterke virkemidler hvilke dødelige konsekvenser 
fyllekjøring kan få. Budskapet er at du må gjøre det riktige valget. 
Dette viktige budskapet har Nannestadelevene valgt å formidle gjen-
nom en reklamefilm, plakater og en informasjonsside på internett.  
Vinnerne fikk heder for et moderne, engasjerende, realistisk og inter-
nasjonalt gangbart budskap, som går rett til hjertet. Presentasjonen 
gruppen gjorde for juryen var profesjonell. Plakatene viser Marius 
– et trafikkoffer på grunn av fyllekjøring. Kampanjefilmen på et snaut 
minutt viser hvordan ikke bare han, men mange flere, mister livet av 
samme grunn. På nettsidene vil det være mer informasjon.

Juryens begrunnelse for valget av vinner var:
- Årets vinnerbidrag går rett til hjerte og får iakttakeren til å ville ta stilling, 
men uten at det vises noen pekefinger, bare sannheten. Ideen er så sterk og 
gjennomtenkt at vi vil se mer, gjerne i andre kanaler. Dette er et spørsmål 
som berører deg: Det handler om å våge å velge veien.

RBR-kampanjen fra Nannestad under jurygjennomgangen av blant annet en velduftende Wunder-
baum med budskap om rusfri kjøring.

En kunnskapsreise for livet



Kongressen nærmer seg, og viktige valg skal tas. Forbundsstyret har åpnet for debatt om avholdsbegrepet i våre vedtekter. Vår moderorganisa-
sjon MA hadde dette spørsmålet oppe til avstemning på deres landsmøte i 2004, men der var det flertall for å beholde avholdsbegrepet. 
 Spørsmålet er om begrepet «rusfri livsstil» kan være en moderne utgave av begrepet «avholds». MA-Ungdoms forbundsstyre har disku-
tert dette, og vi er enige om at i mange sammenhenger er det mer riktig og mer moderne å si at man lever 
en rusfri livsstil, enn at man er avholds. For hva er man avholdende fra? Det sier jo ikke begrepet avhold 

noe om. Folk flest skjønner nok mer når man sier at man lever en rusfri livsstil enn at man er avholds.
Det noen kan være redde for er at medlemskapet blir utvannet og at det dermed blir akseptert å drikke små meng-
der alkohol og likevel si at man lever en rusfri livsstil. Jeg tror dere medlemmer selv klarer å sette denne grensa, 
og for de aller fleste vil grensa være å ikke drikke alkohol i det hele tatt. For det er jo ikke noe poeng å være med-
lem i MA-Ungdom uten å ta standpunkter? Vi som blir med på kongressen blir med videre i denne spennende 
debatten. Og kanskje fortsetter debatten etter kongressen også. Engasjement er viktig, og vi i forbundsstyret 
håper dette kan være med å skape blest om det vi faktisk er med i.
 Jeg har hatt gleden av å lede MA-Ungdom i to perioder, og ser med fordel at andre overtar leder-roret. For at vi 
kan kalles en ungdomsorganisasjon er det en forutsetning synes jeg at vi drives av og for ungdom. Og jeg må inn-
rømme at da jeg rundet 30 år før nyttår så er jeg i grunnen ingen ungdom lenger? Likevel er jeg åpen for å sitte 
deler av neste periode, for vi har tross alt nokså kort tid igjen til kongressen og jeg husker selv jeg brukte litt tid 
på å bestemme meg for om jeg ville ta over ledervervet. Det er mulig å ta kontakt med leder av valgkomiteen v/Olav 
Andreas Sæter, sms / tlf. 986 86 181 om du ønsker å vite mer om det å sitte i forbundsstyret.
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Et svevende supertalent
Hun hopper høyt, svever langt og 

kjører veldig fort. Malin Kjernsli 

Ryen drømte om å bli danser, men 

lot seg overtale av mor og far til å 

prøve motocross da hun var 8 år.

Av Veslemøy Sandvik

Siden det har drømmen om paljetter og tyll-
skjørt blitt byttet ut med eksoslukt, høye 
motorbrøl og hyppige besøk på legevakten. 
 13 år gamle Malin kjører for Lunner og ble 
i mai Norgesmester i sin klasse. Der stilte hun 
også opp i gutteklassen og var svært nær å 
komme videre til finalen. Malin sier hun 
ønsker å kjøre i gutteklassen for å lære seg å 
bli enda tøffere, noe  som i følge henne selv 
er den største utfordringen for å bli så god 
som hun ønsker å bli. 
 Malin trener opptil 16 timer i uka og hun 
har høye ambisjoner. Målet er å komme til VM 
i jenteklassen det året hun fyller 15 år. Hun 
har blitt plukket ut til å ta del i Toppidretts-
gymnasets treningsopplegg, hvor hun får 
hjelp til både riktig trening og kosthold. 

 

Skader har hun hatt 
mange av, men det skremmer ikke den tøffe 
13-åringen. Hun elsker fart og spenning og 
det får hun mye av i motocross. Hun sier også 
at kjøringen hjelper henne i skolearbeidet: 
Motocross dreier seg mye om mental styrke og 

det hjelper henne å holde fokus. 
MA-Ungdom ser fram til å følge Malin videre 
og ønsker henne LYKKE TIL!!

Hilsen
Per Igland
forbundsleder
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2007 er det store jubileumsåret for 

Trial Weekend. Og hvilket arrange-

ment det ble da jubileet skulle 

feires!! 

Vaulali trialklubb i Rogaland fyller 20 år i år 
og ble naturlig nok valgt til å arrangere trial 
weekend. I vakre omgivelser og med masse 
plass til å kjøre trial kunne ikke rammene vært 
bedre for trialutvalgets 15-årsjubileum. Regn 
og vind fredag og lørdag hindret ikke de totalt 
155 påmeldte å stråle av glede og entusiasme 
over å få være med på et slikt flott arrange-
ment. Og èn person strålte ekstra mye, nemlig 
ildsjelen Liss Thomassen. I 15 år har hun stått 
på og jobbet iherdig for å få Trial Weekend til 
å bli en suksess. Og hun lykkes!! Det var dag-
lig leders første møte med både Liss, Trial og 
Trial Weekend, og det var en meget positiv 
opplevelse. Så positiv at jeg har skrytt på meg 
og lovet at jeg neste år skal kjøre trial selv…
 Det som gledet meg mest var å se alle barn 
og unge, som virkelig koste seg sammen med 

foreldre og 
andre delta-
kere. Og som 
Liss sa:
- Utøverne 
gleder seg 
allerede til 
neste år og 
spør hvor 
det skal 
være.
Dette er en moti-
vasjon for både 
Liss og under-
tegnede til å 
jobbe videre og 
sørge for at neste 
Trial Weekend blir 
om mulig enda 
bedre!! Trial er uten tvil MA-Ungdoms største 
aktivitet, og det skal Liss ha mye av æren for. 
Og selvfølgelig alle foreldre og aktive i klub-

bene, som bruker mye 
av tiden sin til å 

skape et sunt og 
utfordrende 

miljø, hvor barn 
og ungdom får 
boltre seg i trygge 

rammer. 

   På Vaulali var 
det 60 utøvere 
som kjørte og 

alder varierte fra 5 til 47 år, alle imponerte 
undertegnede! Utøverne kom fra Lista, 
Grimstad, Gjerstad, Forsand og Vaulali. På 
Trial Weekend er alle vinnere og alle får 
også hver sin pokal med hjem. Og vakre 

vestlandet viste seg fra sin beste side søn-
dagen, og solen strålte om kapp med alle 
glade deltakere under premieutdelingen. 
 På vegne av MA-Ungdom vil jeg gratulere 
Liss, Monica, Vaulali og alle som bidro, med et 
flott arrangement og jeg ønsker alle LYKKE TIL 
videre! 

Veslemøy

GLEM IKKE ÅRETS HAPPENING!

24-27 JUNI I BØ I TELEMARK

KICK’07KICK’07

Trial weekend 
Vaulali

coming up!coming up!



MA-kryssord 3-2007 Vi trekker ut tre vinnere 
med riktige løsninger, som 
hver får tilsendt 4 lodd i MAs 
landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 1–2007:

Berit Hegna, Stathelle
Steinar Oksavik, Flatåsen
Inger R. Tharaldsen, Vennesla

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:

Frist: 30. juli 2007 

Fokus på trafikkskilt og rundkjøring
Tre av MA-avdelingene i Vestfold arrang-
erte møte på Stokke Bygdetun torsdag 26. 
april. Alle medlemmene i Vestfold - ca. 
600 - hadde fått brev med innkalling, og 
det var mange som tok imot invitasjonen 
og kom denne fine vårkvelden. De rundt 60 
oppmøtte ble oppdatert når det gjelder nye 
skilter og regler for kjøring i rundkjøringer.

Av Geir Øynes, Sandefjord

Bjørn Finstad fra Stokke Trafikkskole orienterte 
om de nye skiltene som er kommet. Han 
repeterte også en del andre skilter som er 
viktig å vite betydningen av. Han la vekt på 
at vi må sjekke om synet er tilstrekkelig godt 
for å kunne lese skilter på en god nok måte. Vi 
må kunne lese et skilt uten problemer på 40 
meters avstand.
 Kjøring i rundkjøringer er et tema som det 
ofte er mye diskusjon rundt. Finstad poeng-

terte hvor viktig det er å gi riktig tegn og 
plassere seg riktig i rundkjøringen, slik at an-
dre trafikanter kan skjønne hvor man har tenkt 
seg.  Han nevnte også at det er forslag om nye 
regler for bruk av blinklys i rundkjøringer.
 Tore Johannessen og Floyd Trulsen 
informerte om aktivitetene til MA i Vest-
fold, blant annet. denne typen møter, som 
avdelingene i Larvik, Sandefjord og Horten 
arrangerer sammen. Aksjon Møteplass er en 
annen aktivitet og det skal også avvikles et 
trafikkløp i Sandefjord den 18. august.
 Møtet ble ledet av Harald Kleppan, for-
mann i Sandefjord avdeling. Bøkekoret fra 
Larvik med sin leder Wenche Eilertsen deltok 
med mange fine sanger. De fremmøtte fikk 
også god bevertning og det var utlodning.

 

Nyttig gjennomgang av skilt og kjøring.

Det årvise møtet i Stokke er et samarbeid mellom 
tre avdelinger i Vestfold.
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MA-dag på Hamar 19. august
En prosjektgruppe fra Hedmark og Oppland 
arbeider med planer om en stor MA-samling 
på Hamar søndag 19. august. Arrangementet 
skal samle MA-ere og andre interesserte fra 
nær og fjern. 
Det legges opp til en familie- og opplevelses-
dag med sosialt samvær, konkurranser og 
aktiviteter for både store og små. 
 Det endelige programmet er ikke endelig 
fastlagt, men det planlegges blant annet 

Familieløp, Trafikkløp (Miniløp), ”kjølvandring” 
i Vikingskipet og mye annet – før dagen 
avsluttes med servering, underholdning og 
sosialt samvær på Ajertun. Frammøte og reg-
istrering er planlagt ved Kinnarps lokaler vis a 
vis Vikingskipet kl. 1100. Dagen avsluttes på 
Ajertun senest kl. 1930.   
 Det er imidlertid en viktig forutsetning 
for at dette arrangementet skal kunne gjen-
nomføres: Det må være tilstrekkelig engasje-

ment og interesse i avdelingene i Østlands-
området, og det må framfor alt melde seg 
et tilstrekkelig antall deltakere. Så meld din 
interesse til prosjektgruppen eller forbunds-
kontoret så snart som mulig.
Kontakt Ivar Lad på telefon: 61 16 31 60, mobil: 
976 93 106,  e-post: ivar.lad@sam.hio.no
eller Knut Arild Lotterud på telefon: 22 95 69 65 
/ 63 86 38 80, mobil: 920 12 284 
e-post: knut.arild.lotterud@ma-norge.no

REISERORGANISASJON
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