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FORSIDEBILDE Deltakerne på MAs landsmøte i Molde

• I ørken og fjell i Marokko
• Med gass på tanken
• På tur med bilnyheter
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Bli med!
Motorførernes Avholdsforbund - MA
MA har i 80 år arbeidet for sikkerhet i trafikken med spesielt fokus på alkoholfri
og rusfri trafikk. Organisasjonen har oppnådd anerkjennelse for sitt engasjement
og viktige resultater ved blant annet å være en pådriver for lavere promillegrenser.
I dag er også kampen mot narkotika og farlige medikamenter i trafikken viktig.
MA har fokus på mennesket i trafikken!
MA arbeider for å gi deg og alle andre trafikanter frihet fra risikoen
det er å møte bilførere påvirket av alkohol, rusgifter eller medikamenter. Som medlem av MA støtter du det arbeidet MA driver lokalt
og sentralt for å redusere rusmiddelproblemene og bedre trafikksikkerheten. Du hjelper MA med å øve et sterkest mulig press på
myndighetene til å ta disse problemene på alvor.
MA arbeider bredt innen trafikksikkerhet, og er en bilorganisasjon
som arbeider med alt fra medlemsfordeler til vårt eget NM i bilsport;
de såkalte Trafikkløpene. Vi arrangerer også kampanjer for tryggere
trafikk på flere områder, så som sikrere skoleveier og bruk av refleks.
Og ungdommene har selvsagt sin egen organisasjon MA Ungdom.

Medlemskap og fordeler

Medlemskapet i MA gir deg i tillegg mange medlemsfordeler. Slår
bilen seg vrang, kan du gjøre bruk av MAs autohjelp i samarbeid med
Viking Redningstjeneste. Vi har tekniske og juridiske konsulenter,
reisetjeneste og rabattavtaler med forskjellige selskaper.
	Gjør du bruk av alle medlemsfordelene som gode forsikringer,
rabatt på drivstoff, rabatt på overnattinger og bilredning uten ekstra
kostnader, kan du spare mye gjennom året. Når du melder deg inn som
fullt medlem får du MAs kartbok over Norden. Hver annen måned får
du medlemsbladet Motorføreren med artikler om alt fra biler og reiser
til trafikksikkerhet og arbeidet for rusfri trafikk.

Jeg ønsker å bli medlem i MA/MA-Ungdom
og støtter dermed opp om MAs formål.

For verver
Jeg har vervet ovennevnte som medlem til MA/MA-Ungdom.

Verv et medlem / Bli medlem

Med flere medlemmer vil MA stå sterkere i sitt viktige arbeid. Meld deg
inn, så får du samtidig med deg medlemsfordelene.
	Dersom du allerede er medlem av MA, har du antakelig flere i din
omgangskrets som deler ditt engasjement for det viktige trafikksikkerhetsarbeidet MA driver. Verv en av disse da vel, og gjør MA sterkere og mer
slagkraftig! Som belønning for innsatsen vil MA sende deg en vervepremie.

Om medlemskapet

MA-medlemskap finnes i forskjellige former:
- 	Ordinært medlemskap inkl. Autohjelp og kartbok		 660 kr
- 	Ordinært medlemskap uten Autohjelp og kartbok		 495 kr
- 	Eldre medlemmer/funksjonshemmede medlemmer,
Ungdomsmedlemskap (fra 26 – 29 år), inkl. Autohjelp
og kartbok		 495 kr
-	Eldre medlemmer/funksjonshemmede medlemmer,
Ungdomsmedlemskap (fra 26 – 29 år), uten Autohjelp
og kartbok		 330 kr
- 	Familiemedlemmer (ektefelle/samboer) 		 200 kr
- MA-støttemedlem		 250 kr
- MA-Ungdom Plussmedlemskap		 400 kr
- MA-Ungdom Basismedlemskap		 100 kr

#

MAs arbeid

Navn: ……………………………………………………………………….
Adresse: ……………………………………………………………………
							
Postnr.: ………………………… Poststed: ……………………………...

Navn og medlemsnummer:

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

……………………………………….……………………….....

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

Verv
en venn nå!

Bidra til at MA blir sterkere og mer slagkraftig! Medlemskapet i MA gir deg økonomiske
fordeler, blant annet på forsikring i SpareBank1, som gjør at medlemskontingenten raskt kan
være inntjent. Som belønning for din innsats for verving av nye medlemmer, kan MA tilby
en av følgende flotte vervepremier (gjelder ikke verving til MA-støttemedlem og MA-Ungdom
basismedlemsskap):
• Trillebag • Kikkert • Kakesett
Jeg ønsker følgende vervepremie:

Trillebag
Kikkert
Kakesett
Fyll ut kupongen og send den til:
Motorførernes Avholdsforbund, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo, eller pr. Faks: 22 95 69 68. www.ma-norge.no
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LEDER /
REISER
MA-HJØRNET

MAhjørnet
Rusfri trafikk
og livsstil
Dette skal være overskriften, visjonen for MAs arbeid
i årene framover. Denne sluttet MAs landsmøte opp
om på landsmøtet i Molde i juni. For mange av oss
som deltok ble dette landsmøtet et av de beste vi har
deltatt på. Noen av deltakerne har vært med på mange.
Stor grad av enstemmighet i forhandlingene, strålende
utflukter og en flott jubileumsfest i en for MA litt
utradisjonell stil, i det hele tatt et arrangement som de
lokale arrangører i Molde avdeling og MA sentralt skal
ha all ære av.
Selv om MA gjennom 80 år har gitt viktige bidrag til
trafikksikkerhetsarbeidet i Norge og at dette måtte
markeres, var likevel landsmøtets viktigste oppgave å
se framover. Hvordan MA skal profilere seg og sitt budskap i framtiden, ble en av de viktigste sakene som ble
drøftet. Et stort flertall gikk inn for at MA skal profilere
seg under navnet ”MA” – med undertittel ”rusfri trafikk
og livsstil”. En navnejustering hvor vi dreier fokuset
bort fra medlemmet (avholdsfolk) til et navn knyttet til
oppgaven; rusfri trafikk og livsstil.
Landsmøtet så mange utfordringer for MA foran seg,
og stilte blant annet følgende spørsmål og krav til
myndighetene: MA kan ikke godta ungdomsdøden på
veiene. Tiltak må settes inn slik at vi kan hindre at
ulykker skjer.
Hvor lenge skal menneskene i trafikken vente før vi får
frihet fra ruspåvirket kjøring? Hvor mange liv skal gå
tapt i ulykker med ruspåvirkete førere før vi får alkolås
i alle biler i Norge? Når tar politikerne ansvar og innfører nulltoleranse for alle rusmidler i trafikken, og gir
politiet adgang til vilkårlig testing for andre rusmidler
enn alkohol?
God sommer!

leder
Når du kjører bil:
Kjør bil!
Det kan være hyggelig å kjøre bil. Det skulle bare mangle at vi ikke skal
ha det bra når vi sitter bak rattet. Bilene våre er stadig mer komfortable.
Her i en kokong av metall med både aktive og passive sikkerhetssystemer av alle typer som skal ta vare på oss, er alt lagt til rette for en
behagelig ferd. Det skulle bare mangle. Og vi innretter oss som best vi
kan. Bilen har et rikholdig dashbord som kan styre det meste av lys og
luft, musikk og annen komfort. Setet byr på et behag som det nesten
ikke finnes maken til hjemme. Og på kjøreturene skal vi jo ikke være
noe foruten. Ja, også er jo kaffen der i en av koppeholderne. Og noe
smågodt i en pose.
Og så skal vi kommunisere med omverdenen. Det hjelper selvsagt litt
at du er lovlydig og bruker handsfri når mobiltelefonen din ringer. Men
hvor er du egentlig i tankene når du tar en hyggelig prat med mor
eller løser jobbproblemer på direkten, mens du dundrer av sted langs
landeveien. Ofte lurer jeg også på hvorfor noen sjåfører må vri hodet
helt til siden for å snakke med passasjeren…
Vi er aktive mennesker som liker at det skjer mye i en moderne hverdag.
I de fleste tilfeller er det helt greit at man tar inn over seg mange
impulser på en gang. Men vi er ifølge trafikkpsykologene egentlig
ikke skapt til å takle så mye, i alle fall ikke mens vi farter av sted i
landeveistempo. Det viser seg ofte at trafikksituasjonen i seg selv er
mer enn nok. I tillegg vil vi samtidig snakke og ringe, spise og drikke,
skifte plate i musikkanlegget og følge med på de stadig mer populære
navigasjonssystemene, samt kanskje aller helst innta en småslumrende
hvilestilling i godstolen.
Det uskyldige øyeblikket det tar å for eksempel fomle med kaffekoppen,
kan få alvorlige konsekvenser. Jeg griper meg selv stadig vekk i å tenke:
NÅ er det nok. Nå må jeg virkelig ha full konsentrasjon på det som er
viktigst her bak rattet.
De beste hilsener på ferieturen!

Terje Tørring
Direktør

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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Molde
Landsmøte
6.– 7. juni 2008

MA-landsmøtet 2008:

Ny profil og rede fo

Det var et omfattende landsmøte
som skulle gjennomføres i Molde
i begynnelsen av juni. Det var
snakk om både en rikholdig
møteagenda og viktige organisasjonssaker, samt en markering
av MAs 80-årsjubileum.

6
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ORGANISASJON

or utfordringer
Av H-E Hansen

Landsmøtet strakk seg over to hele dager
med saker, debatt og feiring. Sakene har
omfattet et bredt spenn fra gjennomgang av
konkrete MA-prosjekter for en rusfri trafikk til
organisasjonssaker og valg. Møtet ble blant
annet brukt til å se fremover og diskutere
hvordan MAs profil skal synes enda mer i
tiden fremover.

Sin beste side

Molde viste seg fra sin beste side på forsommeren. Det var en nesten utrolig, sammenhengende varme- og godværsperiode under
landsmøtedagene. Solen strålte fra en skyfri
himmel, hvilket hører med til sjeldenhetene,
skal vi tro dem som kjenner Romsdal godt.
Landsmøtehotellet var Rica Seilet med sin
fantastiske beliggenhet ut mot fjorden i
Molde sentrum. Den offisielle åpningen ble
foretatt av den lokale arrangementskomiteens
leder Håkon Mork. Svein Iversen, leder for
MAs sentralstyre, ønsket velkommen til jubileumslandsmøtet og innledet:
- Vi ønsker i dette landsmøtet å kunne tegne
et bilde av MA som en organisasjon som er
rede for dagens og morgendagens utfordringer.
Kjerneord som går igjen er merkenavnet MA
koblet til at en rusfri livsstil gir en rusfri
trafikk, innledet Iversen. Sentralstyret innbyr
til et landsmøte som er noe kortere enn vi
har vært vant til. Det blir litt færre sosiale
sammenkomster og vi får noen færre timer til
å gjennomføre et effektivt landsmøte.

En oppsummering

Forbundslederen fortsatte:
- Hva har vi oppnådd når vi kaster et blikk
bakover i siste landsmøteperiode. La meg

ganske kort nevne noen få punkter: Den
store politiske saken MA har vært opptatt av
å sette på dagsorden har vært alkolås. MA
introduserte denne saken allerede i 2003. I
april i fjor fikk vi løftet saken på et viktig
nivå. I april 2007 var MA med på å arrangere
et stort alkolåsseminar i Stortinget med
alle viktige aktører til stede. Dette var en
viktig milepæl. MA har blitt noe mer synlig i
mediebildet, det viser løpende kartlegging.
Sentralstyret har gjort flere viktige grep for å
få dette til.
MA og MA-Ungdom startet opp et nytt
prosjekt ”Death Trip” rettet mot videregående
skoler. Prosjektet ble opprinnelig utviklet
av MHF i Sverige. Det er nå kjørt i to år og
er fortsatt i en utviklingsfase her i Norge.
Utfordringen blir å gjøre dette til et nytt
viktig prosjekt. Kast Masken har feiret sitt 10
års jubileum og er etter flere evalueringer i
ferd med å omarbeide prosjektet slik at det
over noen år vil bli rettet mot alle klassetrinn
i ungdomsskolen.
Styreleder Iversen fortsatte med å trekke
opp rammene for sakene på landsmøtet:
- Det er i perioden gjennomført en såkalt
nullpunktsundersøkelse som viser at MA fortsatt er forholdsvis godt kjent i befolkningen,
særlig de godt voksne. Undersøkelsen viser at
MA har et medlemspotensial på rundt 20 %
blant dem med en rusfri livsstil.
Mye bra arbeid gjøres ute i avdelingene
gjennom billøp, deltagelse i messer, aksjon
møteplass, aksjonsuka mv. Og prosjektavdelingen er langt på vei kommet på plass i
organisasjonen. Hordalands initiativ på siste
landsmøte med å opprette en prosjektkonto/
bank fikk et godt påfyll første året. Jeg er

Landsmøtet ble åpnet på Rica Seilet fredag morgen.

Landsmøteforhandlingene strakk seg over tio hele dager.

Styreleder Svein Iversen ønsket velkommen.

››
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glad for den rausheten og viljen til å ta
ansvar som mange avdelinger har bevist ved
å bevilge penger til prosjektkontoen. Det er
offensivt.
Iversen nevnte også at MA i april i år var
medarrangør for en stor og vellykket konferanse om rus og trafikk.
- Kanskje er denne konferansen en forløper til et mer slagkraftig samarbeid om
trafikksikkerhet i Norge? Det er noe MA bør
arbeide for.

Molde
Landsmøte
6.– 7. juni 2008

Administrasjonen forberedte til langt på natt.

Håkon Mork og Marit Sandøy var lokale arrangører.

Profil og kommunikasjon

- Hovedutfordringen er vitalisering og
fornyelse av egen organisasjon, fortsatte
Svein Iversen, som pekte på at medlemstallet har vist en negativ utvikling.
- Det har vært arbeidet med medlemsverving.
Mange av dere har sett de store annonsene
i tidsskrifter og aviser. Det er avgjørende
for en frivillig organisasjon som vil være
medlemsbasert at den kan verve nye medlemmer i det samfunnet som den er en del
av. Det er en utfordring å finne virksomme
vervemetoder – ansikt til ansikt og kombinert med en fornyelse av vår kommunikasjon.
Her har vi ikke vært villig til å gjøre nødvendige grep underveis. Vi har rett nok gjort
en del organisatoriske grep, men vi har ikke
våget å endre medlemskriteriene. Mangel
på medlemstilgang har også sterkt rammet
fornyelse av tillitsmannsapparatet.

Viktige saker

Per Rostad var en av de mange som tok ordet.

Seilet hotell bød på et godt opphold.

Justisminister Storberget hadde mye på hjertet.

8
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- På dette landsmøtet skal vi arbeide med
hvordan vi skal profilere oss videre. Det er
IKKE uvesentlig. Navnespørsmålet har vært
ute på høring og logoen har vært gjenstand
for vurdering. Vi skal fornye MAs politiske
program og vi skal meisle ut flaggsaker
for kommende 2 år. Vi skal forholde oss til

viktige lovforslag – blant annet medlemsparagrafen. Jeg håper på en god dialog omkring alle disse viktige og kanskje for noen
vanskelige spørsmål. For, kjære MA-venner:
Noen av sakene handler faktisk om å våge
nye grep i forandringens tidsalder. Vi har en
identitet med avhold fra rusmidler i bunn,
den skal vi bevare, men vi må ved denne
korsveien våge å se vårt kjære MA både med
interne og eksterne blikk. Hvordan blir MA
oppfattet, sett utenfra?
- De som dannet MA for 80 år siden var
avholdsfolk og medlemmer av DNT og IOGT,
men de dannet ikke MA som en ny avholdsorganisasjon, men som en trafikksikkerhetsorganisasjon som ville ha rusen bort fra
veiene. De engasjerte seg som samfunnsbevisste mennesker på en ny arena. La oss
holde fast på denne arven fra våre gründere!
- Vi må våge å utfordres på vår profilering og
kommunikasjon med omverden. Vi må våge
å si til oss selv: Nye og dristige grep MÅ til
dersom ikke forvitringen skal lamme oss som
organisasjon, vi har definitivt nådd en nedre
smertegrense. Det må være en årsak til at
vi ikke rekrutterer på samme måte i dag som
for 40 år siden. Vi må våge å utfordre oss
selv på hva vi vil: Om vi fortsatt vil være en
røst i samfunnet, og ha påvirkningskraft, å
bety en forandring – det er mye opp til oss
selv å bestemme.
Svein Iversen inviterte til to dagers
landsmøte med mye fellesskap, meningsbrytninger, kanskje noen kampavstemninger,
men likevel med vind i seilet.
- La ikke stedet vi er på - Seilet - bli til
skamme. La MA-skuta stevne frem med god
bris. Mitt håp er at vi reiser herfra med masse
av inspirasjon til videre innsats for MA. Atter
en gang: Vær velkommen til landsmøte!

ORGANISASJON

Politisk program

MA sitt politiske program har ikke vært revidert på mange år. Mange mente derfor at det
var på høy tid med en revisjon. Sentralstyret
hadde frem mot landsmøtet bestemt seg for
å bruke utvalget for politikk og strategi som
arbeidsgruppe til å forberede saken. Man
ønsket seg et kortere og mindre detaljrikt
program med tydelig uttrykte prinsipper,
visjoner og flaggsaker. Resultatene av disse
intensjonene har medført et program som
er bygd på en visjon som hele programmet
er tenkt relatert til: RUSFRI TRAFIKK OG
LIVSSTIL!
- Det tar opp i seg essensen i MAs 80-årige
historie: Basert på en rusfri livsstil – eller
avhold om du vil – kjemper vi for en rusfri
trafikk, summerte Svein Iversen.
	Det har blitt fire hovedkapitler med hvert
sitt hovedmål: Trygg og sikker samferdsel,
miljøansvar, forbrukerpolitikk og allianser og
samarbeid.

Invitt til samarbeid

Nettopp visjonen om å nå MAs mål gjennom
samarbeid var viktig da justisminister Knut
Storberget kom til landsmøtet og holdt en
tale.
- Vi står overfor store og viktige oppgaver
og trenger flere allianser for å oppnå de
resultatene vi må ha, sa justisminister Knut
Storberget om arbeidet for en tryggere trafikk
og et sikrere samfunn.
- Vi trenger organisasjoner som MA for å
sette dette på dagsordenen. For å motvirke
trafikkulykker og forbedre trafikksikkerheten
må det arbeides bredt og fra flere instanser.
Ulike etater må samarbeide godt om vi skal
nå våre mål på dette området, sa Storberget,
som inviterte MA til å være aktivt med å søke
samarbeid. Frivillige organisasjoner som

››

Svein Iversen fortsetter i førersetet.

Det nye styret
Svein Iversen har vært leder for MAs
sentralstyre siden landsmøtet på
Lillehammer for to år siden. Han ble
gjenvalgt med akklamasjon.
Iversen har lang fartstid i viktige posisjoner i
MA. Når han nå går inn i sin andre toårsperiode
som leder i sentralstyret, er det med uforminsket vilje til å bygge på 80 års historie og
tradisjon, men samtidig å skape fornyelse.
- Utfordringen vår er å organisere mennesker
som ut fra en bevisst rusfri livsstil vil arbeide
for den gode sak, som vil være med å revitalisere trafikksikkerhetsarbeidet på lokalplan.
Det er denne skansen som svekkes hvis MA
ikke makter fornyelsens kunst. Det er alvoret i
jubileumsåret når vi ser fremover, sier han.
Han er opptatt av at MAs viktige arbeid er
basert på en medlemsorganisasjon som trenger
ny tilvekst:

- La oss sammen vitalisere det frivillige
trafikksikkerhetsarbeidet i Norge ved å fornye
MA som en plogspiss og et redskap, som kan
samle våkne og bevisste trafikanter til
innsats i årene fremover. Mange deler vårt
engasjement. La oss våge å åpne organisasjonen for mennesker som vil arbeide sammen
med oss.
Iversen er leder for et nytt sentralstyre med
medlemmer som både er nye og som har
lang erfaring. Styret består nå av (fra venstre
på bildet): Arvid Kommandantvold, Åheim,
Veslemøy Sandvik, Oslo (MA-Ungdom), Marit
Sandøy, Molde (vara), Ole Arild Bovolden,
Nybergsund (vara), Svein Iversen, Alta (leder),
Brit T. Fjell, Fjell (nestleder), Odd-Harald
Bjørnøy, Ekne, Kåre Simenstad, Sel, Pauline
Elvenes, Ballangen (vara), og
Brita H. Eriksen, Oslo (ansattes representant).
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Molde
Landsmøte
6.– 7. juni 2008

MA-Ungdom og Kast Masken gjorde seg godt synlige.

MA spiller en viktig rolle som pådriver for å
oppnå resultater.
	Knut Storberget er godt kjent i MA,
og hadde mange venner og kjente blant
landsmøtedeltakerne.
- Takk for invitasjonen til å delta på MAs
landsmøte her i Molde. Rosenes og fotballens
by! Og en by der utviklingen går riktig vei
i skjenkepolitikken. Jeg har også fått vite
at de frivillige ruspolitiske organisasjonene
gjennom regionalrådet til Actis i Møre og
Romsdal gjorde en stor innsats for å få dette
vedtaket til. Dette viser hvor viktig jobb
dere - de frivillige organisasjonene - gjør. Vi
klarer det ikke uten deres engasjement og
innsats. MAs landsmøte er et viktig forum!

Ikke kampanjer, men allianser

Sekretariatet og dirigentene ledet landsmøtet i havn.

Bllide deltakere nyter vestlandsk sommervær.

En av utfluktene gikk til Atlanterhavsveien og Bud.
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- Alle vi som er her vet at det ikke finnes
noen snarveier til et tryggere samfunn, verken
på veien eller andre steder, sa Storberget.
Han la vekt på at enkeltstående kampanjer
ikke har den effekt man måtte ønske.
- Det er tiltak som virker sammen, og samarbeid og allianser mellom flere aktører, som
gir resultater.
Justisministeren fortsatte med en gjennomgang av kontroll, kampanjer, informasjon, skjenkepolitikk.
- Den handler ikke bare om politiske vedtak,
det handler minst like mye om holdninger.
Storberget gjorde en sammenligning:
- I 2007 ble det ifølge Kripos drept 32
personer i Norge. I det samme året omkom
74 personer i brann og 233 personer omkom
i trafikken.
Mens det er stor oppmerksomhet omkring
drapssakene, mener justisministeren at
det er en øredøvende politisk taushet om
ulykkene i trafikken, til tross for det høye
antallet drepte og skadde. Hvordan opplever

de pårørende det? Sjokket, tapet og sorgen
er den samme for alle som står igjen.

Fra reparasjon til forebygging

Storberget mener at det må forebygging til.
I trafikken som på andre områder må man
bort fra å reparere til å forebygge: Skal vi
satse på å ha lavest mulig kriminalitet, eller
verdens beste politi?
- Den politiske debatten er reaktiv. Det gir
mer uttelling å rope på økte bevilgninger
til politiet, enn å snakke om langsiktig
forebygging. Jeg ønsker at flere aktører i
den offentlige debatten kunne ta seg tid til
å stille det viktige spørsmålet: Hva er det
som faktisk hjelper? Hvordan kan vi unngå
at ulykken skjer igjen? Jeg mener at vi
må satse på å forebygge lidelse, framfor å
reparere skadene. Å unngå at trafikkulykker
skjer, er å unngå lidelse. Det er det billigste
for samfunnet, og det gir størst livskvalitet
for oss.
Justisminister Storberget tok så opp rus i
trafikken, også knyttet til økt forekomst av
andre rusmidler enn alkohol.
- Rus er en utfordring – ikke bare i forhold
til trafikkriminalitet. Det bidrar til mer
kriminalitet også i forhold til vinning og ikke
minst vold – både hjemme og ute på gata.
Hjelper det med fengsel?
Tallene viste at i 2007 ble 2265 personer
innsatt i norske fengsler med promilledommer. Dette utgjør 21 % av alle nyinnsettelser. Promilledommene var på 32 dager i
snitt i 2007. Er dette riktig bruk av fengsel?
- Jeg ønsker mer bruk av alternative soningsformer for denne gruppa. De må ut av
fengslene, mente han.
- Er for eksempel inndragning av formuesgoder et tiltak som svir mer? Dette er en

ORGANISASJON

debatt vi må ta.
- Regjeringen har lagt opp til at nullvisjonen
skal være utgangspunktet for trafikksikkerhetsarbeidet. Denne visjonen innebærer at
vi kontinuerlig må ha et meget sterkt fokus
på alle de virkemidler som kan redusere de
alvorligste ulykkene.
	For å nærme seg visjonen nevnte justisministeren kontroller som et hovedvirkemiddel i politiets trafikksikkerhetsinnsats.
Og alkolås vil bli vurdert innført som et
tiltak i promilleprogrammet som alternativ
til inndragning av førerkort for gjentatte
promilledømte.
- Trafikantene og myndighetene har et delt
ansvar for trafikksikkerheten. Veimyndigheter
og politiet arbeider kontinuerlig med målrettede tiltak som kan få oss nærmere nullvisjonen. I tillegg tar en rekke andre aktører
del i dette arbeidet, og MA er selvfølgelig en
av dem.
- Det finnes ikke noen snarvei for å få til
enda tryggere veitrafikk, avrundet Knut
Storberget.
- Dette arbeidet er langsiktig, sammensatt og
krever samvirke mellom mange ulike virkemidlerl og aktører på alle nivå. Vi må bygge
gode kunnskapsallianser mellom politiet,
helsepersonell, ansatte i behandlingssektoren og frivillige hvis vi skal få til noe
på rusfeltet. Lykke til videre i det utrolig
viktige arbeidet dere gjør.

Meningsutveksling

De viktige sakene Iversen hadde skissert
var viktige punkter på den lange agendaen.
Spørsmål omkring eventuell endring av MAs
navn og profil var hovedsaker. Håkon Korsgaard
innledet:
- Gjennom vår profilering må MA fremstå som
både mer synlig og mer tydelig. MA må gjøre

››

Knut Storberget møtte mange kjente på landsmøtet, blant andre styreleder Iversen og direktør Tørring.

Demonstrasjon av alkolås
MAs alkolåsbil hadde Molde og
landsmøtet som en viktig holdeplass
på sin landsomfattende turné. Delegatene fikk muligheter til å prøve
hvordan en alkolås fungerer. Også
justisminister Storberget fikk en
demonstrasjon.
Det er liten tvil om at dette vil være et viktig
hjelpemiddel i kampen for en rusfri trafikk.
MA har innføring av alkolås som en av sine
flaggsaker. Alkolås er en teknisk innretning
som enkelt kan monteres i alle kjøretøyer. Den
hindrer at personer påvirket av alkohol får
startet kjøretøyet. Innen 2012 bør vi ha vedtak
om alkolås i alle nye norske biler. Internasjonalt pågår mye forsknings- og utviklingsarbeid
for bedre og rimeligere alkolåser. MA ønsker at
kjøretøyforskriftene endres til å kreve alkolås
innmontert i alle nye biler på linje med annet
sikkerhetsutstyr som bilbelter og kollisjonsputer.
Alkolås kan sikre alle mennesker i trafikken
frihet fra risikoen for å møte fyllekjørere.

Sommerens alkolåskampanje skal spre informasjon og vinne gehør for hvor viktig alkolås kan
være for trafikksikkerheten. For å oppnå en
positiv holdning for innføring av alkolås, må
apparatet være brukervennlig. Alkolås-Volvoens
fabrikksmonterte Alcoguard er et eksempel på
et system som er raskt og lett å betjene.
- Alkolås er det eneste som effektivt kan fjerne
fyllekjørere fra veiene, sier prosjektleder Bjarne
Eikefjord i MA. Han fikk demonstrert Alcoguardsystemet også for justisminister Knut Storberget
da han besøkte landsmøtet.
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Den andre landsmøteturen gikk med båt til

Ona fyr ute i havgapet.

››

seg selv attraktiv. Folk må få lyst til å delta
i vårt arbeid. Men vi skal ikke forandre vår
sjel. Det er enighet om at justering av MAs
profil er nødvendig. ”MA – rusfri trafikk og
livsstil” er forslaget fra utvalget som har
arbeidet med ny betegnelse på organisasjonen.
Mange tok ordet i den interessante
debatten, som var preget av bred enighet om
profilen, I spørsmål om eventuell endring av
navnet, var der imidlertid delte meninger.
Så MA står formelt fortsatt for Motorførernes
Avholdsforbund, selv om det nå settes fokus
på å bruke kortformen MA i enhver sammenheng.
	Det ble også holdt valg. Svein Iversen
ble gjenvalgt som forbundets leder med
akklamasjon.
	Brit T. Fjell fortsetter som nestleder,
også ved akklamasjon fra landsmøtet.
Styret består nå for øvrig av Arvid
Kommandantvold, Odd-Harald Bjørnøy,
Kåre Simenstad, Aud Grøvan, Veslemøy
Sandvik (MA-Ungdom) og Brita H. Eriksen
(ansattes representant). Vararepresentanter
er Marit Sandøy, Ole Arild Bovolden, Pauline
Elvenes og Ole E. Veimodet (vara for
ansattes representant.).
	Tradisjonen tro skulle en av MAs avdelinger hedres for spesiell innsats i perioden
siden forrige landsmøte. Blant flere gode
kandidater ble Lillesand og Birkenes avdeling
hedret, og formann Torleif Kvifte mottok
diplomet på vegne av den aktive avdeling.

Festmarkering

Samferdselsministeren sendte en videohilsen.

Gerd Angvik gratuleres av MA-direktør Tørring.

Bildetekst

Et landsmøte er også et samlingssted for
sosialt samvær, både på hotellet og på
landsmøteutfluktene. I år var det mulig å
velge mellom enten en båttur ut til Ona og
andre øyer i havgapet, eller en busstur til
det idylliske fiskeværet Bud og Atlanterhavs-

veien. Og lørdag kveld var alle samlet til en
festmiddag for å markere feiringen av MAs
80-årsjubileum. Ved siden av en gedigen
meny ble det servert hilsninger fra fremmøtte representanter for en rekke organisasjoner og myndigheter. Og siden enkelte
var forhindret fra å komme, hadde flere
sendt sine forhåndsinnspilte videohilsener,
blant andre samferdselsminister Liv Signe
Navarsete.
	Ellers var det spesielt hyggelig at Gerd
Angvik hadde tatt turen til landsmøtefesten.
Hun har fortsatt sin manns medlemskap i MA
som går ubrutt tilbake til 1932 – det vil si
76 av MAs totalt 80 år.
I sin jubileumstale trakk forbundsleder
Iversen linjene tilbake:
- Riktignok har det skjedd mye på trafikksikkerhetsområdet og døds- og ulykkestallene har gått ned. Men problemstillingene
er fortsatt de samme. Det er fortsatt langt
igjen til oppnåelse av nullvisjonen. Folk
fortsetter å dø og bli alvorlig skadet på tross
av den tekniske utviklingen av sikkerheten
på bilene og de bedre veiene.
- For hva har vært MA og de frivillige organisasjoners unike plass i utviklingen av det
norske samfunnet? Jo – det myndiggjorte
mennesket tar ansvar nedenfra og skaper
en folkerørelse, en bevegelse. Med ansvar
for seg selv, sine nærmeste, sitt nærområde
og for samfunnet som helhet. Vi oppdrar
hverandre til medmennesker i trafikken – vi
tror at motivasjonen må komme innenfra og
vise seg i ansvarlige handlinger. Det betyr en
bevissthet og opplæring, samt oppdragelse
i alle aldre. MAs rike historie er full av eksempler på lokale og sentrale initiativ for å
hjelpe ”mennesket i trafikken” til å mestre et
stadig mer komplisert trafikkbilde.

ORGANISASJON

Fra i sommer har MA fått en ny logo.
Landsmøtedeltagerne ble presentert for
den nye logoen.

Ny logo i jubileumsåret
En organisasjons logo er med på å
skape identitet. Og til å markere den
inn i tiden. Gjennom MAs 80-årige
historie har logoen gjennomgått flere
forandringer. Etter nesten ti år siden
forrige endring, var tiden nå inne for
forandring.
Samtidig med at MAs landsmøte satte fokus
på at organisasjonen skal bli mer markant og

synes mer, var det naturlig å se på logoen
med nye øyne. Flere utkast har blitt utarbeidet. Blant disse har ett blitt valgt og det
har gjennomgått en ytterligere tilpasning.
Designeren som vant var Jan Bernhard Loa i
byrået Allegro i Tønsberg, som for øvrig også
arbeider med den grafiske tilretteleggelsen av
Motorføreren.
	Den nye MA-logoen inneholder elementene som har inngått i den forrige logoen.
Men den har blitt gitt et endret forspråk.
Strategien for å få en mer synlig og markant

profil for MA vil få ekstra hjelp fra den nye
logoen, som også vil virke som en fornyende
ansporing innad i organisasjonen. Og samtidig fortsetter den i samme tradisjon som de
tidligere logoene.

Logoen føyer seg inn i rekken av historiske merker for MA.
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TEMA

Hybrid:

Blandingsrasen
Verdens mestselgende hybridbil, Toyota Prius,
som har vært i markedet i mer enn 10 år,
ruller rundt i et antall på langt over en
million eksemplarer på verdensbasis.

Hybrid er et begrep som benyttes til å beskrive en blanding mellom ulike arter. Tidligere snakket
om en hybrid i første rekke som et dyr eller en plante med foreldre fra to ulike arter. I vår moderne
dagligtale forstår vi i stadig større grad en hybrid som en bil, som kombinerer to typer motorer.
Av H-E Hansen

En av hver

Ulempen med forbrenningsmotorene vi har
i bilene våre er blitt stadig mer satt i fokus.
De begrensete oljereservene og de økende,
skadelige utslippene av avgasser gjør at vi et-

ter hvert må finne andre løsninger enn bensinog dieselbiler. Forbrenningsmotorene er også
svært lite effektive, og det meste av energien
blir borte i varme som ikke gir fremdrift til
hjulene. Elektromotorene har en nesten perfekt
virkningsgrad i forhold, men her har batterikapasiteten hittil vært en begrensning. Her har
bensin og diesel en fordel, fordi den er lett å
fylle på tanken og frakte med seg. Hybridbilene
skal gi et passe kompromiss mellom disse
forskjellige fordelene og ulempene.

På dashbordet har du i Toyota Prius et display, som
forteller hvor kreftene går og hvor energien kommer
fra i samspillet mellom de to motorene.

Når du starter, glir bilen lydløst av sted ved hjelp av elmotoren. Hvis du akselererer raskt eller øker hastigheten,
startes bensinmotoren automatisk. De to motorene er koblet til en felles, trinnløs girkasse, og de kobles inn og
ut etter som de trengs. Når batterinivået blir lavt, driver bensinmotoren en dynamo.

Ifølge vårt leksikon vil hybrider ofte være
større og sterkere enn sine foreldrearter. Slik
er det kanskje også med hybridbilene, men
hittil har man først og fremst utviklet hybridbiler for miljøets skyld.

Et kompromiss
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En hybridbil er utstyrt med både en forbrenningsmotor og en elektrisk motor som kraftkilde. Det er selvsagt mulig å tenke seg mange
forskjellige sammensetninger, men i dag er
den normale sammensetningen at bilen har en
bensinmotor og en elektromotor, altså en motor
som forbrenner hydrokarboner og en som går
på elektrisitet. Forbrenningsmotoren har hittil
i hovedsak vært bensinmotorer, selv om vi nå i
den seneste tiden også har fått dieselhybrider.

TEMA

Normalt skifter bilen på å benytte de to
motorene, enten hver for seg eller samtidig,
hvis så mye krefter trengs. Vekslingen mellom
motorene skjer automatisk. Den elektriske
motoren drives av batterier som lades når forbrenningsmotoren i bilen går, eller når bilen
bremser ned.
	Når du starter eller bilen kjører sakte
benyttes, den elektriske motoren til fremdrift.
Da glir bilen lydløst og nesten umerkelig frem,
men hvis du behøver akselerasjon kan en
elektromotor gi et overraskende kraftig skyv.
Og det er en trinnløs økning av hastigheten.
	Etter hvert som farten økes tar forbrenningsmotoren over, helt eller delvis. Det
gjør den også når batteriene begynner å bli
tomme, for å gi krefter direkte og samtidig gi
lading.

Stadig flere bilprodusenter kommer med masseproduserte hybridmodeller.

Hybridens fordeler

Hybridbiler har som regel et lavere drivstofforbruk enn en tilsvarende normal bil. Dette
gjelder særlig når bilen brukes til bykjøring
og småkjøring. Forbrenningsmotoren i en
hybridbil kan være mindre enn i en tilsvarende
”vanlig” bil, siden begge motorene kan kjøres
samtidig når det er behov for mye krefter.
Derfor kan forbrenningsmotoren dimensjoneres etter bilens gjennomsnittlige kraftbehov,
ikke etter bilens maksimale kraftbehov.
Hensikten er jo å redusere bruken av
fossilt drivstoff. For miljøets skyld eller for
lommeboka. Miljøgevinsten med en forbrennings/elektro-hybrid er at elektromotoren
gjør en del av jobben, og at man for eksempel
genererer energi som ellers ville gått til spille:
Når bilen bremser vil energien omdannes til
elektrisitet som lader batteriene. Normalt går
denne kraften til spille som varme. Og når
bilen står stille stoppes forbrenningsmotoren
helt dersom det ikke er behov for ekstra
lading.

Plugg-inn

Men hybridbilene har hittil hatt en stor begrensning: De har måttet lage sin egen strøm
og ikke hatt mulighet for påfyll av strøm
utenfra, som andre rene elektriske biler.
	Neste steg i utviklingen av hybridbilene
er biler som ikke bare produserer sin egen
strøm med forbrenningsmotoren og når den
bremser. Det neste blir hybridbiler som i
Volkswagen presenterte tidligere i år den første dieselhybriden; en Golf med en 1,2-liters dieselmotor på
75 hk sammen med en 27 hk elektromotor.

tillegg kan lades fra elektrisitetsnettet før du
legger ut på tur. Dermed kan du starte med
fulle batterier som på en ren elbil. Du starter
med en elkapasitet på for eksempel 10 mil før
forbrenningsmotoren må tre støttende til. De
færreste hverdager inneholder mer enn disse
milenes kjørelengde før du har mulighet for en
rask oppladning.
	Dagens hybridbiler anslås å ha en andel
elektrisk kraft på bare 10-20 % når bensineller dieselmotoren får litt elektrisk hjelp.
Med de såkalte plugg-inn-hybridene er det
elmotoren som vil gjøre det meste av jobben,
slik at forholdet enkelt sagt vil bli motsatt.
Dermed snakker man om en helt annen, god
miljøeffekt når denne neste generasjon av
hybridbiler kommer. Selv om elektrisiteten

skulle være produsert i for eksempel kullkraftverk, og ikke fra rene fosser, ligger det
en stor gevinst i at elmotorene er langt
mer energieffektive i en bil enn en forbrenningsmotor.

Under skallet på hybridene skjuler det seg to motorer
og systemer for at de skal virke optimalt sammen.
Utviklingen tar stadig nye steg mot nye løsninger.

Hybridsystem er ikke noe mindreverdig løsning for
sinker. Det har blitt vist på racerbanen, der en Toyota
Supra HV-R hybridracer i 2007 vant et 24-timersløp.
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BILNYTT

Peugeot 308:

Opp til neste nivå

Peugeot 308 er etterfølgeren til 307. Den franske bilprodusenten
følger sin vanlige nummerering, og har brakt 3-modellen opp til
8. nivå. Dermed har en meget populær bil også nådd nye høyder.
Den ble presentert på den store bilutstillingen
i Frankfurt i fjor. Som et forvarsel om hva som
var på trappene ble det her vist intet mindre
enn seks forskjellige produksjonsmodeller og
tre konseptutgaver av 308.
I første omgang kom Peugeot 308 som
3- og 5-dørs kombikupé i vinter. Nå har vi fått
prøve den i SW-utgave; noe midt mellom en
stasjonsvogn og en flerbruksbil, slik Peugeot
selv karakteriserer den. I alle fall er det en
kompaktmodell med brede bruksmuligheter.

Videreutvikling

Peugeot har tatt mål av seg til å bringe med
seg det beste fra forgjengeren 307 og bygger
videre på kvalitetene, som så langt har solgt
over 3 millioner biler på verdensbasis. 307
har vært i markedet siden 2001, og har vært
meget populær. Senest i fjor kom den inn som
en av det norske markedets 10 mest solgte
modeller.
Med en slik suksess kan det derfor ikke
være snakk om noen gjennomgripende enSelv om den nye Peugeot 308 SW er en stasjonsvogn...
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dringer. Det er gjort noen oppgraderinger av
designet, modellen har blitt større, sikkerheten er videreutviklet og i tillegg presenteres
utslippsvennlige bensin- og dieselmotorer.

Kompakt

Peugeots SW-modell er riktignok kompakt,
men byr på en stor grad av romslig fleksibilitet som tiltaler kjøperne, ikke minst familier. Samtidig har modellen med seg Peugeots
iøynefallende og vellykkede designelementer.
Den er bygd på samme malen som kombikupéen, men er gitt ekstra størrelse.
	Den er 4,50 meter lang, det vil si 7 cm
lengre enn forgjengeren 307 SW. Stasjonsvognen har for øvrig 10 cm større akselavstand og drøyt 12 cm ekstra lengde bak i
forhold til kombikupeen. Den har også med
sine 181,5 cm blitt drøyt fem cm bredere
enn forgjengeren. Bredden på 181,5 cm er
den samme som på kombikupeen. I forhold
til Peugeot 307 er taket senket med 13 mm
for blant annet å bedre aerodynamikken, men
...har den mye av fleksibiliteten til en flerbruksbil.

Av H-E Hansen

takhøyden er likevel så mye som 924 mm.

God bruk

De større målene er brukt til å øke den innvendige plassen og fleksibiliteten. Både
foran og bak er det komfortabelt og god plass.
Og med bak, snakker vi ikke bare om de tre
separate baksetene i 2. rekke, men også om
dem som er å finne helt bak i 3. seterad. For
308 SW gir mulighet for å ha plass til en 6. og
7. mann helt bakerst. Det er mulig å få installert to separate seter helt bakerst, som ligger
nedslått eller kan tas ut når de ikke er i bruk.
Disse setene gir litt begrenset plass, og er nok
først og fremst egnet til barn og ikke altfor
store voksne, som skal bli med en kortere tur.
Setene kan skyves, tiltes, flyttes, foldes sammen eller fjernes. Fleksibiliteten og utformingen av seteløsningen gir et lastevolum som er
674 liter med fem i bilen. Dette kan økes til
hele 2149 liter når du fjerner alle baksetene.
Det finnes et utall av forskjellige kombinasjoner.
Førerplassen gir god kontroll over upåklagelige
kjøreegenskaper.

BILNYTT

Innlastingen bak er lett, og i enkelte
utgaver kan også bakruten åpnes separat for å
lette tilgangen til bagasjerommet.
	Og over det hele troner er glasstak som
har blitt større siden 307 og nå har 1,68
kvadratmeters flate. Det slipper inn lys og gir
panoramautsikt så det holder! Og skulle det
bli for mye solvarme på sommeren, finnes det
på undersiden en gardin som kan gi skygge.
Den trekkes for fra førerplass med en enkel,
elektrisk betjeningsknapp.

Fem stjerner

Kjøreegenskapene er tillitsvekkende og
komfortable. En fornøyelse å kjøre på svingete
landevei eller rett frem en motorvei. Bilen fås
i første omgang med en lang rekke alternative motorer; tre alternative 1,6- og 2-liters
dieselmotorer med 90, 109 og 136 HK, samt
fire varianter av en 1,6-litersmotor med 90,
120, 140 og 150 hk. De to siste er utstyrt
med turbo. En 5-trinns manuelle girkasse er
standard. Samtidig tilbys noen av motorene
Bagasjerommet kan sluke over to kubikkmeter på
det maksimale.

med en 4-trinns automatgirkasse og en nyutviklet 6-trinns manuell kasse med elektronisk
styring. Peugeot sier at disse diesel- og
bensinmotorer i kombinasjon med forbedrede
aerodynamiske egenskaper og Michelin Energy
Saver-dekk gir 308 SW forbedrede miljøegenskaper i forhold til sin forgjenger. Drivstoff-forbruket kan bli hele 13 % lavere
i noen utgaver av Peugeot 308 SW.
308 SW har blitt gitt en rammestruktur
som ifølge Peugeot gir maksimal kollisjonssikkerhet, og bilen kan utstyres med opptil
syv kollisjonsputer. Samt ABS og ESP selvsagt,
og andre elektroniske hjelpemidler som både
skal foregripe farer og gi beskyttelse hvis det
smeller. Bilen har fått toppkarakter med fem
stjerner i kollisjonstestene fra EuroNCAP. 308
SW introduseres i sommer. Prisene begynner
på 252 900 kroner.

50 millioner biler

Peugeot passerte nylig et totalt antall produserte biler på 50 millioner siden den spede

begynnelsen i 1891. Merket startet opp som
en familiebedrift med de første fabrikkene i
Sochaux, og har på 117 år levert over 160
modeller og 34 modellserier, fra Peugeot 201
til 308. Konsernet har i dag 24 produksjonssteder. Og ekspansjonen fortsetter internasjonalt, særlig i Kina, Brasil og Russland.
	En viktig del av den videre satsningen i
disse nye markedene, er å introdusere flere
modeller. Peugeot er stolte av å vise til sine
innovasjoner, helt fra den første firesylindrede
motoren på Type 39 i 1902 til siste generasjons bensinmotorer i samarbeid med BMW,
som nylig fikk en internasjonal pris som
”Årets motorer”.
Peugeot sto også bak den første utviklingen av partikkelfilteret, og hevder sine ambisjoner om å produsere utslippsvennlige biler
på basis av en global strategi for reduksjon av
CO2-utslipp. Det arbeides også for eksempel
med nye andregenerasjoner av biler med
hybridteknologi.

Samtidig med prøvekjøringen av 308 SW fikk vi også prøve en ny, sprek modell fra Peugeot. Den er kalt THP 175,
men har egentlig en bensinmotor med (bare) 174 hk, som også er å finne i blant annet Peugeots egen 207 RC.

BILNYTT

Saab XWD:
Med modellen Turbo X Limited Edition går Saab ”tilbake til fremtiden” ved å blåse nytt liv i den minneverdige, første sorte 900
Turbo. Samtidig introduserer selskapet sin nye Saab XWD-teknologi.
XWD er et system for firehjulsdrift som skal gi fremkommelighet
og stabilitet utenom det vanlige.

Perfekt balanse
Av H-E Hansen

Saab Turbo X i et begrenset produksjonsantall følger opp Saabs lange historie som en
ledende bilprodusent innen turbolading. Bilen
er spesiell idet den bare fås i sort og at den
har fått en oppgradert v6-turbomotor på 2,8
liter, som yter 280 hk og 400 Nm. Visuelt
skiller den seg ut ved karosserielementer som
forbedrer den aerodynamiske effektiviteten.
Den har også et chassis som er utviklet for
sportslige kjøreegenskaper. Og så har den det
nye XWD.
	Den eksklusive Turbo X Limited Edition er

et utstillingsvindu for XWD, men det avanserte systemet vil også være tilgjengelig som
ekstrautstyr på Saab 9-3 Aero Sport Sedan og
SportCombi i kombinasjon med 2,8 V6.

På rett kjøl

Målet for den svenske bilprodusenten er at
XWD skal bringe bil og fører tettere sammen.
Det skal gi en intim kjøreopplevelse og gi den
sikkerheten som merket tilstreber.
Hvordan fungerer så systemet i praksis?
Vi fikk prøve det i krappe svinger og raske

Saabs turbomodeller kommer i ulike varianter, blant annet en Turbo X i et begrenset antall.
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hastighetsforandringer på en lukket bane.
Her fikk systemet også bryne seg på sikksakk
mellom kjegler. Det tok oss noen gjennomgjøringer før vi kunne holde den farten
gjennom hindringene, som Saab-ingeniørene
faktisk oppfordret oss til å kjøre. Rett og slett
fordi det var vanskelig å forstå hvordan bilen
skulle klare å holde seg på rett kjøl.

Avansert

Saab XWD er et intelligent, aktivt system som
kontinuerlig fordeler motorens dreiemoment
XWD holdt oss på rett kjøl i sikk-sakk…

BILNYTT

Saab:
mellom for- og bakaksel for å gi maksimal
stabilitet og veigrep under alle kjøreforhold,
det være seg i raske kurver eller svinger som
krever saktere fart, i tørt eller vått vær.
Hardwaren i Saab XWD er basert på en ny
type av den velrenommerte Haldex-koblingen,
som overfører krefter mellom for- og bakhjulene. XWD er programmert for å hjelpe
føreren med å holde bilen stabil på veien ved
å fordele dreiemomentet for å motvirke overstyring eller understyring ved kurvekjøring.

Masse data

Den elektroniske kontrollenheten i Saab XWD
får tilbakemelding fra flere enn 20 sensorer i
bilen 100 ganger i sekundet, inklusive data
vedrørende ABS og ESC (elektronisk stabilitetskontroll). Dataene omfatter bilens fart,
hjulenes rotasjonsfart, akselerasjon eller oppbremsing, gasspedalens stilling, krengningsvinkel og stillingen på rattet. Programvaren,
som er utviklet av Saab XWD-teamet, sikrer at
dreiemomentet hele tiden blir fordelt mellom
akslene slik at det gir maksimalt veigrep.
	Når føreren for eksempel kjører ut av en
sving og samtidig akselererer kraftig, kan
opptil 80 % av dreiemomentet overføres til
bakhjulene for å holde bilen i balanse. Men
når bilen kjøres rolig på landeveien og det
ikke er snakk om å sette antispinnsystemet i
gang for å få maksimalt grep, blir bare mellom
fem og ti prosent av motorens dreiemoment
overført til bakakselen. Dette bidrar til at
føreren kan sørge for bedre stabilitet, og det
senker drivstofforbruket.

Viktig finesse

Selve rosinen i pølsa med XWD mener Saab
er den aktive differensialsperren, den såkalte
eLSD som er standard på toppmodellen Turbo
X Limited Edition.
eLSD kan fordele opptil 50 % av det
maksimale dreiemomentet bak mellom bakhjulene, til det hjulet som har best grep.
Under hard kurvekjøring eller når man avslutter
en manøver i høy hastighet, for eksempel et
filskift, bidrar mer eller mindre dreiemoment
på ett av hjulene til at bilens bakre del følger
retningen til forhjulene bedre.

…og andre utfordrende kurver.

Vilje til fornyelse
Saab er lite bilmerke, men et
merke i utvikling. I fjor markerte
selskapet sitt 60-årsjubileum.
Nå er strategien å utvide modellutvalget ved å gå inn i alle større
segmenter i bilmarkedet.
En del av giganten

Likevel har Saab funnet sin plass som en
del av det enorme konsernet GM (General
Motors). Et sterkt preg av skandinavisk
design og sikkerhetstekning er et varemerke
for Saab. Turbo og firehjulsdrift er andre
kvaliteter det satses på.
Samtidig legges det innsats i å være
langt fremme i ny, miljøvennlig teknologi.
Saab kommer stadig med nye ideer i form
Saab-farbrikken i Trollhättan er topp moderne.

av konsepter: Motorer som går på 100 %
bioetanol og en BioHybrid. 9-3 og 9-5 skal
få søsken slik det har blitt vist i for eksempel
Saab 9-4X BioPower Concept.

Trollhättan bygger Saab 9-3

Siden Saab er en del av GM, inngår merket
også i en verdensomfattende kabal som
skal gå opp for gigantkonsernet. Det var
derfor ingen selvfølge at neste generasjon
Saab 9-3 skulle bygges ved den tradisjonsrike Trollhättan-fabrikken i Sverige. Dette
bestemte imidlertid GMs styre i juni.
- Dette er uten tvil svært gode nyheter for
vår organisasjon og regionen, og det er et
tydelig signal om tillit til at vi kan levere
kvalitet og effektivitet i verdensklasse,
sa administrerende direktør for Saab Automobile, Jan Åke Jonsson.
Fabrikken i Trollhättan har i dag ca 1 700
ansatte.
Direktør Jonsson leder Saab mot nye utfordringer.
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Mitsubishi Lancer:

For en tid siden stiftet vi vårt
første bekjentskap med den
nye Mitsubishi Lancer Sedan.
Nå er den nye Lancer Sportback
kommet. Dermed presenterer
Mitsubishi et nytt medlem av
modellfamilien, som fortsatt har
flere å by på.
Av H-E Hansen

Nytt medlem av fam
Navnet Mitsubishi Lancer fyller for øvrig 35 år
i år. Den lange Lancer-historien kan spores til
den originale 1973 Lancer, som i 1600 GSRutgaven vant en rekke rallyløp på 70-tallet.

Volumselgeren

Mitsubishi Lancer Sportback bygger videre på
Lancer Sports Sedan. Den har med seg mye
av designet og kjøreegenskapene herfra, men
kommer her i en 5-dørs kombikupéløsning.
Sedanvarianten av Lancer kom i vinter,
og skal ifølge den norske importøren ha
solgt godt. Men Norge er ikke et land med
stor etterspørsel etter sedaner. Derfor er
forventingene store til Lancer Sportback,
som antas å bli volumselgeren innen Lancerfamilien, Sportback antas å stå for så mye
som 70 % av Lancer-salget så vel her hjemme
som i Europa for øvrig.

Designet for europeere

Mitsubishi Lancer Sportback er i realiteten
en produksjonsutgave av konseptbilen 2005
Concept Sportback, som ble designet spesielt
for Europa, hvor 5-dørs formatet er særlig
populært. Konseptet og den ferdige bilen
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ble utviklet hos Mitsubishi Design Europe i
Trebur, Tyskland. Den bærer særpregene til
den nye retningen for Mitsubishi og vektleggingen av design i den nye, globale plattformen. Plattformen har hatt som mål å

milien

være så fleksibel at den tilfredsstiller globale
behov, lover og regler så vel som stadig
skiftende markedstrender og kundekrav.
Fleksibilitet på verdensbasis er kosteffektivt
og skaper synergi når det gjelder design,
tekniske løsninger og produksjon.
	Den nye Lanceren har et iøynefallende,
frisk og sportslig utseende. Helt fremst sitter
Mitsubishis gjenkjennelige ”jetjager-grill”,
inspirert av luftinntakene på Mitsubishi
Heavy Industries eget F-2 jagerfly. Bak følger
bilen samme designtema som på konseptbilen, med en bakluke i 58 graders skråning og med en karakteristisk fargeavstemt
takspoiler.
Nye Lancer har vokst. Den er både bredere og
høyere enn forgjengeren og har tatt steget ut
av kompaktklassen og må nå kunne karakteriseres mer som en kompakt mellomklassebil.
Med sine 458.5 cm er Lancer Sportback til
og med ørlite lengre enn sedanens 457 cm.
Kupeen virker velformet og førerplassen er
oversiktlig og komfortabel.
	Bagasjeromsgulvet kan justeres i høyden
og baksetene har en automatisk foldefunksjon som gjør rommet her bak fleksibelt.

Dermed er det mulig å variere volumet for
bagasje fra 288 liter til hele 1394 liter.

Samme utvalg

Motormessig kommer Mitsubishi Lancer
Sportback med samme utvalg som på
Mitsubishi Lancer Sports Sedan, foreløpig
med valg mellom 109 og 143 hk bensin.
Neste år blir også en dieselmotor, som
tilfredsstiller de strenge miljøkravene Euro V,
tilgjengelig. Denne motoren er utviklet i
samarbeid med Mitsubishi Heavy Industries,
Ltd., og vil også tilbys i Lancer Sports Sedan.
Avhengig av motorvalg kommer Lancer
Sportback med 5-trinns manuelt gir, 4-trinns
automat eller CVT gir. Sistnevnte kutter
betydelig ned på drivstofforbruk i forhold til
tradisjonelle automatgir, og gir raskere og
mer behagelige overganger.
	Bilen innbyr til en givende kjøretur. Den
fører seg elegant og smidig langs veien,
uanstrengt og dynamisk. Det er ikke vanskelig
å føle seg hjemme bak rattet. Og når vi blir
satt til side for at andre vil ta over styringen,
er også passasjerplassen et sted du gjerne
kan tenke deg. Her er ikke denne utgaven
annerledes enn sedanen.

Sikkerhet i fokus

Lancer Sportback er sikkerhetsmessig utrustet
med blant annet det forsterkede Reinforced
Impact Safety Evolution (RISE) karosseriet.
På grunn av strukturen vil RISE karosseriet
hindre deformasjon av indre kabin og lukke
passasjerer inn i en beskyttende celle ved
kollisjoner. Videre har Sportback blant annet
3-punkts sikkerhetsbelter med automatiske
beltestrammere på alle plasser, samme
utstrakte kollisjonsputelayout som på Lancer
Sports Sedan, med to frontkollisjonsputer

Lanceren i sportslige omgivelser
i Barcelonas olympiapark.

foran, knekollisjonspute for fører, sidekollisjonsputer for fører og fremre passasjer,
samt gardintype kollisjonsputer som dekker
både første og andre seterad. Her finnes ISO
FIX-løsninger for barneseter i baksetet, ABS,
elektronisk bremsekraftfordeler, og Mitsubishi
Active Stability & Traction Control (ASTC).
Lancer Sportback blir også første
Mitsubishi med et stoppsignalsystem som
reduserer faren for påkjøring fra biler bak.
Under plutselig nedbremsing fra over 55
km/t, vil varsellysene gå på automatisk og
blinke hurtig for å advare biler bak.

Forskjellig utstyr

Lancer kommer i ulike utstyrsnivåer, der Inform er startnivået. Den er utstyrt med blant
annet ESP-system (som Mitsubishi kaller
ASTC), 7 kollisjonsputer, ABS/EBD/bremseassistanse, el-vindusheiser foran og bak,
hastighetsfølsom intervallbryter for vindusviskerne foran samt klimaanlegg.
To mellomnivåer av utstyr kalles Invite og
Intense, mens nivået for topputstyr for
Lancer kalles Instyle+. Den leveres blant
annet med 18-tommers lettmetallfelger,
Rockford Fosgate audiosystem (6CD skifter/
9 høyttalere) og Bluetooth handsfree-system,
skinnseter, nøkkelløst starte- og låsesystem,
Mitsubishi multikommunikasjonssystem
(MMCS), navigasjonssysstem med 30 GB harddisk og trykkfølsom 7-tommers skjerm, samt
bi-xenonlys og adaptivt frontlyktsystem for
svingkjøring. Bilen vil bli introdusert senere i
år, og foreløpig er det ikke oppgitt noen pris
for den nye modellen, men den havner vel
neppe fryktelig langt unna prisene på
Lancer-sedanen, som begynner på
215 000 kroner.
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Volkswagens DSG:

Dobbeltautomatisk

Volkswagen skapte en liten revolusjon da bilprodusenten for fem år siden lanserte direkteskiftgirkassen DSG. Resultatet var lynrask giring,
lavere forbruk og mer dynamisk kjøring. Nå kommer neste generasjon DSG, med hele syv gir!
DSG står for DirektSchaltGetriebe, altså
direkteskiftsgirkasse. Den intelligente,
automatiske DSG-girkassen ble først lansert
innen motorsport og virker på en slik måte at
den girer hurtig uten å innvirke på motorkraften. Tiden den bruker på å skifte er bare
0,02 sekunder!

Gevinster
Girkassen gir stor komfort. DSG-girkassen gir
også mer økonomiske og dynamiske girskift
uten at man taper kraft mellom girene, slik
som ved tradisjonelle girkasser. DSG gir
både mer dynamisk kjøring, ved at de beste
egenskapene fra manuell og automatgir kombineres, og dessuten lavere forbruk enn for
eksempel en automatgirkasse.
	Den nye girkassen er med sine 70 kg mer
enn 20 kilo lettere enn forgjengeren med seks
trinn. Både vektreduksjonen og endringer i
teknologien gjør at drivstofforbruket reduseres
ytterligere ved denne girkassen. En viktig teknologisk nyvinning er dessuten at syvtrinns
DSG-girkassen har tørrplate-clutch i stedet for
clutch i oljebad.
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Det spesielle med DSG er at den er utstyrt
med to separate clutcher, den ene bygget inn i
den andre. Den første clutchen styrer 1., 3., 5.
og 7. gir, mens den andre clutchen betjener 2.,
4. og 6. giret. Clutch én brukes til å sette i gang
bilen når første gir er valgt. På samme tid utløses clutch to, og andregiret ligger frikoblet og
klart. Det vil da si at så fort andre giret kobles
inn legges det tredje gir inn i “stand by”.
Selve girskiftet gjøres ved at den ene
clutchen løses ut samtidig som den andre
kobles inn. I prinsippet betyr det at motorkraften går til hjulene med kun en kort
avbrytelse akkurat i det bilen girer. Det
lille rykket man vanligvis kjenner når en
automatgirkasse girer er så å si helt borte.
Slik fortsetter prosedyren i girene som følger.
DSG-girkassen arbeider seg opp og ned gjennom det syv-trinns registeret med nærmest
umerkelige giringer.
	Og som på mange andre automatgirkasser
kan du også på DSG-girkassen velge å sette
girspaken i en posisjon der du kan overstyre
automatikken manuelt.

Bedre
enn håndverk
Når sant skal sies er DSG en girkasse
som gjør det meste bedre enn du noen
gang kunne gjøre det selv. Da vi fikk en
første prøve med den nye syvtrinns DSG i en
Volkswagen Golf, skjedde det blant annet på
en lukket bilbane. Her var det lagt opp til
variert kjøring med store hastighetsforandringer rundt krappe svinger og ut på raske
langsider. I første omgang var det fristende å
prøve å kjøre med girkassen i manuell innstilling. Ganske snart ble det imidlertid åpenbart
at girkassen kunne gjøre jobben alene og mye
bedre…
Introduksjonen av syvtrinns DSG gjør at
DSG blir tilgjengelig også for Volkswagenmodeller med mindre motoralternativer.
Først ut er Volkswagen Golf med 105 hk TDI
og 122 hk TSI-motor. Etter hvert vil den
nye girkassen bli tilgjengelig også i øvrige
Volkswagen-modeller, både Jetta, Touran,
Polo og Passat.
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Opel:

Land Rover og Jaguar:

Fornyet logo og selvsikkerhet

Indiske Tata tar over

Når den nye modellen Insignia debuterer på London Motor
Show i juli, vil den bære en ny logo som skal innvarsle en
ny æra for Opel innen nyskaping, teknologi og design.
Opel-lynet har prydet selskapets bilmodeller siden 1963. Det er
utviklet fra en zeppeliner – den gangen et symbol på fremskritt – som
har vært radiatoremblemet på Opels bilmodeller siden begynnelsen av
1930-tallet. Sirkelen som symboliserer mobilitet ble føyd til i 1937.
- Insignia er legemliggjørelsen av den selvsikre, spennende retningen Opel tar nå, sier Alain Visser, markedsdirektør ved GM Europe.
- Denne retningen gjenspeiles i det eksklusive merket. Vi kommer
til å bruke det nye emblemet på alle fremtidige modeller.
	Den nye logoen integrerer Opel-navnet i en større sirkel som
omgir lynet. Den har en mer skulpturell design med krummede flater
som gir emblemet tredimensjonal dybde.

I juni ble salget av Jaguar og Land Rover fullført. De erkebritiske merkene er dermed kjøpt av det indiske Tata Motors.
Allerede i slutten av mars ble det klart at Ford skulle selge denne delen
av sitt konsern. Prisen oppgis å være 2,3 milliarder dollar. Kontantene ble
lagt på bordet av Ratan N. Tata, som leder Tata Motors, som ble etablert i
1945 som lokomotivprodusent. I 1954 ble de første lastebilene lagd i samarbeid med Daimler-Benz. Senere har bilprodusenten ekspandert enormt
og er Indias største bilprodusent og et av landets 10 største selskaper. I
alt fire millioner busser, person- og lastebiler har rullet av samlebåndene.
	Når det gjelder produksjonen av Jaguar og Land Rover foreligger det
ikke noen signaler om at merkene skal foreta kursendringer eller at bilene
skal endre karakter. Ei heller at produksjonen skal flyttes fra England.

Lancia Delta:

En ytring om kraft
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Det er ikke ofte vi får stifte bekjentskap med Lancia her til
lands. Fiatimportøren i Norge har valgt å satse på modermerket. Men under lansering av Delta-modellen nylig, ble merket
godt synlig.
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Faksimille fra YouTube.com
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Den norske filmregissøren Harald Zwart har nemlig lagd en 45 sekunder
lange reklamefilm som har skapt bølger. I filmen kjører filmstjernen
Richard Gere i en Delta fra Hollywood, der han har sine stjernehender i
betongavtrykk. Han kjører til Potala-palasset i Tibet. Gere, som er buddist,
treffer her en liten gutt i tibetanske munkeklær. De gjør en gest som
symboliserer vennskap ved å lage avtrykk av hendene i snøen. Mottoet
sist i reklamen er «Kraften til å være annerledes».
	Filmen skapte reaksjoner i Kina. Der mente man at den gir en ytring
om problemstillingen omkring Tibets uavhengighet og opptøyene tidligere
i år. Dette har det i stor grad har stilnet påfallende mye om siden. Bilprodusenten beklager, men fortsetter å vise filmen.
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Mercedes CLC:

Nytt uttrykk i formspråket

Mercedes-Benz har lansert den nye
CLC, en selvstendig modellserie
som skal representere et attraktivt
innstegsalternativ i merkets coupéfamilie.
Sportcoupéen har et utseende, en teknologi
og et utstyr som Mercedes mener skal tilfredsstille unge bilføreres ønsker om dynamiske og
vitale kjøreegenskaper.
Sammenliknet med den tidligere Sportcoupé-modellen er det foretatt nyutviklinger.
Bilen har blant annet et nytt direktestyrings-

system som skal gi optimal presisjon ved aktiv
kjøring i svingene.
	Den kompakte bilen har et markant ytre,
som vi fikk stifte et første bekjentskap med
på den nye operaen i Oslo. Kraftfulle og
sportslige linjer kom til sin rett i landets nye,
arkitektoniske perle. Front- og hekkpartiet på
bilen er fullstendig omarbeidet, slik at den
nå passer inn i det nye Mercedes-formspråket
med tydelig grill, som har den sentralplasserte
stjernen og nye projeksjonslykter. Innvendig
tilbys også nye funksjoner og komfort.
Motorprogrammet for den nye CLC består
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av i alt seks bensin- og dieselmotorer på fra
122 til 272 hk. Fire firesylindrete og to sekssylindrete. Disse har også gjennomgått en
utvikling. Forbruket er opptil 10,8 % mindre
enn utgående modell. Sekstrinns manuelt gir
er standard i alle variantene, mens femtrinns
automatgir kan leveres til de firesylindrede
modellene og syvtrinns automatgiret 7GTRONIC fås til de sekssylindrede modellene.
Prisen for innstegsalternativet i C-Klassen,
CLC 200 CDI, vil ligge rett i overkant av
340 000 kroner.
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caravan

Degernäs Camping
i Karlskoga
Av Bjarne Eikefjord

Karlskoga er kjent som Alfred Nobels hjemsted. En industriby der
Bofors blant annet har produsert luftvernkanoner som i nærmere
et halvt århundre var velkjent av soldater – og fryktet av flyvere.
I dag er Karlskoga en søvnig gjennomsnittlig svensk kommune med
kjøpesenter og barnehager. Og utenfor ligger Degernäs Camping, en
fredet plett ved innsjøen.
Karlskoga er stedet man oftest kjører forbi.
Byen ligger litt mer enn midtveis på vei fra
Oslo til Stockholm. Men Karlskoga har mye å
by på. Museer, kulturarrangementer, gruveganger og mye annet. Her nordøst for Vänern
er man også nær Bergslagens kanalsystemer.
Og nord for Karlskoga ligger den gamle, kjente

bilsportbanen som har vært arena for store
løp der etterkrigstidens store legender har
kjørt og der Kanonloppet ble arrangert. Fortsatt er det stor aktivitet her, blant annet med
toppklassen STCC.
	En overnatting kan fort bli flere, for i
Karlskoga er det mye spennende å se. Og litt

utenfor sentrum ligger Degernäs Camping –
med en enorm golfbane som nærmeste nabo,
for dem som er helfrelst på denne sporten.

I vannkanten

Campingplassen ligger idyllisk til i vannkanten
hvor bademulighetene er gode om altså værgudene er i godlune. Fisk skal det også være
i vannet, og om ikke annet byr det på god
rekreasjon å bare vente på et napp. Campingen er åpen både for fastliggere og for besøkende. Besøksplassene er de beste ned mot
stranden. Og et par ord om servicen: Sverige
er ikke et enkelt land å reise i etter stengetid.
Da er porter stengt og telefoner avslått. Men
ikke på Degernäs Camping!
- Jo da, finn dere bare en ledig plass, så
ordner vi resten i morgen, var svaret vi fikk
en god stund etter at andre campingplasser
på veien hadde stengt og boltet portene for
kvelden.
	Degernäs Camping har plass til både
bobiler, campingvogner og telt. Ta av mot sør
i største rundkjøringen i Karskoga sentrum,
kjør 12 km og følg skiltene. Verre er det
ikke å få en god ferieopplevelse i vårt
naboland i øst.

Camping:

Ut på trygg tur
Mange planlegger nå årets tursesong i campingvogn og bobil. Sørg
for at turen blir trygg også når det gjelder brann. Sommerens opphold i campingvogn og bobil byr på andre forhold enn dem vi har
hjemme. Det er greit å tenke gjennom disse nye utfordringene, slik
at brannskader unngås.
Av Skadeforebygger Fred Nilsen SpareBank 1 Skadeforsikring

Røykvarsler og slokkeapparat må
være på plass

En brann utvikler seg utrolig raskt i campingvogn og bobil. For å unngå personskade
må alle være ute i løpet av sekunder. I alle
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enheter der folk skal sove, bør det derfor
være installert røykvarsler og slokkeapparat.
Røykvarsleren monteres i taket, og batteriet
kontrolleres før hver tur. Tren på rømning
og avtal hvor dere skal møtes når dere er

reise

Hurtigruten:

Uten sidestykke
Hvorfor ikke legge en sommertur
langs Riksvei 1 i sommer? Men
”Riksvei 1” går ikke på landjorden. Den finnes til sjøs. Det
er den populære betegnelsen på
kystveien langs kysten fra Bergen
til Kirkenes: Hurtigruten.

i sikkerhet fra en brann. Lag ny avtale om
hvor familien skal møtes på alle nye overnattingssteder.

På campingplassen

Plasser vogn eller bobil i god avstand fra
nærmeste nabo. Det skal være minst tre meter
mellom enhetene. Gjør dere kjent på plassen. Hvor finnes det ekstra slokkeapparater
og brannslanger? Det er for sent å lete når
vogna brenner. Er du usikker når det gjelder
sikkerheten på plassen, er det kanskje best å
kjøre videre til neste campingplass.

som tilbyr mat og overnatting, som kan måle
seg med det beste av hoteller.

Hopp av og på

Det er lett å bli litt blasert og blind på vårt
eget lands fantastiske natur og severdigheter. Men sannheten er at mange steder
i Norge går inn på topplasseringer over
verdens mest spektakulære og naturskjønne
turistopplevelser. Hurtigruten er på topp
blant sjøreiser, men fortsatt er det flest
utlendinger som er å finne om bord om sommeren.
	En reise med Hurtigruten er en eventyrlig oppdagelsesreise i Norges natur på skip

Hver eneste dag går et av Hurtigruteskipene
nordover og sydover fra de i alt 34 anløpsstedene. I tillegg til disse vanlige havnene,
som trafikkeres hele året, legges det om
sommeren også inn noen ekstra attraksjoner.
Da legges blant annet turen inn blant stupbratte fjell i Geirangerfjorden. Ellers tilbys
det program med utflukter underveis.
Selv om hele ”cruiset” fra Bergen til
Kirkenes tur/retur for mange er selve drømmen, behøver du ikke ta hele den 11 dager
lange rundturen. Mange velger å gjøre stopp
på turen og legge opp til egne turopplegg.
Stadig flere benytter anledningen til å
hoppe av og på langs den lange skipsleden.
Og du kan jo ta med bilen og ha egen
transport når du gjør strandhugg noen dager.
Skipene har god kapasitet til biler, og prisen
for å ta med seg bil er ikke avskrekkende.

Kapteien og kong Neptun døper turistene
som krysser Polarsirkelen for første gang.

Det er en begivenhet hver dag når nord- og sydgående hurtigrute møtes, – her i Molde havn.

Propan og det elektriske

Lekkasjer i gassanlegget kan få katastrofale
følger. Kontroller derfor slanger, rør og koblinger for å sikre at alt er i orden. Følg bruksanvisningens retningslinjer nøye både når
det gjelder bruk og vedlikehold. Sjekk også at
elektriske apparater og elektriske anlegg er i
orden. Er du i tvil om dette er i orden, er det
behov for et servicebesøk for turen starter.
moto r f ø r e r e n | 3 | 2 0 0 8
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båtliv

Skremmende mange fulle b
19 000 båtførere drakk 6 eller flere alkoholenheter
mens de kjørte båt i 2007. I tillegg kommer 29 000
som drakk 3-5 alkoholenheter. Det tilsvarte 65 %
flere berusede båtførere i forhold til året før. Mye
tyder på at 2008-sommerens alkoholforbruk vil gå
ytterligere opp.
AV-OG-TIL har fått utført en undersøkelse, der
båtførerne oppgir eget alkoholforbruk mens
de kjørte båt. Undersøkelsen viser at flere
drikker, og drikker mer, når de er på sjøen.
Tall fra Vinmonopolet og Bryggeriforeningen
viser at sommeren er den tiden på året da det
omsettes mest alkohol.
Dårlig start
Politiets kontrollvirksomhet bekrefter at det
tenderer til flere promillekjørere på sjøen. Tall
for årets første
fem måneder
viser at andelen
kontrollerte som
hadde promille har
økt vesentlig.
- Det har vært
en dårlig start
på sesongen,
sier Sveinung
Stangeland,
politimester i
Politidirektoratet.
Politiet vil sette
sine ressurser inn
på kontroller til
de tider og de
steder vi erfaringsmessig vet det er
problemer, sier
Stangeland.
Lege Pål Madsen
ved Luftambulansetjenesten
ser resultatet av
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promille på sjøen.
- Selv et par glass
vin, som mange
synes er helt
greit å drikke når
de er i båt, svekker
reaksjonsevnen og
vurderingsevnen
din. Mange vitenskapelige tester
bekrefter dette. I
en kritisk situasjon vil du ha
betydelig redusert
evne til å reagere
korrekt. Verre
blir det selvsagt
om du har
drukket enda
mer, sier han.
Kampanje
Båt, ferie og
nytelse: Tre
stikkord som
lokker frem
godfølelsen
hos oss. Hver sommer
slår idyllen kraftige sprekker. I gjennomsnitt
drukner over 30 nordmenn hvert år, og minst
en tredjedel av disse har drukket alkohol.
Et bredt kampanjesamarbeid vil endre på
dette. En rekke sjøsikkerhets- og båtinteresseorganisasjoner står sammen bak kampanjen
Klar for sjøen, for å redusere antall drukninger
ved å oppfordre til alkoholfri båtkjøring. Med

slagordet
”Å være klar for sjøen er å
være klar i hodet” setter kampanjen fokus
på å få båtføreren og passasjerene til å være
edru. Kombinasjonen av liberale holdninger,
flere og raskere båter og mer trafikk på sjøen
er bakgrunnen for en økt innsats for å få
båtførere til å være edru. I tillegg er det fokus

båtliv

båtførere

Ro! Og fred...

på egen bading og badevaktrollen.
- I hele sommer er det aktiviteter og
utdeling av informasjon og materiell til
publikum på båtmesser, badestrender og
båthavner. Folk på og ved sjøen over hele
landet vil bli oppfordret til å ikke drikke
alkohol når de fører båt eller bader, sier
Trine Stensen Lunde, kampanjeleder og
daglig leder i AV-OG-TIL.
Materiell
I hele sommer er det aktiviteter og utdeling
av informasjon og materiell til publikum
på båtmesser, badestrender og båthavner.
Folk på og ved sjøen over hele landet vil bli
oppfordret til å ikke drikke alkohol når de
fører båt eller bader.
	Brosjyren for sommerens Klar for sjøen
ble produsert i et opplag på 500 000, og
tar for seg tre aktuelle situasjoner som vi
møter om sommeren: Å føre båt, passe
på andre som bader og å gå hjem fra fest
om kvelden. Det er også utarbeidet en
avis med blant annet intervju med Jan Erik
Larssen, som ikke vil ha verken alkohol eller
fisk i båten. Avisen inneholder også gode
råd for sommerens båttur. Du kan teste dine
kunnskaper om båt og alkohol og lese mer
om hvordan padlerne opplever møtet med
den økende båttrafikken. I tillegg er det
gode tips om aktiviteter i fjæra og forslag
til god sommermat.
Finn mer informasjon om sjøen og andre
alkoholfrie soner hos AV-OG-TIL på
www.avogtil.no

I en tidsalder da det meste av båtliv foregår med stadig mer motorkraft, større fart og dyrere farkoster, valgte vi en annen type båttur.
Vi tok til årene i en robåt. I en båt til rundt 15 000 kroner har man
en feriebåt utenom det vanlige i den norske småbåtflåten: Lydløs,
utslippsfri og billig.
Av H-E Hansen

Enten du sogner til en innsjø, en stille elv
eller fjorden, kan du få en opplevelse som
gir mersmak når du tar en rotur: Å legge ut
båten, plassere årene i åregaflene, skyve fra
og strekke seg ut bak årene, og å oppleve
hvordan båten glir nesten umerkelig gjennom
vannet uten å være et skrikende fremmedelement i naturen. Her er det ikke snakk om
å komme lengst mulig, men at turen på en
best mulig måte i seg selv er selve målet.
For i den stille stunden føler man seg som
den heldigste i farvannet, og misunner dem
i tredje etasje på en flybridge på 40-fotere
verken komforten eller regningen. Du vil rett
og slett ikke bytte noe med dem…

To kan ro

For anledningen tok vi en overnattingstur
i en Terhi Saiman. Den er snaut fem meter
lang og veier bare veier snaut 100 kg. Likevel

er den stor nok til å romme en liten familie
med overnattingsutstyr. Og her er det ikke
bare en som får gleden av å ro. Mange båter
av denne typen har to årepar. Dermed har
man mulighet for å oppleve gleden av taktfaste åretak sammen. Og båten er lettrodd
så det er forbausende hvor stor farten blir
og hvor ”uanstrengt” det kan gå over ganske
store avstander. At dette er god trening,
kommer også som en ekstra bonus.
Hvis dere likevel av en eller annen grunn
vil ha en liten påhenger i bakhånd, kan
en motor på noen få hester enkelt stues i
bunnen eller i et av rommene i baugen eller
hekken, sammen med det andre utstyret.
Og skulle dere ønske å utforske andre farvann
enn dem du daglig ferdes på, går en slik båt
lett på en tilhenger bak bilen. Dermed kan
dere reise til stadig nye steder og eventyr.
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MOTORsport

Formel 1-sesongen:

Midtveis og åpent
Formel 1-sirkuset har kommet omtrent midtveis i sin verdens-omspennende ferd mot avgjørelse i oktober da 18 løp skal være kjørt.
Sesongen begynte som fjoråret med stor spenning. Hele fire forskjellige førere som har vunnet løp. Og midtveis i sesongen er det
bare 10 poeng som skiller dem i poengsammendraget.
Av H-E Hansen

Det er kanskje ikke noen stor overraskelse at
regjerende verdensmester Kimi Räikkönen har tatt
et par seiere med sin Ferrari så langt. Heller ikke
at nummer to fra 2007, Lewis Hamilton har vært
med på å dominere med sin McLaren-Mercedes,
også med to førsteplasser. Men i skrivende stund
ligger disse to bare på tredje- og fjerdeplass i
VM-sammendraget.

Forventet overraskelse

I forrige nummer av Motorføreren antydet vi at
det neppe kunne være lenge til Robert Kubica
vant sitt første løp med sin BMW. Det gikk bare et
par uker før målet var nådd. 23-åringen fra Krakow
er den første polakken som har slått til i Formel
1. Etter debuten på slutten av 2006-sesongen har
han vist sitt store talent. I 2008-sesongens seks
første løp kjørte han inn til fem poengplasseringer, tre ganger på seierspallen. Hans BMWracer, som er bygd av fortsettelsen av det gamle
Sauber-teamet, har lovet godt, selv om merket
aldri tidligere har vunnet.
Allerede i begynnelsen av juni klaffet alt for
Kubica i Canada. I et meget dramatisk løp, der
Hamilton blant annet kolliderte med Räikkönen
i depotet, gikk Kubica i mål med en seiersmargin på hele 16 sekunder. Og for å gjøre dagen
fullkommen for BMW, kom lagkameraten Nick
Heidfeld på andreplass. Outsidernes dag ble toppet med at veteranen David Coulthard kjørte sin
Monaco Garnd Prix er en klassiker som alltid byr
på et spennende løp.
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Lewis Hamilton feiret i gateløpet i år, og har
allerede utropt det til karrierens høydepunkt.

Red Bull-Renault inn til tredjeplass. Canada vant
han på en overbevisende måte.

VM-ledere

Takket være sin triumf ledet faktisk den relativt
ukjente Kubica i VM på dette tidspunktet. I det
neste Grand-Prix-løpet, det franske på MagnyCours, trakk Felipe Massa (Ferrari) det lengste
strået. I likhet med Räïkkönen og Hamilton hadde
han to førsteplasser fra tidligere. Sammen med
en rekke topplasseringer gikk han nå opp i VMledelsen foran Kubica.
Massa er lagkamerat med Räikkönen i Ferrari.
Selv om finnen ble verdensmester i fjor, ligger
det ikke i kortene at Massa skal ha rollen som
andrefører. Han konkurrerer på like linje og har
vunnet fem Grand Prix-løp tidligere. I fjor var han
en av de fremste i VM. Likevel har han ikke virket
som noen alvorlig mesterkandidat - før nå! Nå
viser han en selvtillit som burde få konkurrentene
til å konsentrere seg til det ytterste. 17 år etter
at legenden Ayrton Senna ble verdensmester for
siste gang, kan det ligge an til at en brasilianer
tar tittelen og føyer seg inn i rekken av landsmenn som Emerson Fittipaldi og Nelson Piquet.

Langt igjen

Men det er langt igjen, og vi har de siste par
årene blitt vant til at Formel 1 har mange overraskelser å by på. Både Raikkönen og Hamilton
Depotstoppene spiller fortsatt en viktig rolle. Her får
en av Renault-racerne sin syv-sekunders service.

MOTORsport

Rally-VM:

t

Petter Solberg i støtet
Petter Solberg har slitt med å hevde seg i det siste. Nå skal det
bli andre saker, for han har fått ny bil! Resultatene har ikke latt
vente på seg.

har ved flere anledninger mistet vinnermuligheter
på grunn av egne eller andres feil. Fra å være over
seg av begeistring da han karakteriserte seieren
sin i Monaco som karrierens høydepunkt, har
Hamilton opplevd dyp fortvilelse: En gang da han
var skyld i en kollisjon i depotet og senere ved å
bli idømt straff med ekstra depotstopp på grunn
av en ureglementert forbikjøring i Frankrike.
- En sladd, sa han selv for å kommentere det han
syntes var en urettferdig dom, som tok fra ham all
mulighet til seier.
	Dette øyeblikket ute av kontroll er kanskje
resultat av at antispinnsystemer nå er forbudt.
Dette stiller førerne overfor nye utfordringer og
er med til å gi oss tilskuere ekstra krydder i den
spennende Formel 1-menyen i år.
Fører-VM etter 8 av 18 løp:
1 Massa 48 poeng
2 Kubica 46 poeng
3 Räikkönen 43 poeng
4 Hamilton 38 poeng
5 Heidfeld 28 poeng
6 Kovalainen 20 poeng
Konstruktør-VM etter 8 av 18 løp:
1 Ferrari 91 poeng
2 BMW Sauber 74 poeng
3 McLaren-Mercedes 58 poeng
4 Red Bull-Renault 24 poeng
5 Toyota 23 poeng
Polske Kubica skapte litt av en sensasjon da han
plutselig ledet hele VM.

Ikke siden avslutningsløpet i 2005-sesongen
har Petter gått helt til topps. Mens Sébastien
Loeb har dominert rally med sin Citroen, har
ikke nordmannen fått det helt til å klaffe. Et
stykke ut i 2008-sesongen skulle han så få
en videreutviklet utgave av årets racer.

Store forventninger

Verdensmesteren fra 2003 hadde store forventninger da han skulle debutere med den
nye Subaru Impreza WRC2008 i Akropolis
Rally i Hellas i juni.
Introduksjonen av den nye Subaru
Impreza WRC2008 markerer den største endringen i Subarus rallysatsing på 15 år. Bilen
er helt ny, der alt med unntak av motoren er
totalt forskjellig fra Subarus forrige rallybil.
Den er basert på den nye modellen av Subaru
Impreza som ble lansert for verdensmarkedet
i juni i fjor. Den nye rallybilen introduserer
en helt ny dekor av Subaru-raceren.

Sølvkantet debut

- Dette er som å starte karrieren på nytt!
Det er noe av den samme følelsen som da
jeg skulle kjøre mitt første bilcross-løp som
18-åring, sa Petter Solberg foran debuten
med den nye bilen.
Han har vært med på utviklingen av den
nye rallybilen helt siden den spede begynnelse.
- Denne bilen er nesten som en baby for
meg. Jeg har vært med på utviklingen nærHenning Solberg henger også i år godt med i sin Ford,
og ligger halvveis i VM på en åttendeplass.

mest fra tegnebrettet og frem til i dag.
	Det greske VM-løpet er en tøff belasting
for både bil, fører og kartleser. Veiene er
røffe, det er støvete og varmt. Mange regner
Akropolis Rally som den største utfordringen
av alle i VM-serien. Og Imprezaen svarte til
forventningene. Solberg og kartleser Phil
Mills kjørte den nye bilen inn til sesongens
beste resultat; en andreplass.

Kamp i toppen

Akropolis var sesongens syvende av i alt
15 VM-løp, og et par uker senere tok Mikko
Hirvonen (Ford) sin andre seier i år. Selv om
alle tiders beste rallystjerne Loeb allerede
har fem førsteplasser, leder likevel Hirvonen
i VM takket være at han ikke har brutt et
eneste løp hittil i år. Skal finnen bryte
franskmannens ubrutte rekke av VM-titler
siden 2004? Det skiller tre poeng mellom
dem når sesongens siste halvdel starter i
månedsskiftet juli/august.
Rally-VM etter 8 av 15 løp:
1. Hirvonen, Ford, 59
2. Loeb, Citroën, 56
3. Latvala, Ford, 34
4. Atkinson, Subaru, 31
5. Sordo, Citroën, 30
6. P. Solberg, Subaru, 20
7. Galli, Ford, 17
8. H. Solberg, Ford, 16
14. A. Mikkelsen, Ford, 4
Loeb vinner og vinner med sin Citroën, men har også
måttet bryte en og annen gang. Derfor leder Hirvonen i VM.
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MOTORSPORT
Tommy Rustad har hatt litt vekslende hell så langt i sesongen.

STCC:
Det er noe eget med gateløp:
Den fortettete stemningen
som skapes når racerbiler jager
gjennom gater, der det ellers er
annen trafikk som råder grunnen.
Skandinavisk motorsports toppklasse kjører normalt på lukkete
asfaltbaner i landlige omgivelser.
I juni møttes man imidlertid
midt i Göteborg.

Nordmenn i toppstrid
Av H-E Hansen

Thomas Schie fikk andreplass i Gøteborgs gater.

Riktignok var det ikke i selve sentrum at
Gøteborg City Race fant sted. Den provisoriske banen med navnet Eco Drive Arena var
bygd i et havneområde som ligger rett overfor
operaen i byen. Hit hadde 30 000 tilskuere
kommet for å se Swedish Touring Car
Championship bli utkjempet. Det ble en
sommerlig folkefest. I feltet på drøyt 20 biler
skulle to nordmenn igjen spille viktige roller:
Tommy Rustad i en Volvo C30 her i det svenske
merkets egen by og hjemmebane, og Thomas
Schie i en Chevrolet Lacetti.

Strålende

Vovlo-teamet var på hjemmebane med sine C-30.

Begge de norske førerne har vist seg godt
frem allerede i år. Rustad hadde til og med
tatt en andreplass i et av sesongens tidligere
løp.
- For meg blir dette sesongens høydepunkt
ved siden av runden på Vålerbanen i september,
sa Tommy Rustad før treningen.
- Det er noe veldig spesielt med gateløp, og
dette blir femte gang jeg kjører denne typen
løp. Jeg har kjørt i Monaco tre ganger og en
gang i Oslo.
	Etter de fire første rundene i årets STCC lå
Tommy Rustad på en 8. plass sammenlagt med
Schie hakk i hæl.

Spennende og imponerende
STCC-førernes arbeidsplass byr på lite komfort.
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Banen i Gøteborg har både krappe og raske
svinger, samt langsider som gjør at de raske

bilene går virkelig fort! Det ble et meget
spennende og dramatisk løp. Rustads lagkamerat hos Volvo, Robert Dahlgren, hadde
kjørt kraftig av banen under trening og fått
seg en smell i ryggen. Likevel lå han lenge i
ledelsen med sin C30, før han måtte bryte.
Hele tiden lå Thomas Schie godt an. Og
han kjempet. Kjempet for hver meter og hver
posisjon. Den allsidige rally- og asfaltføreren
så ut til å få alt til å stemme. Til slutt kjørte
han sin Chevrolet inn til en imponerende
andreplass bak STCC-mesteren fra 2007,
Ted Björk i en Honda Accord.
Rustad ble nummer fem.
- Vi hadde større ambisjoner før kvalifiseringen, men vi bommet litt på taktikken,
slik at jeg måtte starte fra 12. startspor.
Startposisjonen tatt i betraktning så er jeg
svært fornøyd med en 5. plass, uttalte han.

Norge i sikte

Heller ikke i den neste konkurransen, på
Sturup-banen, fikk Rustad det til å klaffe. Her
kom Schie på åttendeplass, mens Rustad ble
nummer 10.
	Etter at seks av sesongens 11 løp er kjørt,
leder Richard Göransson (BMW). Thomas Schie
ligger på sjette og Tommy Rustad på åttendeplass. Blant de gjenstående konkurransene
kan de to nordmennene glede seg til å kjøre
på hjemmebane på Våler mellom Elverum og
Kongsvinger 14. september.

MOTORSPORT

Rallycross-EM på Momarken:

2490,Thule ski-/bagasjeboks Pacific 700
• Enkel montering
• 2 punkts sentrallåssystem
• Lett å åpne og lukke/låse

Hunsbedt med
hjemmeseier

EM-rallycross byr som alltid på små marginer og frisk kamp.

299,1490,-

Tilbudene gjelder tom. 31.7

Ludvig Hunsbedt er en av de ”gamle” i rallycross-sirkuset. Han har
mange triumfer å se tilbake på, blant annet på den tidligere norske
EM-arenaen i Tranby. Han har også tatt seg noen sesonger pause i den
lange karrieren, men i år kjører han for fullt igjen med en Volvo S40 i
den store divisjon 1. Det var ingen overraskelse at den rutinerte sørlendingen skulle gå til topps. Han vant også sesongåpningen i Portugal.
A-finalen på Momarken ble et durabelig oppgjør mellom Hunsbedt og
Sverre Isachsen (Ford Focus ST). En stund så det ut til at Isachsen
skulle trekke det lengste strået. En punktering satte ham ut av spill i
kampen om seieren, så han endte på tredjeplass bak svenske Kenneth
Hansen (Citroën C4).
Som vanlig var det mye frisk kjøring når rallycross-klassene møtes
til dyst. 90 førere var i aksjon, Blant andre 16-åringen Mats Lysen fra
Brandval, som stilte med dispensasjon fra aldersbestemmelsene i lomma
for å delta i divisjon 1A. Etter mye imponerende kjøring endte han på
9. plass med sin Citroën Saxo. I det fine været hadde også totalt 9000
tilskuere funnet veien til Momarken Bilbane.

• 24 liter
• For 12 V, med
«sigarettkontakt»
• Kjøler 20° C under
utetemperatur

Barnesete

• Recaro Monza
• Godkjent for 15-36 kg

1990,-

Vi kan bil !

Siste helg i juni ble den norske EM-runden i rallycross kjørt for fjerde gang på Momarken Bilbane i
Mysen i Østfold. Det ble hjemmeseier da en av de
store veteranene slo til igjen!

Elektrisk kjøleboks

TomTom XL New Europe GPS

• 4,3” skjerm, Europakart, garantert nyeste kart nedlastbart
• MapShare lar deg gjøre endringer i kartverket og dele
med andre. Fotoboksvarsler og TMC

2490,-

Familiepakke DVD

• 2 stk. Next Base SDV-97ACB med 7” skjerm
• Med fester, fjernkontroller, øreplugger og adaptere

Tlf. 815 48 707 • www.torshovbil.no
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Stopp og sov:
Søvn er årsaken til mange alvorlige ulykker. Noen våkner heldigvis
før det er for sent og kommer fra det med skrekken, men gjennomsnittlig dør ett menneske i trafikken hver uke her i landet, fordi
sjåføren sovner. Ferie og sommerturer kan være tiden da man tar
sjansen på å kjøre ekstra lange etapper. Så vær bevisst: Stopp og sov
om nødvendig for å komme helskinnet frem.

Med våkent blikk
Av H-E Hansen

Hele 11 % av dødsulykkene i 2005 skyldtes at
noen sovnet bak rattet. Sjåfører som sovner
bak rattet er en av de vanligste årsakene til
møte- og utforkjøringsulykker. Dette er de
alvorligste ulykkene, og medfører som oftest
omkomne og hardt skadde.

Forbudt kjøring

Og menn er verst. Så mange som 59 % av
mannlige bilister har opplevd å sovne bak
rattet, viser en undersøkelse gjennomført for
Statens vegvesen. Kun 29 % av kvinnene i
undersøkelsen hadde opplevd det samme.
Det er ikke bare livsfarlig, men også forbudt
å kjøre bil når du er trøtt. Vegtrafikklovens
§ 21 sier at om du er syk, sliten, trøtt eller
svekket på annen måte så skal du ikke kjøre
bil. Om du sovner og havner i en ulykke kan
det også ha økonomiske konsekvenser for deg.
Forsikringsselskapet kan avkorte forsikringen
din, eller framsette et regresskrav.

Forebygge

Det aller beste er selvsagt å forebygge at du
blir trøtt når du sitter bak rattet ved å ha
fått nok søvn på forhånd, tilpasse langturens
kjøre- og hvileperioder til døgnrytmen, unngå
Kilde: Statens vegvesen.

Stopp og sov

Statens vegvesen har gjennomført en Stopp
og sov-kampanje siden 2004. Andelen som
sier de stopper og sover har i denne perioden
økt fra 13 til 24 %. Sommerens kampanje
startet opp siste uke i juni.
– Vi har valgt å fokusere på feriebilistene i år
fordi vi vet at i denne perioden er det mange
som kjører langt, sier kommunikasjonsrådgiver
Kjersti D. Nordgård i Statens vegvesen.
I tillegg til å sette opp Stopp og sov-skilt

langs vegen, sender vi ut en sommerpatrulje
som vil informere folk langs vegen om faren
ved å kjøre trøtt. Rådene er: Vær uthvilt før
du setter deg bak rattet. Stopp og sov i 15
minutter hvis du blir trøtt. Drikk vann! Bytt
sjåfør! Ta pauser før du blir trøtt!
15 minutters søvn er tilstrekkelig for å ta
seg inn igjen, sier søvnforskere. Hvis du stopper og sover i 15 minutter når du blir søvnig
bak rattet, blir du mer våken og i stand til å
kjøre videre et godt stykke etterpå. Ett kvarter
kan derfor være en livsviktig investering. Og
det er selvfølgelig ingenting i veien for at du
kan sove lenger. Vær imidlertid klar over at
dypere søvn i en time eller mer gjør at det tar
lengre tid å våkne igjen.

Større risiko, tydelige tegn

Vår biologiske klokke gjør at vi naturlig er
trøtte om natten og i en periode på ettermiddagen. Risikoen for å sovne er størst på
natten. De fleste søvnrelaterte ulykker skjer
likevel på dagtid – da er det størst trafikk og
konsekvensene av å sovne blir fort alvorlige.
På ettermiddagen er mange på vei hjem eller
til hytta o.l. Man er sliten og har tankene et
annet sted etter en lang arbeidsdag. Stress og

Finn mer om kampanjen på www.vegvesen.no/stoppogsov/
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for lange sammenhengende kjøreperioder og
ta pauser for å drikke hver time. Drikk vann
fremfor sukkerholdige drikke! Væskebalansen
i kroppen har betydning for hvor oppmerksom
du er.
På tross av gode intensjoner er det likevel
neppe til å unngå at du en eller annen gang
blir trøtt. Da har mange en overdreven stor
tro på egen evne til å holde seg våken. Det
er ikke viljestyrken som avgjør om du greier å
holde deg våken. Blir du søvnig nok vil trøttheten før eller siden ta kontroll over kroppen.
Det skumle er at vi ikke vet når det skjer.
Derfor er det best å stoppe og sove i
15 minutter når du er søvnig bak rattet.
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Klimaveien:
uoppmerksomhet kombinert med den naturlige
trøtte perioden gjør oss utsatt for ulykker.
Mange har opplevd å sovne selv om de ikke
var klar over at de var søvnige. Kjenner du
tegnene på at du er søvnig? Gjesping er et
velkjent tegn. Glipper du med øynene skjønner du også at du er søvnig. Andre kjennetegn
kan være at du mister konsentrasjonen og
begynner å feiloppfatte veien og trafikken,
at du holder ujevn fart og kjører vinglete, at
du blir urolig og tar deg til ansiktet, samt at
kroppstemperaturen blir lavere i periodene i
døgnet med trøtthet. Dette gir småfrysning.

De unyttige triksene

Søvnige bilister bruker mange triks for å holde
seg våkne. Noen stikker hodet ut av vinduet
mens de kjører. Andre kjører fortere, setter på
høy musikk eller synger høyt for seg selv. Å
spise godterier og drikke mengder med brus
og kaffe er også triks mange har tro på.
Ulempen med alle disse knepene er at de
har liten eller svært kortvarig effekt. Når du
er skikkelig trøtt, så er det bare søvn som
hjelper. Så blir du søvnig bak rattet: Stopp
og sov.

Ha riktig ferietrykk
Feil dekktrykk fører til unødvendig
stort bensinforbruk og CO2-utslipp,
samt at bilen får dårligere kjøreegenskaper og sikkerhet. I forbindelse
med en UP-kontroll på Minnesund
i juni foretok Klimaveien og Dekkimportørene en undersøkelse av norske
feriebilisters dekktrykk: 7 av 10 biler
kjører rundt med feil dekktrykk. Nå oppfordres alle bilister om å
teste dekktrykket, ikke minst før feriens lange kjøreturer.
På Minnesund ble 60 norske biler testet for dekktrykk. Resultatet
var nedslående. Så mange som 43 av dem – 70 % av de kontrollerte
bilene – hadde feil dekktrykk på mellom 0,6 og 1 bar i minst et av
dekkene. 25 av disse hadde feil dekktrykk på alle fire dekkene!

Store besparelser

- Svært mange av oss slurver med å sjekke trykket i dekkene. Gjennom en enkel kontroll kan man bidra til å redusere drivstoffbruken merkbart og dermed
bidra til reduserte klimagassutslipp. Også i forhold til bilens sikkerhet er det viktig å følge
med på dekktrykket, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet, Erik Lahnstein.
Beregninger som Klimaveien har gjennomført viser at dersom undersøkelsen er representativ for hele den norske bilparken, utgjør feil dekktrykk alene CO2-utslipp tilsvarende
250 000 tonn.

Hyppig sjekk

Klimaveien er en felles kampanje for organisasjoner tilknyttet norsk veitransport og
miljøarbeid. MA er en av deltakerne som i samarbeid med myndighetene har som mål å
redusere CO2-utslippene fra veitrafikken.
Leder i Klimaveien, Finn Tandberg, oppfordrer nå alle norske bilister til å sjekke dekktrykket minst en gang i måneden og å være særlig oppmerksom nå når bilen er ferielastet.
- Det beste er å sjekke dekktrykket minst en gang i måneden, sier Tandberg. I ferien
er dette ekstra viktig ettersom mange da har tyngre last i bilene, og således bør øke
dekktrykket. Ved å teste dekktrykket ditt før du legger ut på langtur i ferien kan du
dermed spare både penger og miljøet, sier han.
	Et dekk med feil lufttrykk vil heller ikke gi sine beste egenskaper og sikkerhet,
uansett hvor nytt og godt det ellers måtte være!
Les mer om Klimaveien og finn flere tips om økokjøring på www.klimaveien.no
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Death Trip-finalen 2007/2008:

Svensk seier –
god norsk innsats
18 norske elever fra fire videregående skoler deltok midt i mai
i den nordiske finalen i Death Trip
i Stockholm. Konkurransen gjaldt
å ha det beste kommunikasjonsinnslaget om ungdom,
alkohol og trafikk. Vinneren ble
Näcka Mediegymnas med et innslag
som viste ungdommer som tok
trikken og ikke bilen hjem fra fest.
Men de norske bidragene holdt
gjennomgående høy kvalitet.
Av Bjarne Eikefjord

Årets norske finalister kom fra skolene
Lørenskog, Nannestad, Elvebakken og Mysen,
hvor de først vant interne konkurranser hvor
juryer plukket ut finaledeltakerbidragene.
Dermed ble også øvrige del av skolene involvert
i selve prosjektet.

Hard konkurranse

Death Trip-konkurransen var i år knallhard
med mange gode innslag. Vinnerne hadde
laget et filminnslag som viser litt påvirkede
ungdommer på en trikk, tydeligvis på vei
hjem etter fest. Og det var også budskapet.
”Takk for at du tar kollektivtransport og ikke
bilen etter å ha vært på fest”. Juryen mente
dette var en ny og original vri, og belønnet
altså kreativiteten med førsteprisen på 30.000
svenske kroner.
Elever fra Elvebakken presenterer
sin kampanje for juryen
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De norske bidragene fikk god omtale, selv om
de ikke greidde å hente hjem førstepremien
slik som i fjor. Flere av de norske bidragene vil
bli benyttet av MA i kampanjer mot ungdomsulykkene på veiene.

Verdt innsatsen

MA vil benytte resultatene fra prosjektet i
sine kampanjer for å bevisstgjøre ungdom til
å ikke kombinere alkohol og bilkjøring. Slik
blir resultatene av prosjektet av mye lengre
varighet enn selve prosjektarbeidet. Deltakerne opplever også at de bidrar med innspill
som kan bidra til samfunnsnyttige resultater.
Som en av deltakerne sa:
- Om bare en eneste ungdom lar være å kjøre
bil i fylla etter å ha sett vårt innslag, så er
det verdt innsatsen.
Spente elever fra Nannestad
venter på juryen

Dyster statistikk

I Norge dør det hvert år dør rundt 80
mennesker i trafikkulykker hvor alkohol er
involvert. Ungdom er overrepresentert i denne
statistikken. Bare siden nyttår i år er 32 unge
drept i trafikkulykker her i landet. Dette er en
tragisk utvikling, for som samferdselsminister
Liv Signe Navarsete sier:
- Det føles meningsløst når unge, vitale og
flotte mennesker dør.
I uhyggelig mange dødsulykker med ungdommer er alkohol involvert. Kampen for å stanse
trafikkfylla er også en viktig del av kampen
for å stanse trafikkdøden blant unge. I dette
arbeidet er det viktig med både straffereaksjoner, og ikke minst med å påvirke de
unges holdninger gjennom kampanjer som
Death Trip.
Vinnerne av Death Trip 2008,
Mediegymnasiet Nacka, Sverige

MA-UNGDOM

Death Trip fortsetter. I forbindelse
med neste skoleårs konkurranse, er det
utarbeidet ny profil som blir brukt i informasjonsmaterialet. MA har utarbeidet brosjyrer
og plakater som vil bli sendt til skoler som får
mulighet til å melde seg på.

Death Trip:

Ny konkurranse
i 2008/2009
Av Veslemøy Sandvik

Alle elever på 2. klassetrinn, videregående
skole, kan delta. Konkurransen er åpen for
alle studieretninger. Arrangørene ønsker
variasjon og bredde i det elevene produserer
av kampanjeforslag. Erfaringen fra tidligere
år viser at Death Trip passer veldig bra for
elever på media- og kommunikasjon, der det
enkelt kan implementeres i læreplanen for
denne linjen.

Hva

Death Trip er en landsomfattende konkurranse hvor elevene engasjeres til å bidra
kreativt til forebyggende
arbeid mot fyllekjøring. På
elevenes egne premisser
utformes en kampanje som
skal illustrere farene ved
alkohol og ruspåvirket
trafikkatferd. Kommunikasjon dannes AV ungdom
FOR ungdom.
Formål med Death Trip:
- bevisstgjøre ungdommers
holdninger til rus
og bilkjøring
- mobilisere og motivere
både deltakerne, deres
familier, medelever, media
og øvrige ungdommer til engasjement rundt
problemstillingen alkohol/rus, ungdom og
trafikk.
- øke kunnskapen om hvordan ungdommer ser på bruk av alkohol og rusmidler,

og hvordan kommunikasjonen
til denne målgruppen best skal
kunne utformes.
- prosjektdeltakerne skal selv
bidra med nye innfallsvinkler for
å bedre forebyggende arbeid mot
fyllekjøring

Hvordan

Elevene får i oppgave å lage en
kampanje mot fyllekjøring. De velger
selv hvilket format de ønsker å bruke;
film, video, reklame, sang, dans, tablå,
plakater eller lignende.
Kampanjen skal på best
mulig måte presentere
problemstillinger rundt
promillekjøring, rus og ungdom. Kampanjen skal også
peke på innfallsvinkler til
hvordan ruspåvirket kjøring
kan motvirkes og forhindres.
Det beste bidraget fra hver
skole går så videre til en
stor finale i Oslo. Her vil
en sammensatt jury kåre en
vinner som i tillegg til mye
heder og ære får med seg
30 000 kr. Bidraget vil også
bli brukt i vårt forebyggende arbeid mot
fyllekjøring rettet mot ungdom.

Hvorfor

Ett av fire dødsfall i trafikken skjer der en

promillekjører er innblandet.
Hvert år dør omtrent 75 mennesker
i Norge grunnet promillekjøring. Ungdom
mellom 16 til 25 år er den gruppen som er
mest utsatt for å bli drept i trafikken på
grunn av alkohol eller ruspåvirkning. Dette
ønsker MA-Norge og MA-Ungdom å gjøre noe
med. Vi tror at ungdommen selv vet hvordan
dette best kan forebygges i sin aldersgruppe.

For informasjon kontakt:
Veslemøy Sandvik, prosjektleder
Tlf: 22 95 69 59
E- post: veslemøy@ma-ungdom.no

Informasjon om prosjektet og konkurransen
finnes på www.deathtrip.no
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MA-UNGDOM NOTODDEN ENGASJERER UNGDOMMEN!

RUSFRI 16. MAI
Ungdommene storkoste seg under 16.mai-arrangement i Leivstein. De
fikk prøve motorsport, ulike former for skyting og sminking samtidig som
de ble underholdt av band og tryllekunstner. ”Et vellykket arrangement”
mener arrangørene MA-Ungdom Notodden, Tarantella ungdomsklubb og
Betesda Ungdom. Alt ungdommene måtte ”betale” for å være med på den
store festen var å holde seg edru.
Av Monica Bakken

Rusfritt
Hensikten med arrangementet var å kunne gi
et godt og rusfritt tilbud til ungdom denne
kvelden. Det var ca 150 ungdommer som
møtte opp på arrangementet. Ulike aktiviteter,
konkurranser og grilling ventet da bussene ankom Leivstein. Røde Kors, Gvarv hadde tatt på
seg oppgaven å hjelpe til dersom det skulle
oppstå noen skader, men de forble heldigvis
arbeidsløse under hele arrangementet.
Motorsport
Ungdommen i Notodden liker fart og spenning,
det ble bevist på baneanlegget i Notodden
Motorsportsenter. NMK stilte opp med ATV`er
og trialsykler, som de som ville kunne prøve.
Det var baner både for nybegynnere og de
som hadde prøvd dette før, men det så ikke ut
til at noen var nybegynnere så lenge.

- Ingen tvil om at motorlyd og eksoslukt
kan ruse mer enn en motor” smiler en av
arrangørene lurt.
- Det er moro å tilrettelegge et arrangement
som viser så stor glede.
Paintball, softgun og pil og bue
Som tidligere år var paintball-skyting veldig
populært, og malingsflekkene på klærne røpte
hvem som fikk gjennomgå mest. Notodden
Skytterlag instruerte hvordan man bruker luftpistol/softgun. Her skjøt de ikke på hverandre, men på blikkbokser som avslørte hvor
flinke de var. Noen følte kanskje de gikk
inn i historiebøkene da de kom til
Notodden og omegn bueskyttere. Men forhistorisk jaktutstyr var byttet ut med moderne
pil og bue hvor de rettet blikket mot en blink
og et tillaget dyr.

En gudstjeneste utenom det vanlige
Undertegnede fikk i februar oppleve MA-Ungdom klubben Ikornnes Motorsportklubbs noe
utradisjonelle gudstjeneste. Klubben har for andre år på rad arrangert motorsportgudstjeneste,
hvor hovedfokus er på trafikksikkerhet. Ungdomsprest Einar Lunde åpnet det hele med rocka
gitarspill sammen med kirkens eget band. Medlemmene i motorsportklubben driver med ulike
former for motorsport, og plasserte hjelmene sine og annet utstyr ved alteret som et symbol
på gudstjenestens viktige budskap. Gjennom bilspill på playstation demonstrerte presten hvilke
fatale konsekvenser farlig kjøring kan få. Det var også satt av tid til å tenne lys for å minnes
alle dem som har omkommet eller blitt skadet i trafikken.
Av Veslemøy Sandvik
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Foto: Ole-Ottar Høgstavoll

Underholdning
Underveis kunne jentene (og de av guttene
som ønsket det) få sminkekurs med to proffe
instruktører. Kvelden ble avsluttet med et
lokalt band som spilte coverlåter og lagde
en hyggelig stemning i skumringen. Tryllekunstneren Mogeno tryllet av BHen til en av
tilskuerne og fikk folk til å lure på hva som
skjulte seg under flosshatten. Premier ble delt
ut til de som vant konkurransen i Singstar og
GuitarHero. En heldig vinner kom hjem med
en splitter ny sykkel, og andre heldige vinnere
kom hjem med ulike premier.
Samarbeid
- Nettopp et arrangement som dette beviser at
når flere organisasjoner slår seg sammen får
vi til mer og kan gi et større tilbud enn om vi
hadde holdt arrangementer hver for oss, sier PerMorten Bergseth fra Tarantella ungdomsklubb.
- Vi holder på med ulike aktiviteter til vanlig
og er gode på hver våre arenaer”.
Rune Fosse fra Betesda Ungdom er enig:
- Det er viktig at ungdomsskoleungdom har et
godt tilbud, spesielt på en kveld som denne.
Jeg syns vi fikk til et bredt aktivitetstilbud
som traff godt målgruppen.
De tre arrangørene er samstemte om at dette
er noe å satse videre på til neste år.
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For 16.året på rad arrangerte MA-Ungdom og trialutvalget Trial
Weekend, og nok en gang ble det en stor suksess. I år var det
Lista trialklubb som fikk æren av å stå som arrangør, og de får
toppkarakter for jobben de gjorde. Som vanlig stod Liss på for
fullt og risikerte helsa for at alt skulle bli bra. Og bra ble det!
Av Veslemøy Sandvik

Som i fjor begynte det meget fuktig med regn
hele treningsdagen. Dette førte til vanskelige
kjøreforhold i skogen, og det var mange våte
og gjørmete deltakere som kom tilbake fra
en tøff treningsdag. Men det ble likevel en
bra treningsøkt med noen av landets beste
trialkjørere som trenere.
På selve løpsdagen skinte solen igjen og
det ble en flott dag for både utøvere
og tilskuere. Det var ca. 130 deltakere
til sammen, og av dem var det 69 kjørere som
stilte til start. De kom fra Lista, Grimstad, Vaulali, Søgne,
Pluggen (Kristiansand), Sneltvedt, Pass på Klubben (Kvitseid) og Randaberg.
Pass på Klubben er en nyoppstartet MA-Ungdom klubb, og de deltok for første
gang på Trial Weekend. I følge leder, foreldre og ungdommen selv var det en meget
hyggelig opplevelse, og de kommer gjerne igjen til neste år! Forhåpentligvis blir
Randaberg Trialklubb også en MA-Ungdom klubb, vi trenger dere alle!!
Som vanlig var det viktigste på Trial Weekend ikke
å vinne, men å delta. Alle gjorde en strålende
innsats under vanskelige forhold, og alle fikk
pokal med seg hjem. Innimellom trialkjøring var
det tid til grilling, bading i varmtvannsbasseng og
andre sosiale aktiviteter på Åpta camping hvor alle
overnattet.
Trial Weekend sørget også for at MA-Ungdom fikk
33 nye medlemmer, etter en solid mobilisering blant
klubbene og foreldre. TAKK! Vi trenger flere medlemmer for å kunne fortsette å arrangere Trial Weekend og
forhåpentligvis fortsetter klubbene å gjøre en innsats
for å verve nye medlemmer.
Trial Weekend er et fantastisk arrangement, og det er ingen tvil om at både barn,
ungdom og voksne trives godt. EN STOR TAKK til Liss, Monika og Lista Trialklubb for
at det ble SUKSESS nok en gang.
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Stor heder til MA-radio

To av de mest aktive medlemmene av MA i Stjørdal, Kåre
Børseth og Steinar Vigen, har blitt tildelt Nord-Trøndelag
fylkes trafikksikkerhetspris for 2008.
Av Odd-Harald Bjørnøy

Prisen ble gitt først og fremst for den store innsatsen de to har gjort med
MA Stjørdals trafikkradio “Trafikk og musikk med MA”. I over fire år har

Kåre Børseth og Steinar Vigen stått bak det populære radioprogrammet,
som har en stor lytterskare på Radio Midt-Trøndelag. De tar på en folkelig
og lyttervennlig måte opp store og mindre trafikkspørsmål. Programmet,
som sendes hver tirsdag med reprise på lørdagene, har mange lyttere som
gir mye positive tilbakemeldinger på programmene. Steinar og Kåre har
særlig vært opptatt av barn, skoleveier og tungtrafikk i sine programmer,
men de har etter hvert vært innom de fleste aktuelle trafikkspørsmål.
Prisen ble delt ut på Nord-Trøndelags fylkestingsmøte i Meråker 12. juni.
Den består av diplomer, et veggteppe og 10 000 kroner. Da prisvinnerne
takket for prisen, i samme ledige stil som de holder i programmene,
framhevet de støtten
fra MA, Trygg Trafikk
og Statens vegvesen,
og avsluttet:
- Og forøvrig mener vi
at alkolås bør installeres i alle biler!
Steinar Vigen (til venstre),
fylkesordfører
og Kåre Børseth
med pris og diplomer.

MA-kryssord 3-2008

Vi trekker ut tre vinnere
med riktige løsninger, som
hver får tilsendt 4 lodd i MAs
landslotteri.

Vinnere av
MA-kryssord nr. 1–2008:
Rune Holberg, Verdal
Grethe Ødegård, Stathelle
Else Stave Myklebust, Volda

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo
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organisasjon
REISER

MA-kalenderen
2009
MA følger opp suksessen fra de siste
par årene og har nå lagd en kalender
for 2009.
Kalenderen inneholder forskjellige norske
billedmotiver for hver måned. Overskuddet
fra salget av kalenderen vil gå til MA-prosjekter for trafikksikkerhet, som setter fokus på
”rusfri trafikk og livsstil”.
	Kalenderen tilbys MA-medlemmer og
andre kjøpere ved at de blir kontaktet pr
telefon fra slutten av august. Prisen er 349
kroner.

Tips til Motorføreren
nettsider – www.ma-norge.no. Ring, send en
e-post eller et brev.
Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må
dette avtales på forhånd på grunn av planlegging og plassbegrensninger. Vi kan ikke
love at alt kommer med, men ser frem til
mange spennende saker.

Det skjer mye spennende i MA og på bil- og
trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere
å bruke enten i Motorføreren eller på MAs

Redaktøren treffes på telefon 22 95 69 62. E-post
kan sendes til: motorforeren@ma-norge.no.
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til
Motorføreren”.

Skattefrie gaver

Nr 3 s juni/ju
li 2008

80

9
ÅR 1 28-20

s

kr 39,-

0
8

Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne
ha tips om stoff til bladet. Dersom
du har noe interessant å melde fra
organisasjonen eller forslag til andre
notiser og artikler, vil vi gjerne høre
om det.

Molde
Landsmøte
6.– 7. juni 200
8

Tema:
Hybridbiler –
for
miljøets skyld

Organisasjon:
MA-landsmøtet
2008 i Molde

MA-Ungdom:
Death Trip og
sommeraktivite
ter

3

2008

Alkolås demonstrert for russen

MA er godkjent som en organisasjon
som kan motta gaver, der giveren
har rett til skattefradrag for gaven.
Dermed gis en fordel til dem som
ønsker å bidra med støtte til MA.

MA i Innherred har en alkolåsbil
som var en av ingrediensene i
russens trafikkdag ved fire videregående skoler i Nord-Trøndelag på
forsommeren.

Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få skattefradrag. Den øvre grense for fradrag er 12 000
kroner. For eventuelt overskytende beløp gis
ikke skattefradrag. Gaver skal ifølge loven gå til
MAs prosjekter og satsning på trafikksikkerhetsarbeid.
	For at giveren skal kunne trekke fra på skatten, må MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er en
person, eller giverens organisasjonsnummer
dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie gaver
kan rettes til: Ole E. Veimodet, telefon 22 95 69 57
eller e-postadressen ma@ma-norge.no.

Av Odd-Harald Bjørnøy

Russestyrene ved alle videregående skoler i
Nord-Trøndelag arrangerer hvert år en trafikkdag for alle avgangselevene. Trafikkdagen er et
samarbeidsprosjekt mellom mange instanser
som deltar i trafikksikkerhetsarbeidet, der
Trygg trafikk med pådriveren Idar Ertsås har
stilt opp på alle skolene i fylket. MA har også
vært med noen steder, og i år deltok vi med
Innherred avdelings alkolåsbil ved fire skoler
med totalt ca 800 russ. På de videregående
skolene i Stjørdal, Levanger, Verdal og Namsos
fikk MA demonstrert alkolåsen og snakket med
russen om rus og trafikk.
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MA gjentar krav om
alkolås i skolebusser

Flertallet mener:

En bussjåfør i Porsgrunn ble midt
i juni tatt for fyllekjøring med
skolebuss. Etter å ha sluppet av
barna i bussen, kjørte sjåføren på
en parkert bil og blåste deretter
rødt i promillekontrollen. I praksis
betyr det at han hadde kjørt skolebarna med ulovlig alkoholmengde
i blodet.

Nordmenn har klare og sterke
holdninger til andres fyllekjøring.
Over halvparten av oss mener at
fyllekjørere bør få beslaglagt bilen
som en del av straffen.

MA benytter anledningen til igjen å sette fokus
på problemet, gjennom en pressemelding.
Skal ikke skje
I den aktuelle sakens anledning uttalte
Merethe Andersen i Telemark Kollektivtrafikk
til Telemarksavisa:
- Dette skal ikke skje.
Men det skjer. Ikke ofte. Men en gang er en
gang for mye.
Alle foreldre som sender sine barn ut på
veiene i skolebusser, har krav på garanti om
at sjåførene ikke er påvirket av alkohol eller
rusmidler.
MA har derfor foreslått påbud om bruk
av alkolås i alle offentlige transportmidler
som frakter passasjerer. Dette gjelder i første
rekke busser som frakter skolebarn, busser
i rute, turistbusser og drosjer. En bil med
alkolås er umulig å starte og kjøre for en som
er alkoholpåvirket. Teknologien finnes og er
i bruk. Det som mangler er politisk vilje til å
gjennomføre et påbud om alkolås i busser og
drosjer.
	Foreldre har krav på at barna deres kjøres
av edrue sjåfører. MA spør: Når tar politikerne utfordringen og innfører påbud om
alkolås i busser og drosjer?

Ta bilen
fra fyllekjørerne!

Folk flest mener at
sjåfører som er påvirket av alkohol,
må ta konsekvensene av sine
handlinger. Det
viser seg også at
kvinner har et mer
kompromissløst
syn på fyllekjøring enn menn, hvilket kanskje
kan forklares med at de fleste som er involvert
i slike ulykker er menn.
	Flere enn ni av ti nordmenn mener sjåfører
som er påvirket av alkohol, må dekke hele eller
deler av skaden selv. 54 % av de spurte vil
beslaglegge bilen som en del av straffen for
fyllekjøring.
	Et lite mindretall - bare tre prosent, mener
at straffen for fyllekjøring er for streng. Og det
er særlig menn som mener fyllekjørere straffes
for hardt, viser en undersøkelse TNS Gallup har
gjort for If.

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

NORDLAND

SØR-TRØNDELAG

Fauske....................................Tlf. 75 64 85 80

AUST-AGDER

NORD-TRØNDELAG
Frosta......................................Tlf. 74 80 87 00
Levanger/Verdal/Vuku........Tlf. 74 07 09 16

Orkanger..............Tlf. 72 48 19 00 / 911 30 099
Selbu.....................Tlf. 73 81 73 50 / 950 22 944
Støren......................................Tlf. 72 43 18 00

Evje..........................................Tlf. 37 93 03 01
Fiane........................................Tlf. 37 15 85 66
Lillesand.................................Tlf. 37 27 00 60
BUSKERUD
Kongsberg Bilberging AS
Kongsberg...........Tlf. 32 73 04 10 / 906 06 123
Åmot Modum.......Tlf. 32 78 48 44 / 917 49 049
HORDALAND
Bergen....................................Tlf. 55 51 70 80
Haugsær.................................Tlf. 56 36 62 23
Ølve..........................................Tlf. 53 48 91 76

OPPLAND
Dombås................Tlf. 61 24 20 90 / 932 42 099
Lom..........................................Tlf. 61 21 19 90
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Kragerø...................................Tlf. 35 98 65 00
Seljord.....................................Tlf. 35 05 08 88
Vinje.......................Tlf. 35 07 11 20 / 909 11 111

ROGALAND

TROMS

Skjold.......................................Tlf. 52 76 21 00
Suldal....................Tlf. 52 79 74 77 / 995 65 699

Balsfjord.................................Tlf. 77 72 07 33

SOGN og FJORDANE

VEST-AGDER
Sirdal.......................................Tlf. 38 37 18 21

Eikefjord..............................Mobil. 905 78 788
Førde....................................Mobil. 950 49 800
Stryn......................Tlf. 57 87 13 02 / 970 82 373
Ulsteinvik.............
Tlf. 70 Pb.
01 10
/ 906 620614
088 Oslo
Løsningen
sendes Motorføreren,
8018
Alnabru,
MØRE og ROMSDAL

TELEMARK

VESTFOLD
Sande.......................................Tlf. 957 80 000

