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I 2003 tok MA inn den første bilen med alkolås til Norge. 
Dermed startet vi opp debatten og arbeidet for å få inn-
ført alkolås i Norge.

MA hevder at alkolås vil være det viktigste tiltaket for å 
få bort alkoholpåvirket kjøring. Og etter hvert også all 
ruspåvirket kjøring, siden teknologien utvikler seg også 
i forhold til andre rusmidler. Alkolås er et av de viktigste 
tiltakene for å få redusert antallet drepte i trafikken.

Alle MAs landsmøter siden 2003 har krevd at alkolås 
snarest blir innført. Dette ble igjen understreket på vårt 
landsmøte i juni. For lite har skjedd. MA har i flere år 
kjørt kampanjer rettet mot kommuner og fylkeskom-
muner for å få på plass alkolås i alle avtaler om transport 
av skoleelever. Bare to fylker har hittil begynt å stille 
slike krav om alkolås. Vi vet imidlertid at mange 
kommuner, som har ansvaret for skolebarnkjøringen, 
prøver å påvirke fylkeskommunen i forbindelse med 
avtaleinngåelsen.

Norge har alltid vært opptatt av å være i front når det 
gjelder trafikksikkerhet. Nå er vi i ferd med å sakke 
akterut. Flere land i Europa, som Finland, Frankrike, 
Tyskland, til og med Danmark og ikke minst Sverige, har 
tatt grep for å bruke alkolås.

Hvor tålmodige skal vi være? Hvor lang tid skal det gå 
før dette effektive midlet mot en stor del av trafikkdøden 
og de alvorlige ulykkene tas i bruk. Det er veldig liten 
fremdrift hos myndighetene i Norge.

MAs krav til Regjeringen - ved Samferdselsdepartemen-
tet, Vegdirektoratet og Stortingets transportkomite - er 
nå at denne saken løftes så høyt opp på dagsordenen at 
det ikke finnes tvil om at alkolås skal være et tiltak som 
snarest mulig vil bli innført i Norge: I skolebarnkjøring, 
all kommersiell kjøring og til slutt i alle kjøretøy. Først 
da vil vi i MA og alle norske trafikanter kunne være 
fornøyde.

Fortsatt god sommer!

Terje Tørring 
Direktør

Usannsynlighets-
beregning

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET

Oljen flommer mange steder i verden. Her i Norge har vi i en generasjon latt det 
flomme slik at gullkistene våre er stappende fulle. Det er stort sett fryd og gammen for 
alle og enhver. Her hjemme har vi unngått skadevirkninger som det er noe særlig å bry 
seg om. Hittil. For alt kan ha sin pris.

I Mexicogulfen flommer det også av olje for tiden. Der har den imidlertid ikke gått i 
sine rette baner for oljeselskapet, myndighetene og befolkningen. Og økosystemene. 
Fra en banal teknisk feil på en oljeplattform og mulighetene for noen dagers utslipp, 
har det blitt måneders endeløs miljøkatastrofe rett i fanget på verdens mest oljekonsu-
merende nasjon. 

Utslippet må stoppes! Men det kan virke som om det råder hjelpeløshet på flere plan.
Oljeselskapet har slitt. Myndighetene har vært maktesløse. Presidenten prøvde å 
beordre seg vekk fra saken. Og det har vært offentlige høringer.

Allerede mens oljen flommet ble ansvaret plassert på enkeltpersoner. Heller enn å stille 
spørsmål ved hvordan vår verden skal tilnærme seg risikable prosjekter som olje-
utvinning til havs tross alt er, ble det en personforfølgelse. Heller enn å stille spørsmål 
ved hvordan vi har bygd opp systemet for å få billig drivstoff i tanken, vil man så 
gjerne plassere skylden på noen få. Slik det også har blitt gjort i andre stor spørsmål, 
som for eksempel krig og fred. Selv om ansvaret i bunn og grunn ligger hos alle.

Oljeekspertene må selvsagt ha regnet på sannsynligheten for at et oljeutslipp skal 
skje. Og de har sikkert rett i at muligheten er 0,000..…01. Men likevel er det akkurat 
denne brøkdelen som slo til i Mexicogulfen. Denne ørlille muligheten med enorme 
konsekvenser.
 I statistikk er det imidlertid slik at når denne mikroskopiske sjansen har slått til 
en gang, er den ikke ”brukt opp”. Det er ikke slik at Mexico-utslippet gjør at det vil gå 
hundrevis eller tusenvis av år før neste katastrofe oppstår. 
 Det blir som med sjansen for å vinne i Lotto. Den er uhyre liten, men når du har 
vunnet en gang, har du akkurat like stor mulighet igjen uken etter. Slik er det også 
med ulykker.

Alt har sin pris. Det er bare dette vi - altså samfunnet - skal være klar over. Vi tar en 
kalkulert risiko i avveiningen mellom gevinst og negative følger. Vi må derfor innse at 
vi ikke kan høste billig og deretter virke overraskete når konsekvensene kommer kastet 
over oss. Slik som i Mexicogulfen.

Fortsatt god sommer og badesesong.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Tålmodighet



ORGANISASJON

MAs landsmøte 2010 er vel i havn. To år etter forrige landsmøte 
var det invitert til samling i Haugesund 11. - 12. juni. Her ble 
MAs aktivitet i de siste to årenes landsmøteperiode gjennom-
gått. Og her ble kursen staket ut for arbeidet i de kommende to 
årene. Det ble en tradisjonell kombinasjon av hyggelig samvær 
og de nødvendige debattene og vedtakene, som skulle gjøres i 
MAs øverste organ.

Vellykket i vest

Av H-E Hansen
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»»
Landsmøtet fant sted på Rica Maritim Hotel midt i byen ved det kjente og 
idylliske Smedasundet. 

Offisielt
Den offisielle åpningen av landsmøtet fant sted tidlig fredag morgen i kino-
salen i Lille Maritim, nabobygget til hotellet ved Smedasundet.
 Leder for arrangementskomiteen Jan Arnstein Liknes ønsket hjertelig 
velkommen til landsmøtet på vegne av Haugaland avdeling. Haugesunds ord-
fører Petter Steen kom også med velkomsthilsener. Og for å vise hva byen og 
hele regionen har å by på av attraksjoner og natur, ble landsmøtedeltakerne 
vist en imponerende panoramafilm. Her ble man med på en tur langs fjord 
og fjell med så livaktige flyscener at man måtte holde seg fast i kinosetet for 
ikke å bli svimmel i svingene!
 MA har et eget landsmøteflagg, som har vært med i en lang årrekke. 
Dette ble overrakt fra forrige arrangør, Molde avdeling ved Marit Sandøy, til 
årets arrangør.

Utfordringer
MAs leder Svein Iversen fikk så ordet, der han ønsket delegatene velkommen.
- Vi ønsker i dette landsmøtet å kunne forsterke et bilde av MA som en 
organisasjon som er rede for dagens og morgendagens utfordringer, sa han.
 Iversen gikk nærmere inn på at dette betyr et hovedfokus på trafikk-
sikkerhet fremfor fremkommelighet.
- I den grad det må gjøres valg mellom sikkerhet og fremkommelighet må 
MA være tydelig. MA kjemper for mennesket i trafikken – der vi gjennom vårt 
eksempel viser sammenhengen mellom en rusfri livsstil og en rusfri trafikk. 
Vi vil også i kommende periode sette et sterkere trykk på arbeidet for de 
ubeskyttede trafikantene – et tema som vi kommer tilbake til i program-
debatten.
 På vegne av sentralstyret innbød Iversen til et landsmøte som også 
denne gang er noe kortere enn i tidligere år. Det startet i Molde. Det blir litt 
færre sosiale sammenkomster og vi får noen færre timer i landsmøtesalen. 
Dette betyr at vi må være noe mer effektive enn tidligere.
- Kanskje vil vi snart ha et årlig årsmøte og ikke et stort landsmøte hvert 
annet år, signaliserte Iversen. 

Store saker
Iversen oppsummerte i sin velkomsttale noen av resultatene fra den toår-
sperioden som har gått siden forrige landsmøte. Han nevnte kort noen få 
punkter, som landsmøtet også skulle utdype nærmere. 
- Alkolås er den store politiske saken MA har vært opptatt av å sette på dags-
ordenen. MA introduserte denne saken allerede i 2003. I 2009 har to fylker 
vedtatt å kreve alkolås i busser som brukes til skolebarntransport, Troms 
og Oppland. Alkolåsbilen har besøkt ca. 70 kommuner. Og det har skjedd 
viktig utvikling av teknologien. Det er derfor i dag større grunn til å kreve at 
myndighetene prioriterer alkolås som obligatorisk i alle kjøretøy – på samme 
måte som myndighetene i sin tid innførte kravet om bilbelte. Alkolåsbilen har 
gitt MA mye medieoppmerksomhet, sa Iversen.

Finnmark, Telemark

Nordland, Hedmark

Sentralstyret

Det var mange debattanter på talerstolen 

Sentralstyret

Østfold og Buskerud

De fylkesvise delegatbordene:
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Ungdomsprosjekter
MAs styreleder tok også opp KastMasken, som etter flere evaluer-
inger har omarbeidet prosjektet, slik at det nå når alle klassetrinn 
i ungdomsskolen på ulike måter. 
 Og Death Trip er et prosjekt rettet mot elever i videregående 
skoler. De to siste årene har det skjedd et gjennombrudd i antall 
skoler som melder seg på.
- Begge prosjektene har finansielle utfordringer i årene som kom-
mer. Avdelingene kan være med både finansielt og som døråpner 
for å nå nye kommuner, oppfordret Iversen.
 
Mye bra
- Mye bra arbeid gjøres ute i avdelingene gjennom Aksjon 
Møteplass, aksjonsuka, deltakelse i alkolåsopplegg, billøp, del-
takelse i messer osv. Alt dette er prisverdige og gode aktiviteter, 
roste Iversen.
 Han pekte på at det imidlertid i altfor mange avdelinger er 
null aktivitet år etter år. Det mangler lokale planer, selv om det fra 
sentralt hold hvert år sendes ut mange forslag til et lokalt arbeid.
- Vi må kanskje om få år stille et spørsmål ved om vi fortsatt kan 
si at vi er en medlemsbasert og aktivitetsorientert organisasjon, 
eller om vi kun synliggjør oss gjennom sentrale prosjekter med 
betalte medarbeidere?
- Sentralstyret har drøftet veien »»

Over: KastMasken gjorde seg godt 
synlig i foajeen ved landsmøte-
salen.

Til v.: Brita H. Eriksen (til v.) og 
Signe O. Haug hadde forberedt 
landsmøtet og tok seg vel av 
deltakerne.

Nede til v.: Landsmøteflagget ble 
overrakt fra Molde til Haugarland 
avdeling.

Under: Jan Arnstein Liknes var 
leder for arrangementskomiteen.
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videre i prosjektarbeidet, og det finnes en rekke forslag som kan være en 
alternativ måte å bruke ressursene på. En nøkkel ligger i å få et korps av 
engasjerte og kunnskapsrike regionkontakter som kan virke innenfor rimelig 
faste regiongrenser. Forrige landsmøte ønsket at Sentralstyret satte denne 
saken på dagsorden. La oss ta debatten ett steg videre her i Haugesund, 
oppfordret styrelederen.
- Jeg er glad for den rausheten og viljen til å ta ansvar som mange avdelinger 
har bevist ved å bevilge penger til prosjektkontoen som skal bidra til å dra i 
gang nye tiltak. Sentralstyret har fordelt midlene over flere år og dermed fått 
ut en god og utjevnende effekt. I en krevende økonomisk situa sjon har disse 
midlene bidratt til å holde oppe den utadretta aktiviteten.

 Utfordringer
- Organisasjonsmessig er vår hovedutfordring vitalisering og fornyelse av 
organisasjonen. Det har vært arbeidet med medlemsverving og en ny brosjyre 
foreligger, sammen med en fornyelse av hjemmesidene. Selv om enkelte avde-
linger har hatt pluss på medlemskontoen i siste periode, er det fortsatt store 
utfordringer når det gjelder verving, spesielt av yngre medlemmer, sa Iversen.
 Han la vekt på at 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. Ny forsikringsavtale med Sparebank 1 har vist seg 
å fungere godt i enkelte regioner, men det krever både en våken bank og 
våkne av delinger som kan samarbeide. Jeg tror at vi har et stort og uutnyttet 
potensial her. 

Navn og profil
- Det ligger en utfordring både på navnevalg og medlemskriterier – en sak 
som Sentralstyret inviterer landsmøtet til å ta et steg videre fra forrige 
landsmøte. Vi skal fortsatt arbeide med hvordan vi skal profilere oss videre. 
Dette er viktig, sa Iversen. Les mer om dette i Motorførerens påfølgende 
artikkel på sidene 14 og 15.
 Vi skal i dette landsmøte også fornye MAs politiske program. Vi skal 
meisle ut flaggsaker for de kommende 2 år. Noen høringssvar på programmet 
opplever fornyelsen så radikal at vi står igjen med selvfølgeligheter. Det var 
ikke ment slik. Det får vi komme tilbake til under debatten. 
 Iversens tale sammenfattet mye av de viktige sakene som skulle følge i 
de to neste dagene. Han avsluttet sin innledning:
- Jeg håper dere kommer vel forberedt til to intense dager. To dager med mye 
fellesskap, meningsbrytninger, kanskje noen kampavstemninger, men likevel 
med god bør fremover. La landsmøtelogoen med vikingskipsstavn bli et 
godt symbol på dette landsmøtet: MA-skuta skal stevne målbevisst fremover 
med god bris. Mitt håp er at vi reiser herfra med masse inspirasjon til videre 
innsats for MA. Atter en gang: Vær velkommen til landsmøte!

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Rogaland/Haugaland

Nord Trøndelag/Sør Trøndelag
Rogaland

De fylkesvise delegatbordene:
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Omfattende agenda
Det var noe over 80 delegater som skulle gjen-
nom en agenda med 20  punkter, fra formell 
åpning til godkjennelse av årsberetninger og 
lovsaker.
 Det hele ble myndig ledet av det rutinerte 
dirigentparet Olav Solheim, Møre og Romsdal, 
og Jens Arne Stautland, Hordaland. Og alt ble 
behørig protokollert av sekretariatet med Brita 
Hoksnes Eriksen, forbundskontoret, og Aud 
Ingrid Pedersen, Hedmark.
 Med ulikt omfang av debattene ble sak 
for sak gjennomgått: Års melding og regnskap 
for de to landsmøteårene 2008 og 2009 ble 
godkjent etter innledninger av Brit Fjell fra 
Sentralstyret og kontor- og økonomisjef Ole 
Veimodet.
 Melding til landsmøtet om alkolåsarbeidet 
ble debattert etter en innledning av Sentral-
styremedlem Odd-Harald Bjørnøy.
 Og melding til landsmøtet vedrørende 
ungdomsarbeidet ble gjennomgått av leder 
i utvalget for MA-Ungdom Bjørn Nikolaisen. 
Hans forslag om at landsmøtet forlenger 
perioden for utvalgets arbeid frem til neste 
landsmøte, ble enstemmig vedtatt
 I saken om navn og profil fremmet Sentral-
styret saken med en klar utfordring til å ta ett 
steg videre og hegne om navnet MA – altså 
forkortelsen MA – men der også ”Rusfri trafikk 
og livsstil” beholdes. Etter en debatt ble Sen-
tralstyrets innstilling vedtatt med mer enn det 
nødvendige 2/3-flertall.
 Saken om MAs organisasjonsstruktur ble 
innledet av Haakon Korsgaard, leder i Utvalget 
for strategi og politikk (UFSP) før debatten 
om opprettelsen av regionråd og region leder. 
Landsmøtet ba om at det arbeides videre med 
saken, og at det tas utgangspunkt i lokale 
forhold og bygges videre på de uformelle struk-
turer som fungerer i dag, blant annet i forbindelse 
med plankonferansene.

Historisk
Landsmøteutflukten 
gikk med busser til 
Nordvegen Historie-
senter på Avalds-
nes. Etter en real 
bevertning ble 
MA-folket tatt tilbake 
til vikingtidens store 
hendelser 

»»

Arvid Kommandantvold ble takket 
for sine fire år i Sentralstyret

MAs nye sentralstyre: Foran: Styreleder Svein Iversen, Finnmark ( i midten), 
Catharina Frostad, MA-Ungdom (t.v), Aud Grøvan, Vest-Agder (t.h). Bak: Ole Arild Bovolden, 
Hedmark (til venstre), Margret O. Karlsvik, Møre og Romsdal, Brita H. Eriksen, ansattes 
representant, Odd-Harald Bjørnøy, Nord-Trøndelag og Kåre Simenstad, Oppland.

Pauline Elvenes ble takket for sin tid som vararepresentant i Sen-
tralstyret. Hun fikk også MAs Trafikkplakett for sine store innsats 
for sin MA-avdeling i Ofoten.
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»»
her hvor Harald Hårfagre og andre høvdinger la grunnlaget for et samlet 
kongedømme.
 Den planlagte omvisningen i den ruvende Olavskirken fra ca. 1250 like 
ved siden av vikingsenteret var midt i blinken denne ettermiddagen da et 
kraftig, vestlandsk regnvær ikke innbød til noen uteaktiviteter denne dagen. 
En orgelkonsert her inne var en stemningsfull avslutning på fredagen.

 Endret vedtekt
Under møteprogrammets punkt om lovsaker ble det vedtatt å endre ”MAs 
lover” til ”MAs vedtekter”, under henvisning til at lover vedtas i Stortinget. 
Vedtekter regulerer arbeidet i en organisasjon. 
Og paragraf 1.1 om MAs formål sier nå at: MA er en motor- og interesse-
organisasjon for personer med rusfri livsstil. MA skal arbeide for en rusfri 
livsstil, en rusfri trafikk, bedre trafikksikkerhet, medlemmenes interesser 
som bileiere og trafikanter og å tilby medlemmene økonomiske og praktiske 
fordeler. Og vedtektene slår fast at enhver som godtar MAs vedtekter og 
formål, kan bli medlem av MA.
 Landsmøtet vedtok også å justere medlemskontingenten opp de par neste 
årene.
 Leder Svein Iversen innledet dagsordenens punkt om prinsipprogram / 
politisk program. Les mer opp dette i Motorførerens påfølgende artikkel av 
styreleder Iversen. I debatten ble det gitt en rekke innspill som Iversen i sin 
oppsummering lovet skulle bli tatt med videre i Sentralstyrets arbeid.
   
Valg
Valgnemndens leder Geir Riise presenterte valgnemndas enstemmige 
innstilling for perioden 2010. Og Svein Iversen, Finnmark, ble gjenvalgt som 
styreleder for sin tredje toårsperiode. Odd-Harald Bjørnøy, Nord-Trøndelag, 
ble gjenvalgt til Sentralstyret for 2010 – 2014. Han blir sentralstyrets nest-
leder, mens Ole Arild Bovolden, Hedmark, og Margret O. Karlsvik, Møre og 
Romsdal, er nye for de neste fire årene. Styremedlemmer som ikke var på valg 
er Kåre Simenstad, Oppland, og Aud Grøvan, Vest-Agder. Vara medlemmer til 
Sentralstyret for perioden 2010-2012 er Aage Sjøblom, 
Vestfold,  Marit Sandøy, Møre og Romsdal, og Brit T. Fjell, Hordaland.

Aktuelt
Sin vane tro ville MAs landsmøte gi sin mening om aktuelle temaer, og resolu-
sjons- og pressenemndens Aud Grøvan la fram tre uttalelser fra MAs landsmøte 
2010: Om lik promillegrense på sjøen og veien, om begrenset innføring av 
alkolås i promilleavstrafning og om saken om veitilsyn som står i stampe.

Interessant
I løpet av de to møtedagene var det lagt inn ”pauser” med interessant faglig 
innhold. Psykiater Hans Olav Tungesvik var invitert for å foredra om trafikk 

Troms/MAs Campingklubb

Oslo/Akershus, Oppland

Vest-Agder/Vestfold

Sekretærer

MA-Ungdom/Hordaland

Dirigentbordet

De fylkesvise delegatbordene:
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og etikk. Geir Riise, MA-engasjert gjennom en mannsalder, kom i egenskap 
av sin stilling som generalsekretær i Den Norske Legeforening og tok for seg 
temaet ”Rusforebyggende arbeid i et trafikksikkerhetsperspektiv”.
 Trygg Trafikks distriktsleder i Rogaland, Berit Enoksen, kom med hilsener 
til landsmøtet. Stein Hardeng, leder for Ferdighetsseksjonen i Norges 
Bilsportforbund, holdt et foredrag om sin del av bilsporten, der også MAs 
Trafikkløp inngår. Hardeng er opptatt av hvordan dette kan utvikles videre.

Stor heder
Arvid Kommandantvold har vært medlem i sentralstyret fra 2006-2010, og 
ble takket for sin innsats. Pauline Elvenes, Ballangen, ble også takket for sin 
periode som 2. varamedlem til sentralstyret i perioden 2008 – 2010.
 Pauline Elvenes ble også tildelt MAs Trafikkplakett for sin store innsats 
for MA i mange år. MAs Trafikkplakett be også tildelt administrerende direktør 
Jørn Clausen i Viking Redningstjeneste for hans innsats for trafikksikkerheten 
og støtte til MAs arbeid. Kristen Askeland fra Indre Sogn avdeling er en MA-
ildsjel, som også fikk trafikkplaketten som et bevis på sitt store engasjement. 
 Landsmøtet mintes med ett minutts stillhet sentralt tillitsvalgte i MA 
som har gått bprt i perioden: Thorleif Karlsen, forbund-
sleder 1970-76, Arne Næss, forbundsleder 
1976-1980 og Arne Dagfinn Reitan, nestleder 
i sentralstyret 2000 – 2004 og distrikt-
slagsleder 1996 – 1999.

Godt møte
Forbundsleder Svein Iversen avslut-
tet landsmøteforhandlingene med å takke 
delegatene for aktiv deltakelse, og takket 
selv for fornyet tillit som forbundsleder for to 
nye år. Han takket også for godt gjennomført 
landsmøte. Og Jan Arnstein Liknes ble takket 
som leder for arrangørkomiteen fra Hauglaland 
avdeling.
- Mange og viktige vedtak er blitt fattet for å 
bringe organisasjonen videre, avsluttet Iversen.
 Etter siste formelle sak på landsmøtets agenda 
ble den avsluttende festmiddagen holdt med Rune 
Larsen og ”han innante” med makker – Torolf 
Nordbø og Tor Moen Tønnessen - som fabelaktig 
underholdning.

Olavskirken på Avaldsnes er en stor severdighet 
på historisk vikinggrunn.

MAs alkolås-Volvo var et blikkfang i hotellet også 
under festmiddagen.

Kristen Askeland (øverst) og Jørn Clausen ble 
tildelt ble tildelt MAs trafikkplakett av styreleder 

Svein Iversen.



Vi ønsket på landsmøtet i Haugesund å kunne for-
sterke et bilde av MA som en organisasjon som er rede 
for dagens og morgendagens utfordringer. Det skjer 
ved at vi nå har kommet i mål med navnesaken og et 
politisk program som staker ut kursen for arbeidet de 
neste årene.

Av Svein Iversen, leder for MAs sentralstyre

Det politiske programmet som ble lagt frem 
til behandling, var ganske mye annerledes 
enn tidligere programmer. Det var et bevisst 
valg å sterkt tone ned fokuset på enkeltsaker 
i landsmøtet, og heller invitere til å vedta et 
prinsipprogram som sentralstyret i ettertid 
kan utforme detaljene i ut fra hva vi har 
mannskap og ressurser til å arbeide med.

Visjoner og mål
Det spennende med å ta utgangspunkt i 
visjoner og mål er at vi da må tenke nøye 
gjennom hvilke saker som skal velges ut for 
å oppnå landsmøtets målsettinger. Kanskje 
MA må spisse sin profil eller skjerpe sitt fokus 
også her, nettopp ut fra de svært begrensede 
ressurser som vi rår over. 
 Visjonen ble på mange måter vedtatt på 
forrige landsmøte. Den har, slik jeg har opp-
fattet det, hatt bred tilslutning: Rusfri trafikk 
og livsstil. Kort og godt. Et enkelt og klart 
budskap som har i seg vårt samfunnsoppdrag 
nr. 1 som trafikksikkerhetsorganisasjon: Rusfri 
trafikk. Rusfri livsstil markerer vår identitet 
og sier at vi lever som vi lærer. I sum blir 
det bilorganisasjonen MA – rusfri trafikk og 
livsstil. 
 Hva er da mer naturlig enn å lete etter 
ett stort mål innenfor hver av disse delene av 
visjonen.

Rusfri trafikk
Mål 1: Innen 2015 skal Norge ha den laveste 
andel rusrelaterte ulykker i Europa.
 Her har Norge har et stykke igjen, mye fordi 
andre land har erkjent at lidelsene på veien har 
fått et altfor stort omfang og derfor vedtatt 
lover som faktisk går lenger enn i Norge, både 
når det gjelder promillegrense og alkolås. Det er 
ikke lenger noen selvfølge at Sverige og Norge 
skal være verdensledende på dette feltet.
 Men nettopp fordi land kan inspirere og 
lære av hverandre, har MAs landsmøte valgt 
et høyt mål på dette kjerneområdet i MAs sitt 
trafikksikkerhetsarbeid. Å lykkes med å få inn-
ført alkolås, på samme måte som bilbelte, vil 
være et viktig skritt på veien.  

Rusfri livsstil
Mål 2: I 2015 skal andelen av befolkningen som 
lever rusfritt, være økt med 2 prosentpoeng.
 I dag er det ifølge undersøkelser ca. 7 % 
som lever rusfritt. Vårt mål er 9 %. Det betyr 
at MA må engasjere seg i samfunnsdebatten på 
et mer generelt plan. Vårt viktigste redskap her 
er ACTIS (rusfeltets samarbeidsorgan), der MA 
har bestemt seg for å bruke medlemskapet mer 
aktivt. Holdninger kan endres, det har vi sett 
de siste par årene etter et tiår med liberaliser-
ing og dens konsekvenser. Årsaken til at MA 
mener det er verd å engasjere seg utenfor 

trafikksektoren er enkel: Alle ferdes i trafik-
ken. Mer restriktive holdninger og lovgivning i 
samfunnet generelt når det gjelder å begrense 
alkohol, narkotika og medikamenter vil også 
føre til færre skadde og drepte i trafikken. På 
den måten henger mål 1 og 2 nøye sammen. 

Ubeskyttet
Landsmøtet har gitt viktige innspill til hvordan 
Sentralstyret kan arbeide mot dette målet. I 
kommende landsmøteperiode skal vi ha spesielt 
fokus på: Alkolåsarbeidet, ubeskyttede trafi-
kanter og medlemsverving.
 La meg knytte noen ord til begrepet 
ubeskyttete trafikkanter. Dette handler om 
”Mennesket i trafikken”, som på mange måter er 
ubeskyttet og sårbare. Vi brukte tidligere ”myke 
trafikanter” som begrep. Med ”ubeskyttet” en-
drer vi fokus litt: Det handler om å sette men-
nesket i sentrum; det enkelte livet. Å erkjenne 
at til tross for alt vi gjør for å sikre oss, viser 
ulykker at altfor mange ikke blir beskyttet godt 
nok.
 Vi trenger et nytt og økt fokus på ulike 
grupper mennesker og situasjoner og hvordan 
deres behov for sikkerhet i trafikken ser ut 
og kan forbedres. Hvordan kan vi utforme en 
sikrere trafikk for våre barn fra de kommer fra 
fødestua, for ungdom i alle situasjoner, for de 
eldre med sine utfordringer, for de syke som 

ORGANISASJON

Et forsterket 
bilde av MA
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ORGANISASJON

også er i trafikken, for innvandere med annen 
trafikkultur, osv.          

Navn og profil
MAs navn og profil var landsmøtesak i 2008 og 
Sentralstyret vedtok å sette den opp på nytt 
i år. Begrunnelsen var at det har vært økende 
utfordringer i å profilere vår organisasjon. Vår 
spørreundersøkelse høsten 2009 viste at MA 
som egennavn uten det forklarende Motor-
førernes Avholdsforbund, er relativt godt kjent 
i befolkningen. Det er all grunn til å hegne om 
merkenavnet MA. Det har en positiv klang i 
mange miljøer.
 Saken ble fremmet på landsmøtet i Hauge-
sund med en utfordring om å ta et steg videre, 
nemlig å formalisere forkortelsen MA som 
navnet på organisasjonen fra i dag av, koblet 

mot vårt oppdrag og vår identitet. 
 Navnesaken er ingen enkel sak i en gammel 
organisasjon som MA. Debatten viser dette. 
Men det ble et overveldende flertall, mer enn 
det nødvendige 2/3 flertall, for å endre navnet 
til MA. Navnet skal normalt profileres sammen 
med visjonen ”rusfri trafikk og livsstil”, slik 
det i stor grad også har blitt tilstrebet de siste 
par årene. Da slipper vi en dobbeltkommunika-
sjon og misforståelser som vi opplever i dag i 
forhold til hvordan begrepet ”avhold” oppfattes 
generelt.
 MA har valgt rusfri trafikk og livsstil 
som sin visjon, nettopp fordi vi på en enkel 
og genial måte kobler sammen det store 
samfunnsopp draget som har fulgt MA gjennom 
82 år – kampen for en rusfri trafikk – med vår 
valgte rusfrie livsstil. Det er selvforklarende 

og omfatter alle former for rus, fra alkohol til 
narkotiske stoffer og trekantmerkete medika-
menter.
 Alle rusformene påvirker fort kjøreadferden 
negativt, derfor må MA aktivt bruke begrepet 
”rusfri”. Det tar inn over seg dagens realiteter i 
trafikkbildet på en god måte.  

Gjenkjennelse
- Jeg representerer bilorganisasjonen MA – rusfri 
trafikk og livsstil, anbefalte et av medlemmene 
som presentasjonsform.
 Da er mesteparten sagt som grunnlag for en 
god samtale. MA brukes da som et egennavn uten 
videre forklaring. Det er få som overfor meg har 
vært opptatt av hva bokstavene står for. Koblet 
opp mot visjonen ”rusfri trafikk og livsstil” er vi 
sikret god forståelse og gjen kjennelse.
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Toyota Auris er en viktig aktør i markedet for 
tre- og femdørs kombikupeer i C-segmentet for 
mellomstore biler. Oppgraderingen av model-
len bygger videre på romsligheten, komforten, 
de praktiske løsningene og de pålitelige 
kjøreegenskapene. 

Det ytre
Auris har fått ny front som viser likhet med den 
større slektning Avensis. Den utgående model-
len hadde mer til felles med lillebror Yaris.
 Samtidig har Auris fått nytt panser og nye 
lykter foran og bak. De nye støtfangerne gjør 
at bilen har blitt 2,5 cm lenger. Nå er den 4,24 
meter lang, 1,76 meter bred og 1,52 meter høy. 
Egenvekten er ca 1250 kg. Bagasjeromsplassen 
er 350 liter før baksetene slås ned.

Det indre
Ansiktsløftningen av modellen går imidlertid 
også godt inn under huden. 
 De indre oppgraderingene finnes i den 

romslige kupeen. Materialene er mykere, det D-
formete rattet er nytt og midtkonsollen er videre-
utviklet. Og på utstyrssiden omfatter listen over 
ekstra tilvalg nå blant annet ryggekamera og et 
oppgradert navigasjonssystem. Her er det gode 
valgmuligheter blant fem utstyrsnivåer.
 Nyvinningene under skallet omfatter også 
motorene. Toyota Auris tilbys med tre bensin- 
og tre dieselmotorer. På bensinsiden begynner 
det med en sprek 1,33-liters motor med 100 
hk og går videre til en sterkere 1,6-litersmotor 
med 132 hk og en 1,8-liter som yter 147 hk.
De tre D-4D dieselmotorene har en enda større 
spredning av effekten mellom en 1,4 med 90 
hk, en 2,0 med 126 hk og en 2,2-liters motor 
med 177 hk. Dreiemomentet på dieselmotorene 
er fra 205 til så mye som 400 Newtonmeter.
 Motorene er koblet til 6-trinns girkasser 
som utnytter kreftene godt i hele registeret.

Optimalt
Motorbetegnelsen Toyota Optimal Drive skal 

signalisere at motorene er videreutviklet med 
fokus på å maksimere effekten og minimere 
forbruket.
 Det gjennomsnittlige CO2-utslippet for 
motorene er redusert fra 127 til 118 gram pr 
kilometer. Den bestselgende dieselmotoren 1,4 
D-4D oppnår på grunn av dette en avgift-
sreduksjon som gjør at prisen på bilen når ned 
nesten 10 000 kroner i forhold til den forrige 
modellen. Så Toyotas optimalisering er også 
godt tilpasset det norske avgiftsystemet.
 Og hva motoriseringen angår, så har Auris 
nå kommet i en spennende fullhybrid-utgave. 
Toyota har brukt kombinasjonen av bensin- og 
elmotor, slik vi allerede kjenner det fra Prius. 
Den skal vi ta for oss ved en snarlig anledning.
 Det finnes en mengde varianter av Auris 
å få i forskjellige kombinasjoner av 3- eller 
5-dørs utgave, motorstørrelser og utstyrsnivåer. 
Prisen for en tredørsutgave begynner på 218 000 
mens femdørsversjonen starter på 222 200 
kroner.

Toyota Auris:

Toyota Auris kom som en helt ny modell for tre år siden. Den erstatter 
salgsvinneren Corolla i markedet for kombikupeer. Nå har tiden kom-
met for den en gjennomgående oppgradering av modellen.

Godt optimalisert

Av H-E Hansen

BILNYTT
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Hva betyr egentlig betegnelsen DS? Hos Citroën 
er det ikke noen eksakt forklaring å få. Men 
de to bokstavene DS vil også på fransk få en 
uttale som ”deess” og skrives ”déesse”. Det 
betyr ganske enkelt gudinne.
 DS3 er den første modellen i den nye 
DS-serien, modeller som kommer i tillegg til 
Citroëns øvrige produktprogram. Dette er en 

modellserie som peker videre inn i frem-
tiden for det franske merket. To nye biler i 
DS-serien, DS4 og DS5, kommer på markedet 
allerede innen utgangen av 2011.

Anti-nostalgi
I de seneste årene har vi møtt flere bil-
modeller som tar opp arven etter tidligere 

generasjoners bilikoner. Fiat 500 og Mini’en 
er eksempler på biler som har tatt opp 
igjen modelldesign som har satt sine spor i 
bilhistorien. Og under retro-utseendet finnes 
selvsagt det siste av dagens oppdaterte 
teknologi.
 Citröen har valgt å ta opp igjen et 
modellnavn som alle husker, og som nå skal 
benyttes på en modellserie med biler av for-
skjellig størrelse. Som en forklaring på hvorfor 
man ikke lager biler som skal innby til nostal-
gien på andre måter, er slagordet ”antiretro”.
 Bilen blander seg inn i segmentet for 
kompakte biler. Her møter den nettopp sine 
retro-konkurrenter til kamp om bilkjøpernes 
gunst. Utseende- og størrelsesmessig treffer 
den nok akkurat der Mini’en er å finne. DS3 er 
motstykket for de frankofile…

Kjøreglede, sikkerhet og miljø
Jo da, DS3 ser frisk ut og skal by på kvikke 
og sportslige kjøreopplevelser som innbyr til 
kjøreglede. Og den har et utseende som også 
gleder. Vår første prøvetur fant sted rundt 
Stor-Paris. Dette var før modellen hadde blitt 
introdusert i stort antall. Da fikk vi se at 
DS3 vekker følelser og oppsikt i gatebildet. 
Sjelden har vi opplevd at andre sjåfører ruller 
ned vinduene og vil ha oss til å forklare dem 
hva dette er – i fart!
 De ytre dimensjonene er 3,95 meter 
lengde og 1,71 meter bredde. Dette er en 
småbil det skal være lett å manøvrere, enten 
det dreier seg om bykjøring eller landeveis-
kjøring.

Citröen DS3:

Citröen DS er tilbake. En ny modellserie er innledet med betegnelsen 
DS3. Men det franske merket har ikke gitt den nye modellen en form 
som skal etterlikne den langstrakte legenden fra 60- og 70-tallet. 
Dette er noe helt nytt. Antiretro! Men navnet lever videre i en spenstig 
nykommer.

Fremtidsrettet

Av H-E Hansen
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Femseter
DS3 har fem komfortable seter. Passasjeren 
foran har fått ekstra benplass bak det opp-
hevete dashbordet. Formen på forsetene gir 
også tilstrekkelig plass til bena for dem bak, 
slik vi fikk prøvd ved en sightseeing i indre 
Paris med alle seter besatt av fullvoksne 
personer.
 Samt bagasje. Den er det 285 liters plass 
til. Legger du ned baksetene, som kan deles 
1/3 – 2/3, blir det snakk om hele 980 liters 
lastevolum mellom gulv og tak.
 DS3 har oppnådd beste resultat med fem 
stjerner i Euro NCAPs kollisjonstest. Som 
standard har modellen ESP, ABS, elektronisk 
bremsekraftfordeler og bremseassistent. I 
tillegg har den 6 kollisjonsputer. Cruise-
kontroll og hastighetsbegrenser er også 
standardutstyr.

Tilpasset
Du kan tilpasse designet på DS’en din til ditt 
eget, mer personlige uttrykk. Det har en lang 
rekke muligheter for å velge utseendet både 
utvendig og i kupeen. 
 Kunden kan blant annet velge mellom 
opptil 38 fargekombinasjoner på karosseri og 
tak, åtte ulike farger på dashbordet og syv 
forskjellige farger på girkulen, navkapselen 
og nøkkelen. I tillegg tilbys fire ulike design-
temaer – Pearl, Urban Tribe, Wave og Zebra 
– der dekorasjonen går igjen på taket og på 
gulvmattene i kupeen. Du har også en rekke 
valgmuligheter for eksempel når det gjelder 
stofftrekk og felger, så alt ligger til rette for 

å ha en bil som er eksklusiv og unik.
De mange valgmulighetene stiller krav til 
selve bestillingen av bilen. For at kunden skal 
kunne danne seg et godt inntrykk av farge- 
og utstyrskombinasjoner, er samtlige norske 
DS3-forhandlere utstyrt med en datamaskin 
der du kan ”bygge” og se din egen bil på 
skjermen. Den er plassert i et eget område i 
salgslokalet spesielt tilegnet DS3. De samme 
mulighetene finnes på DS3-internettsider.

Motorer
DS3 kommer i tre utstyrsnivåer: DSign, 
DStyle og DSport. Ved lansering består 
motorprogrammet av 3 bensinmotorer med 
95 hestekrefter (VTi 95), 120 hk (VTi 120) 
(manuell og automat) og 150 hk (THP 150).  
 I tillegg tilbys 2 dieselmotorer med 
partikkelfilter med henholdsvis 90 hk (HDi 

90) og 110 hk (HDi 110). Alle motorene 
tilfredsstiller utslippskravene til normen 
Euro V.
 Det er lagt ned et betydelig arbeid i å 
redusere bilens vekt samt å optimalisere 
luftmotstanden. En indikator for skifte av gir 
skal hjelpe deg til å kjøre så økonomisk og 
miljøvennlig som mulig.
 Ved blandet kjøring er CO2-utslippet til 
HDi 90 på lave 99 gram pr km. Utslippet fra 
bensinmotorene starter ved 134 gram pr km.

Prisene
Prisene begynner på 189 900 kroner for en 
DS3 med Dsign og 95 hk bensinmotor. Topp-
versjonen med 150 hk og høyeste utstyrs nivå 
ligger 100 000 over. Den rimeligste diesel-
versjonen har 90 hk og det midtre utstyrs-
nivået, og kommer på 199 900 kroner.

BILNYTT
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I flere andre deler av verden vil Hyundai be-
holde de modellnavnene vi kjenner så godt fra 
tidligere, men i Europa er det i den siste tiden 
lagt opp til en nummerbetegnelse. iX35 føyer 
seg inn i en rekke betegnelser som begynner 
på iX10 og går videre opp til 50-tallet. iX 35 
tilsier at dette er en mellomstor modell i det 
såkalte C-segmentet ved siden av sitt sedan-
søsken iX30.

Viktig satsning
Tidligere kjenner vi Hyundai sin Fanta Fe, 
som ble introdusert i 2000 med både to- og 
firehjulsdrift, og Tucson, som kom i 2004.
- SUV har alltid vært en viktig hjørnestein 
for Hyundai i Norge, og iX35 signaliserer den 
nye SUV-satsningen fra selskapet, sier PR-sjef 
Morten Brusletto.
 Hyundai tror at etterspørselen etter biler 
av denne typen skal øke med nesten 10 % 
hvert av de neste 5 årene.

Nytt utseende
Modellen har et helt nytt utseende. Ifølge 
Hyundai er den formgitt med de europeiske 
bilkjøpernes smak for øye. Designet er gjort 
ved Hyundais utviklingssenter i Rüssels-
heim i Tyskland og er merkets nye ”flytende 
skulptur”-formspråk. Fra den nye grillen til 
distinkte linjer på sidene og den kraftfulle 
hekken er dette et utseende som skal tekkes 
europeiske bilkjøpere.
 Ikke bare sjåføren, men hele familiens be-
hov for en romslig bil med praktiske løsninger 
og gode kjøreegenskaper er satt i fokus. Her 
har målet vært å tilby et mer stilig utseende, 
mer plass og mer utstyr. Og drivstofføkonomien 
er også forbedret i forhold til forgjengeren.
iX35 er lengre, bredere og noe lavere enn 
sin forgjenger med 4,41 meters lengde, 1,82 
meters bredde og 1,66 meters høyde. Aksel-
avstanden er strukket med 1 cm til 2,64 
meter. Egenvekten er drøyt 1500 kg. 

To eller fire
Du kan få iX35 levert med forhjulstrekk eller 
firehjulsdrift, i likhet med flere av bilene den 
skal konkurrere med.
 Denne typen bil har et utseende som ab-
solutt gir inntrykk av å ha firehjulsdrift. Men 
det er ikke en typisk terrengbil for de største 
utfordringene. Dit skal du vel heller ikke kjøre. 
Den høyreiste bilen har en bakkeklaring på 17 
cm som gir økt fremkommelighet allerede hvis 
du velger tohjulsdrift. Og det er det mange 
som gjør. Bakkeklaringen er riktignok et par 
centimeter mindre enn noen av bilene den 
kan sammenlikne seg med, men dette gjør det 
lettere å stige ut og inn av bilen.
 Det er ikke tvil om at firehjulsdriften vil gi 
iX35 det ekstra grepet som kan trengs nå og 
da, enten det er for å komme opp en sølete 
eller nedsnødd hyttevei, eller om det ganske 
enkelt er snakk om å forsere snøkanter i dårlig 
ryddete bygater. 4WD-systemet registrerer de 

Hyundai iX35:

Hyundai er ute på norske veier med en ny modell. Den etterfølger den velkjente Tucson-modellen og 
er en helt ny flerbruksbil, en SUV. Og med et helt nytt navn; iX35. Nykommeren med det markante 
utseendet tilbys både med forhjuls- og firehjulstrekk. 

Spennende nykommer

Av H-E Hansen
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ulike føreforholdene og faktorer som hjul-
hastighet og akselerasjon. Normalt går bilen på 
forhjulsdrift, men hvis forholdene krever det, 
kobler systemet automatisk inn firehjulsdrift.
Hyundai forventer at salget av firehjulsdrift vil 
utgjøre brorparten av totalsalget.

Bensin og diesel 
Hyundai iX35 leveres med en bensin- og to 
dieselmotorer. Bensinmotoren på 2,0 liter 
yter 163 hestekrefter. Og har et maksimalt 
dreiemoment på 194 Newtonmeter. Ytelsene 
varierer litt avhengig av om du har valgt 
5-trinns manuell girkasse eller 6-trinns auto-
mat. Forbruket på blandet kjøring er rundt 
0,8 liter/mil og CO2 utslippet 181 eller 195 
gram pr km, avhengig av girkassevalget. Det 
er altså mer enn nok krefter til de forskjellig-
ste situasjoner i denne motoren, som i de to 
andre. Denne bensinmotoren er bare å få på 
den firehjulsdrevne versjonen av iX35.
 Begge dieselmotorene har sylindervolum 
på 2 liter, men yter henholdsvis 136 og 184 
hestekrefter. Den minste forventes å bli best-
selgeren her til lands. Den har et dreie moment 
på kraftige 320 Newtonmeter. Forbruket vil 
ligge på 0,55 – 0,58 liter/mil avhengig av 
girkassevalget også her. CO2-utslipper ligger i 
området 147 til 154 gram pr km. Dette er et 
relativt lavt utslipp i denne bilklassen. Denne 
motoren kan fås i både den forhjulstrukne og 
firehjulsdrevne modellen.

Den mer muskuløse 184-hesters diesel-
motoren fås imidlertid bare i kombinasjon 
med firehjuls drift og automatgir. De ekstra 
kreftene tas ut i et enda kraftigere dreie-
moment på 392 Newtonmeter. Forbruket blir 
0,72 liter/mil og 189 gram CO2 pr km.

God konkurrent
Hyundai iX35 skal inn i konkurransen der den 
møter for eksempel Ford Kuga, Volkswagen 
Tiguan og Toyota RAV4. Det synes absolutt som 
om iX35 er godt rustet for å blande seg inn her. 
Den svarer til forventningene. Her bys det på 
en komfortabel kupé. Fra sjåførplass er det godt 
utsyn fra et behagelig sete. Dashbordet og hele 
interiørdesignet gir et inntrykk av god kvalitet 
og å være vel utstyrt. Baksetepassasjerene 
sitter også behagelig med god benplass og høy 
posisjon. 
 Bagasjerommet byr på så mye som 591 
liters volum når alle fem seter er i bruk. Slår du 
ned baksetene blir det utvidet til 1436 liter.
 Og kjøreegenskapene er stødig forutsigbare 
enten du behøver spenstig driv i svingene eller 
cruising på motorvei. For oss gjenstår fortsatt å 
teste den på røffere vei ut i terrenget.
 Prisene begynner på 319 950 kroner for en 
forhjulsdrevet utgave med 136-hesters diesel-
motor. Med firehjulsdrift begynner den på 349 
950 kroner. Bensinversjonen har en startpris på 
359 950 kroner, mens topputgaven med 184 
hk ligger på nær en halv million.

BILNYTT
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Mer dynamisk og større selvsikkerhet. Det er 
stikkordene produsenten selv bruker når det 
tsjekkiske bilmerket skal karakterisere det nye 
utseendet til de to minste modellene i Škoda- 
familien. Dette er praktiske femseters biler med 
hyggelige kjøreegenskaper, som gir god valuta 
for pengene.

Personligheten
Fabia og Roomster gir et inntrykk av større 
bredde i forhold til de forrige modellene. Dette 
oppnås takket være en helt ny grilldesign og nye 
brede frontlykter. Den karakteristiske linjeførin-
gen i overgangen mellom taket og vindusrekken 
er i behold, så til tross for endringer har de to 

modellene fortsatt sine særpreg i behold.
Sammen med det fornyete utseendet følger også 
flere teknologiske nyheter for Fabia og Room-
ster. Ikke minst gjelder det motoriseringen. Ikke 
mindre enn ti ulike motoralternativer følger nå 
disse modellene. Her kan du velge mellom syv 
bensinmotorer og tre dieselmotorer.
 For Fabia spenner motorene fra 60 hk til 105 
hk, mens Roomster kan by på motorer fra 70 hk 
til 105 hk. Alle motorene tilfredsstiller EURO V 
utslippstandard og har lavt forbruk og lave CO2-
utslipp.

Fabia
Škoda Fabia leveres både som femdørs per-

sonbil og stasjonsvogn. Selv om formene og 
dimensjonene er nær identiske, fremstår de som 
ganske forskjellige.
 Det er først og fremst lengden som er 
forskjellig. Stasjonsvognen er med sine 424 cm 
hele 25 cm lengre enn den andre og byr på god 
lastekapasitet (515 liter) når alle fem setene er i 
bruk (1450 liter når baksetene slås ned). 
 Den mer kompakte femdørs kombikupeen har 
et mer snertent utseende. Her innbys det også 
til mer følelser med tilbudet av muligheten for 
tak og karosseri i tofargedesign med gild koloritt. 
Bagasjeplassen er 315 eller 1180 liter avhengig 
av om baksetene er slått ned eller ikke.
 Den oppgraderte versjonen av Fabia ledsages 
av senket pris. Den rimeligste utgaven av Škoda 
Fabia begynner på 150 000 kroner.
 En av Fabia-versjonene er tilgjengelig 
med syvtrinns DSG-girkasse (Volkswagen-
konsernets dobbeltclutchgirkasse) og samtlige 
dieselmotorer har siste generasjon common 
rail innsprøyting, noe som gir mer dynamisk, 
stillegående og dieselgunstige motorer.
 Den rimeligste versjonen er Škoda Fabia 

Škoda Fabia og Škoda Roomster:

Škoda byr på en fornyelse av sine småbilserier. Hele Fabia-serien 
og Roomster har fått en ansiktsløftning med ny motor, ny design og 
girsystemet DSG. De praktiske modellene fremstår med enda større 
selvsikkerhet i hele sin bredde.

Familiefornyelser

Av H-E Hansen

BILNYTT

De nye modellene tilbys i bred fargepallett.
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Classic med 1,2-liters motor på 60 hk. Som fem-
dørs personbil koster den 151 400 kroner. Ønsker 
man å gå ett hakk opp er Škoda Fabia Ambiente 
med 1,2 liters motor og 70 hk til 174 600 kroner 
et alternativ. Og ønsker du DSG, må man opp i 
214 200 kroner for modellen Ambiente 1,2 liters 
motor med 105 hk TSI.
 Den dyreste modellen er Škoda Fabia Active 
med 1,2 liters motor, 105 hk, TSI og DSG-gir-
kasse til 228 200 kroner. 
- De to modellene vi tror blir mest populære er 
Ambiente med 1,2 liters motor, 70 hk og fem 
dører til 166 100 kroner, og stasjonsvogn-
utgaven av Ambiente med 1,6 liters motor, 
TDI CR, 90 hk og DPF, sier Tore Nilsen Breen, 
direktør for Škoda.

Sportslig utgave
Den ekstra sportslige versjonen av Škodas Fabia 
er Škoda Fabia RS, som kommer i en ny og 
forbedret utgave i både femdørs- og stasjons-
vognutgave. Den er gitt et tydelig sportslig preg 
og skal gi et ekstra hakk av kjøreglede.
Škoda Fabia RS leverer 180 hk fra sin 1,4- liters 

turbo bensinmotor (TSI). Dreiemomentet er 
hele 250 Nm og bilen akselerer sprekt fra 0 til 
100 km/t på 7,3 sekunder. Bensinforbruket for 
180-hesteren er bare 0,64 liter/mil. CO2-utslip-
pet er 148 gram pr kilometer. Prisen starter på 
319 900 kroner for femdørs kompaktbil og på 
328 400 kroner for stasjonsvogn.

Roomster
Škoda Roomster ble presentert for første 
gang som en konseptstudie under bilut-
stillingen i Frankfurt 2003. I 2006 kom 
bilen som var noe helt for seg selv med de 
særegne cockpit lignende vinduer og glidende 
linjene foran, og med firskåren bakpart.
 I førersetet er det fokus på kjøreopplev-
else, mens i baksetet er det fokus på komfort 
og fleksi bilitet med store sidevinduer og 
høyt plasserte seter. De store vindusflatene 
gir en lys og luftig følelse. Bagasjerommet 
rommer opptil 1810 liter. Og sikkerheten er 
gitt fem av fem mulige stjerner i sikkerhets-
testen Euro NCAP. 
 Nå har modellen fått en oppgradering 

så vel utvendig som innvendig. De nye 
motorene er også å finne her, og den nye 
versjonen av Škoda Roomster blir nå også 
levert med DSG-automatgirsystemet. 

Rimeligst
Den rimeligste versjonen av Škoda Roomster er 
med en 1,2-liters bensinmotor med turbo som 
yter 86 hk med priser fra 195 000 kroner. Selv 
med det laveste utstyrsnivået Style følger det 
med rikelig av utstyr. Ønsker man girsystemet 
DSG er det rimeligste alternativet Roomster 
med 1.2 liters motor, TSI og 105 hk til 220 200 
kroner. 
 Med dieselmotor starter prisene på 209 600 
kroner. Da får man en Roomster med 1,6 liters 
motor, TDI, CommonRail og 90 hk. Vil du ha 
 den mest avanserte Škoda Roomster koster den 
238 200 kroner. Da har den 1,2-liters motor, 
TSI, 105 hk og 7-trinns DSG. 
 Senere i år vil Škoda Roomster også bli 
levert med 1,2 liters-TDI motor. En Greenline 
miljøvennligere versjon vil også bli tilgjengelig, 
med et utslipp på 99 gram CO2 pr km.

BILNYTT

Den nye Škoda Roomster til v. og Fabia stasjonsvogn. Den snertne femdørs Fabia.

Fabia stasjonsvogn.
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For å ta i litt, så er dette nummeret før mini-
buss, men med innbydende design og stil. 

Ford S-max finnes i både fem- og syvseters 
versjon. Modellen, som kom for første gang i 
2006, har vært en suksess som storfamiliebil. 
Det er en bil som har kombinert det fleksibelt 
praktiske med det komfortable og kjøre-
vennlige. Rett og slett en fleksibil, som denne 
klassen av biler ofte benevnes.
 Nylig lanserte Ford en ny, oppgradert 
utgave av S-max, som bygger på samme plat-
tform som Mondeo. Anledningen ble brukt til 
også å lansere en annen syvseter, basert på 
samme plattform; Ford Galaxy. Denne skal vi 
se nærmere på senere. I denne omgangen går 
turen med S-max.

Fleksibel
Bilen kan fås med fem seter eller med en ek-
stra tredje seterad som gir plass til syv. Dette 

er en slags snill familiesliter av en minibuss 
forkledd i ulveklær. For bilen har et spenstig 
utseende som gjør at man ikke skulle tro at 
den kan gjøre det aller meste av hverdagslig 
transport av masse gods eller hele håndballag, 
eller gjøre unna de lange ferieturene med fullt 
pargas.
 Og kjøreegenskapene er av velkjent og 
godt Ford-kaliber, slik vi kjenner den også fra 
andre modeller. Det er definitivt ikke noen 
minibuss-opplevelse. Dette er en sporty stor-
bil man velger fordi man har lyst, ikke fordi 
man er nødt.
 Setene i tredje rekke er noe enklere enn 
de fem andre. Når de er satt opp, sier Ford at 
de egentlig ikke er beregnet for dem som er 
høyere enn 1,80. Så dette er bilen for dem 
som ikke har behov for syv seter hele tiden. 
I så fall er Ford Galaxy et nærmere valg, der 
setene helt bakerst også er beregnet for de 
fullvoksne.

Mer enn kosmetikk
Bilen er 4,77 meter lang, 1,88 meter bred og 
1,66 meter høy. Akselavstanden er 2,85 meter 
og egenvekten ligger på nær 1700 kg. 
 Det er ikke noen store endringer å se i 
utseendet, men det er gjort kosmetiske grep. 
Disse er å se i panseret, grillen og støt-
fangeren og spoileren foran. Det tilbys også 
dagens moderne LED-lamper foran og bak. Det 
er også gjort endringer ved hjelp av kromlister 
her og der, og nye takskinner i aluminium 
er standard. Samlet sett gir slikt akkurat det 
lille ekstra, som gir en ytterligere følelse av 
kvalitet.
 Ansiktsløftningen byr imidlertid på mye 
ny teknikk og nytt utstyr. Med Ford S-max 
introduserer Ford din nye EcoBoost-motor 
i Europa. Med direkte bensininnsprøyting, 
turbo lading og doble variable kamakseltider 
skal forbrenningseffektiviteten maksimeres. 
Dette gir drivstofforbruk og CO2-utslipp som er 

Ford S-max:

Vårt første møte med Ford S-max skjer med en hvit bil. Da er det fris-
tende å ty til et ordspill i tittelen. For den linjelekre bilen kan faktisk 
romme syv personer. Og her er det snakk om de fullvoksne, ikke even-
tyrprinsessens små venner. 

Snehvit for de syv

Av H-E Hansen

Ford S-max sammen med sin nære slekting Galaxy.

BILNYTT
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opptil 20 % redusert sammenlignet med konven-
sjonelle bensinmotorer med tilsvarende effekt. 
For denne kraftige 203-hesteren betyr dette et 
forbruk på 0,81 liter/mil og 189 gr CO2 pr km.
- Vi tror at disse motorene vil gi kundene et 
 attraktivt alternativ til diesel eller hybrid-
løsninger idet de leverer svært konkurranse-
dyktig drivstofføkonomi og kostnader sammen 
med høye ytelser over et bredt turtallsområde. 
Dette gjør bensinmotorene til et foretrukket 
valg for mange bileiere, sier John Fleming, Fords 
Europa-sjef.
 Ellers består motorvalgene for Ford S-max 
av en 2,0-liters bensinmotor med 145 hk, samt 
tre versjoner av en 2,0-liters dieselmotor med 
henholdsvis 115, 140 og 163 hk, samt kraftig 
dreiemoment på 300, 320 og 340 Newtonmeter. 
 En annen nyhet på Ford S-max er Power-
shift. Dette er en automatisk, 6-trinns dobbel-
clutch-girkasse som skal kombinere effektiv-
iteten til en manuell girkasse og komforten i 

en automatgirkasse. Den girer så umerkelig og 
presist at det er en fryd.

Det indre
Kupeen byr på god plass og komfort for alle 
foran og bak, og tilstrekkelig romslighet helt 
bakerst. Interiøret er ellers preget av en 
følelse av enda bedre kvalitet, mer påkostete 
materialer og god finish.
 Hvis alle syv seter er besatt er bagasje-
volumet 285 liter. Da kan ikke hver enkelt ta 
med seg all verden. Men som 5-seter rommer 
S-max 755 liter under bagasjeromdekselet, 
og da er det duket for langtur med ferie-
bagasje.
 Store vindusflater gir godt utsyn og 
en lys og luftig romfølelse. Over det hele 
kan du velge panoramataket, som er ekstra-
utstyr. Det er nå i en eneste integrert del, 
ikke lenger todelt, og har elektrisk sol -
skjerm. 

Utstyr
Allerede det grunnleggende utstyrsnivået Trend 
gir deg det meste du behøver. 
En Ford-finesse som dukket opp med Mondeo; 
drivstofftank uten lokk, som også forhindrer 
feilfylling av det motsatte av diesel eller bensin 
som bilen din egentlig skulle hatt.
 Går du opp til neste utstyrsnivånivå, Tita-
nium, følger det med blant annet nye 17-tom-
mers aluminiumsfelger, nytt Sony-lydanlegg, 
fartsholder og -begrenser, LED-kjørelys og 
-interiørbelysning, samt senterkonsoll i pian-
olakk. Modellen har fått en ny multifunksjonell 
takkonsoll med romslige oppbevaringsrom, 
solbrilleholder og speil til å holde et øye med 
ungene i baksetet. På det øverste utstyrsnivået, 
Titanium S, tilbys det meste, inkludert et mer 
sportslig utseende, en mer sportslig fjæring og 
de mer iøynefallende 18-tommers alufelger.
 Prisene for Ford S-max begynner på 
369 900 kroner.

Ford S-max sammen med sin nære slekting Galaxy.

BILNYTT
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Det arbeides med nye retnings-
linjer for brannsikring av 
camping plass. Brannøvelser 
denne våren tyder på at det er 
behov for større avstand mellom 
vognene enn tidligere. Øvelsene 
viser igjen  behovene for tidlig 
varsling av brann, og at det 
finnes tilstrekkelig slokkeutstyr 
tilgjengelig. Det er åpenbart 
også behov for gassvarsler i hver 
enkelt vogn.s
ler i hver enkelt vogn.
Større minsteavstand
Det har tidligere vært krav om minst 3 meters 
effektiv avstand mellom vognene. De gjen-
nomførte forsøkene viser at denne avstanden 
er for liten. Med dagens avstandskrav vil 
brannspredningen ved uheldige vindforhold gå 
for fort. Avstanden bør derfor økes til minst 
4 meter.  

Røykvarsler og slokkeapparat
Noen av de gjennomførte forsøkene viste 
svært rask brannspredning mellom vognene. 
For å unngå personskade må alle være ute i 
løpet av sekunder. I alle vogner der folk skal 
sove, må det derfor være installert røykvarsler. 
Varsleren monteres i taket, og batteriet må 
kontrolleres før hver tur. Tren på rømning og 
avtal hvor dere skal møtes når dere er i sikker-
het fra en brann. Lag ny avtale om familiens 
møtested på alle nye overnattingssteder.
 Alle vogner skal være utstyrt med 6 kg 

pulver slokker. En tilleggsslokker plassert i 
forteltet gir økt sikkerhet. 

Fyring med propan
Gassopplegg i hver vogn gir en ekstra sikker-
hetsutfordring. Lekkasjer i anlegget kan få 
katastrofale følger. Kontroller derfor slanger, 
rør og koblinger før vogna tas i bruk for å 
sikre at anlegget 
er i orden. Følg 
bruks anvisningens 
retnings linjer nøye 
både når det gjelder 
bruk og vedlike-
hold. Tidlig varsling 
av gass lekkasje er 
vesentlig for sikker-
heten. Monter derfor 
gassvarsler i vognen. 

Elektriske 
apparater
Sjekk at elektrisk 
utstyr og elektriske 
anlegg er i orden. Er 
du i tvil om dette er 
i orden, er det behov 
for et servicebesøk 
før turen starter.

Vær krevende
Vær en krevende 
gjest på camping-
plassen! Det er din 
sikkerhet det dreier 
seg om. Plasser 
vognen eller bobilen 
i god avstand fra 
nærmeste nabo. Det 
bør være minst 4 me-
ter avstand mellom 

enhetene. Regn effektiv avstand til nær meste 
vogn, bil, fortelt og annet brennbart.
 Kontroller et det er tilstrekkelig slokke-
utstyr på plassen. Det bør være mindre enn 50 m 
mellom hver slokkepost.
 Er du usikker når det gjelder tryggheten 
på plassen, er det sikkert best å kjøre videre 
til neste campingplass.

Brannsikker campingtur

Av H-E Hansen

CARAVAN

Av: Skadeforebygger Fred Nilsen SpareBank 1 Skadeforsikring AS 
Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen

Brann i campingvogn utvikler seg svært raskt. 
Rask varsling og innsats er nødvendig.

MA-
lotteriet:



Brannsikker campingtur
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MA-
lotteriet:

MA-lotteriet er i full sving. 
For lotteriåret 2009/2010 er 
hovedgevinstene i Landslotteriet 
som vanlig biler. I tillegg er det 
mulig å vinne mye annet blant 
tusenvis av gevinster, for eksempel 
en reise til en verdi av 30 000 
kroner. 

Grip vinnermulighetene!

Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag 
til MAs viktige arbeid og mange prosjekter. 
Prisen på skrapeloddene er fortsatt 30 kroner. 

Bilsjansen og reiser 
Hvert lodd inneholder mange vinnersjanser. 
Faktisk er det fem skrapespill som hver for 
seg gir sjanser til gevinst. 
 Hovedpremiene er to Opel-biler! Ut over 
dette er det en rekke andre fine premier 
i form av reiser med verdi inntil 30 000 
kroner og for eksempel servicer, turutstyr, 
minnebrikker og MP3-spillere.

Gode formål
MA-lotteriets formål er å skaffe penger 
til MAs prosjektarbeid rettet mot trafikk-
sikkerhet og rusmiddelforebyggende arbeid. 
Overskuddet av lotteriet blir fordelt på de 
ulike kampanjer og prosjekter som drives 
både sentralt, regionalt og lokalt. Dette 
gjelder for eksempel Kast Masken-prosjektet 
som henvender seg til ungdomsskoleelever, 
prosjektet for å lansere alkolås og MAs fokus 

på narkotika- og pillemisbruk i trafikken, som 
er pådriver i dette forebyggende arbeidet. MA 
trenger penger til sitt viktige arbeid. Ditt lodd-
kjøp bidrar bl.a. til dette. Takk for støtten!

Lodd kan bestilles fra
MAs kontor, tlf 22 95 69 58 eller på epost: 
line.hansen@ma-norge.no
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TEMA

– Veiene blir fredet for å ivareta en viktig 
del av vår felles samferdselshistorie. De viser 
ingeniørkunst og ulike tekniske løsninger 
i ulike perioder, uttaler riksantikvar Jørn 
Holme. 

Hensikten
– Når vi freder også nyere veistrekninger som 
Atlanterhavsveien, gjør vi det for å sette et 
kvalitetsstempel på det ypperste av norsk 
veikunst, sier Holme.
Hensikten med og omfanget av vernet er 
ulikt fra vei til vei. Det er utarbeidet for-
valtningsplaner for alle de fredete veiene. 

Forvaltningsplanene angir hva som er tillatt 
å gjøre og ikke. De har vært på høring hos 
berørte kommuner og fylkeskommuner, og det 
er ingen uenighet om veiene som er fredet. 
 
Trafikksikkerheten ivaretatt
– Rundt halvparten av veiene som er fredet 
er nedlagt og blir ved fredningen bevart for 
ettertiden, sier seniorrådgiver Liv Marit Rui  
i Statens vegvesen.
– Den andre halvparten, som utgjør ca 140 km, 
er i drift. Fredningen sørger for en styrt 
utvikling av disse veiene og går ikke på 
 bekostning av trafikksikkerheten. 

– Trafikksikkerhetsaspektet er ivaretatt i 
forvaltningsplanene, forklarer Rui.

Skilt og informasjonstavler
Det vil etter hvert bli satt opp skilt og informa-
sjonstavler ved de fredete veiene. Fredning av 
veiene er et ledd i oppfølgingen av Statens 
vegvesens nasjonale verneplan for veier, bruer 
og veirelaterte kulturminner, som ble utarbeidet 
på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og var 
ferdig i 2002.

De enkelte veiene
På de neste sidene skal vi presentere de 51 
vei strekningene som er fredet. Det vil være en 
side for hver av regionene, slik Statens vegvesen 
er organisert. Numrene ved hver vei henviser til 
verneplanen.

Du kan finne mer informasjon på Statens veg-
vesens internettsider www.vegvesen.no. Søk etter 
den omfattende boken ”Nasjonal verneplan”, så 
finnes det meste om alle disse spennende veiene.

Riksantikvaren har fredet 51 veier i statlig eie. Veiene er et utvalg vei-
anlegg fra ulike tidsperioder. Samlet representerer de en svært viktig 
del av veihistorien. Dette er interessante attraksjoner du kan oppleve, 
enten de finnes i ditt nærmiljø eller på bilferien gjennom landet.

Norges fredete veier

Seniorrådgiver Liv Marit Rui 
i Statens vegvesen

Tekst og foto: Liv Marit Rui og Statens vegvesen
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Nr.1 og 2, Bæskades, Alta og Kautokeino 
kommuner
Veien inngår i et veimiljø med to generasjoner 
veier i et høyfjellsområde, en staket vintervei 
(varderekke fra 1800-tallet) og en kjørevei fra 
1932. Kjøreveien var det første veianlegget i 
landet hvor det brukt maskinell drift. Vei-
miljøet har stor tidsdybde og viser utvikling 
fra vintervei med varderekke til kjørevei. Veien 
har stor symbolverdi for ferdselen i nord. 
Langs veien ses fortsatt rester etter den gamle 
telefonlinjen som tyskerne sprengte etter 
sin tilbaketrekning i 1944. Ved veien ligger 
et grustak hvor en fortsatt kan se hvorledes 
steinene er sortert og lagt i ulike rekker.

Nr. 4 – Børselvfjellet, Lebesby og Porsanger 
kommuner
Veien inngår i et veimiljø med 2 ulike høy-
fjellsveier. Disse to veiene representerer hver 
sin tidsepoke og er bygd etter ulike veibyg-
gingsprinsipper. Veimiljøet har også symbol-
verdi, da dette var den siste strekningen av
rv 50 og landet var endelig bundet sammen 
med en vei.

Nr. 5, 6 og 7 Kobbevåg, Hasvik kommune
Veimiljøet omfatter 3 generasjoner veier, fra 
de første veiene som ble bygd i Finnmark og 
frem til i dag. Veiene ligger tett på hverandre 
og representerer ulike veibyggingsteknikker, 
fra manuelt arbeid, til mer eller mindre 
maskinkraft over en periode på 100 år. Den 
mellomste av veiene er bygd etter en spesiell 
metode. Veiene forteller på en instruktiv måte 
de endringer som foregikk i veiarbeidet i 
tidsrommet.

Nr. 98 Gammelveien i Øksfjord, Loppa kommune
Veien er en chaussé, med maksimalt 
stignings forhold 1:20. Langs veien er en rekke 
stabbesteiner, mindre grustak og rester etter 
veibrakker og hestedrikkekar bevart. Veien er 
tidstypisk og autentisk, går over et eid, og 
ender i en båtvorr. Dette viser samferdsels-
historie hvor ferdselen på land ble knyttet 
sammen med ferdselen sjøveien.

Nr. 99 Finnkongkeila, Gamvik kommune
Veien er en fiskeværsvei, og er bygd med 
tørrmurer på yttersiden. Den er autentisk og 
tidstypisk for slike veier fra mellomkrigstiden. 
Da tyskerne trakk seg tilbake i 1944 ble hele 
fiskeværet brent og ødelagt. På grunn av ras-
farlig område ble det ikke gjenoppbygget. 

Nr. 117 Junkerdalsura, Saltdal kommune
Veien ligger i dag i et fredet landskapsver-
nområde og var en viktig mellomriksvei mel-

lom Norge og Sverige fra 1878. Ved veibyggin-
gen tok man for første gang i bruk dynamitt i 
større mengder i Nordland. Veien viser hvilke 
veitekniske utfordringer Norge hadde å by på i 
bratte og rasutsatte dalfører. 

Nr. 121 Saltfjellet, Rana og Saltdal 
kommuner
Veien over Saltfjellet har vært og er en viktig 
forbindelse mellom Midt- og Nord-Norge. 
Veianlegget ble bygd på 1930-tallet som 
sommervei, men under andre verdenskrig satte 
tyskerne mye inn på å holde veien åpen hele 
året. Værforholdene gjorde dette vanskelig og 
først i 1968 klarte man å holde veien åpne 
året rundt. 

Nr. 125 Efjordanlegget, Ballangen kommune
Efjordanlegget består foruten veien også av 3 
ulike bruer av høy standard. Ferjeavløsnings-
prosjekter er en viktig del av samferdsels-
historien i en landsdel hvor ferjetrafikken har 
vært og er en viktig del av veinettet. Veien 
ble bygd med fullgod standard i samsvar med 
tidens idealer og er et typisk trekk ved flere 
av veiene som ble bygd som kompensasjon for 
en jernbane som aldri kom.

Nr. 127 Sulitjelmaveien, Fauske kommune
Veianlegget er et eksempel på samferdsels-
historie som også inkluderer jernbane. 
Sulitjelma banen var svært viktig for industri-
stedet og eneste bindeleddet til veien ble 
bygget i 1972. Veien ble bygd som kompensa-
sjon for jernbanen som ble nedlagt og følger 
den tidligere jernbanelinjen. Veiens lange 
rettstrekninger og slake kurver gjør det lett å 
oppfatte at veien er bygd i jernbane traseen. 

I Nordland kom kompensasjon både for 
eksi sterende jernbane og nedlagte jernbane-
strekninger senere enn i Agderfylkene, som 
også har flere kompensasjonsveier.

TEMA

REGION NORD

Gammelveien i Øksfjord
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Nr. 19 Nordfosen, Osen kommune
Veien inngår i et veimiljø med tidsdybde og 
representerer en helt annen byggeteknikk enn 
den gamle veien. På strekningen inngår også 
to fritt frambygg bruer. Veien er et typisk 
eksempel på en forbindelsesvei langs kysten 
som knytter steder sammen, og erstattet i sin 
tid båtforbindelse.

Nr. 25 og 26 Flatmark Skiri, Rauma kommune
Veiene inngår i et veimiljø i et av Romsdalens 
trangeste partier. Veiene forteller på hver 
sin måte om hvilke krav og forutsetninger 
som gjaldt på det aktuelle tidspunktet. 
Chausséen fra 1869 ble i sin tid bygd etter 
nye byggeprinsipper med høye tørrmurer 
og stabbesteiner, og fulgte terrenget i stor 
grad, mens kjøreveien fra 1923 stedvis følger 
jernbanelinjen i rett linje, til forskjell fra 
chausséen, og er også i større grad endret 
senere i takt med utviklingen.

Nr. 129 Carl Johans vei, Verdal kommune
Veien er en helhetlig og godt bevart vei-
strekning på 17,5 km med flere tidstypiske 
stein hvelvbruer. To milesteiner i støpejern 
står også langs veien. Det var den svensk-
norske kong Carl Johan som fikk bygd veien 

for å lette forbindelsene mellom de to land. 
Veien ble da den sto ferdig i 1835, betraktet 
som resultat av stor ingeniørkunst.

Nr. 146 Geirangerveien, Stranda kommune
Geirangerveien var et av Norges største 
veianlegg da den ble bygd og regnes som veg-
direktør Krags store byggverk, som han fikk 
gullmedalje for på verdensutstillingen i Paris i 
år 1900. Spesiell oppmerksomhet fikk Knuten, 
som en av landets første trafikk maskiner. 
Veien er med sine mange svinger og sin store 
høydeforskjell en av Norges mest attraktive 
turistveier, og forteller både om datidens 
ingeniørkunst og veibyggingsteknikk.

Nr. 152 Atlanterhavsveien, Eide og Averøy 
kommuner
Atlanterhavsveien med sine 7 bruer slynger seg 
over øyer, holmer og sund ytterst i havgapet og 
er den mest dramatiske forbindelsesveien langs 
kysten. Det er spesielt at den er lagt så langt 
ut mot havet, og veien viser med hvilken styrke 
folk ønsker å forsere og overvinne naturen. 
Veien har identitetsverdi og er en unik kystvei 
med store opplevelsesverdier. Den er tidstypisk 
og også valgt ut som Nasjonal turistvei, og 
kåret til århundrets byggverk.

TEMA

REGION MIDT

Geirangerveien
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Nr. 28 og 29 Borgund, Lærdal kommune
Veiene inngår i et veimiljø med flere genera-
sjoner veier over Filefjell. Vindhellaveien fra 
1843 er et monument over ingeniørkunst 
og veibyggingsteknikk. Veien er bygget som 
chaussé, og ligger høyt i terrenget og er bygd 
opp på store murer. Miljøet har stor auten-
tisitet og opplevelsesverdi og forteller også 
om turisthistorie, da området er og har vært 
viktig for turistnæringen siden 1800-tallet.

Nr. 32 og 33 Seltunåsen, Lærdal kommune
Veiene inngår i et veimiljø med flere genera-
sjoner veier over Filefjell, og er en fort settelse 
av veiene i Borgund (nr 28 og 29). Veien 
fra 1843 har gjennomgående en stigning på 
1:5, er stedvis sprengt inn i fjellet og stedvis 
oppbygd i terrenget på høye murer. Miljøet 
har stor opplevelsesverdi og er et meget godt 
bevart eksempel på hovedveier fra 1800-tal-
let, som også viser utvikling og endringer.

Nr. 36 Røldal, Odda kommune
Veien inngår i et veimiljø med flere genera-
sjoner veier i overgangen mellom dal og 
høyfjell. Veien opp Austmannalia består av 
8 svinger på 180 grader hver. Veiene hadde 
relativt kort tidsbruk med stadige omleg-
ginger, som viser ulik veibyggingsteknikk og 
endringer og utvikling.

Nr. 57, 60 og 62 Haukeli, Vinje og Odda 
kommuner
Veiene inngår i et større veimiljø med flere 
gene rasjoner veier over Haukeli, samt ulike typer 
brakker, brøytestasjon og maskiner, hvorav en 
snøfreser som er spesielt utviklet for denne høy-
fjellsovergangen, og står derfor i en særstilling 
i verneplanen. I tillegg er det bevart en rekke 
annet veiutstyr og andre veirelaterte kulturmin-
ner. Bygningene ble fredet i 2007.
Høyfjellsveien fra 1874 er godt bevart. Den 
første veiomleggingen i Dyrskar har bevart 
en av landets eldste veitunneler, som på 
grunn av kort brukstid er bevart slik den var. 
Den nye helårsveien fra 1968 er bygd med 
forhøyet veibane og mange tunneler, som 
medførte mulighet for å holde veien åpen 
hele året. Den er et godt eksempel som viser 
veibyggingsteknikk og endringer i perioden 
1965-1990. Veimiljøet har høy pedagogisk og 
opplevelsesmessig verdi.

Nr. 156 Trondhjemske Postvei, Gulen kommune
I 1647 ble det innført organisert postvesen i 
Norge, og i 1786 ble det fastlagt en ukentlig 
postrute mellom Bergen og Trondheim. Veien 
gikk delvis i samme trasé som eldre veier, og 
delvis bygd etter det franske prinsipp med 
mest mulig rette veier. Veien er tidstypisk 

og autentisk og et viktig minne om postens 
betydning. 

Nr. 162 Lærdal, Lærdal kommune
Omkjøringsveier er en kategori veier som har 
hatt stor betydning for utviklingen av vei-
nettet og tettstedene på 1970- og 80-tallet. 
Omkjøringsveien i Lærdal er et godt eksempel 
på en tidstypisk vei som tydelig viser formålet 
med disse veiene, som er å lede gjennom-
gangstrafikken utenom tettstedene.

Nr. 165 Stalheimskleiva, Voss kommune
Stalheimskleiva er en av landets første veier 
bygd etter de nye veitekniske krav som kom 
omkring 1850, den såkalte chausséen. Veien 
har hatt en lang brukstid som vitner om 
solide veitekniske ferdigheter, og utvikling fra 
kjørevei for hest og kjerre til moderne vei for 
bilder og busser. Veien har stor opplevelses-
verdi og er også en attraktiv turistvei.

Nr. 168 Tokagjelet, Kvam kommune
Veien fra 1907 ligger i dag som fire parseller 
utenfor dagens tunneler på rv 7. Her finnes 
rester etter ei anleggssmie og det er hugget 
inn 15 kors som viser hvor tyskerne under 
andre verdenskrigen underminerte veien. 
Veien vitner om en veibyggingsteknikk og 
ingeniørkunst gjennom det vanskelige og 
bratte terrenget og forteller en viktig del av 
krigshistorien.

Nr. 169 Måbødalen, Eidfjord kommune
Veien er et godt eksempel på veiingeniørkunst 
og formidler norsk veihistorie fra begynnelsen 
av 1900-tallet. Veien inngår som en del av 
Måbødalen kulturlandskapsmuseum og har 
stor formidlingsverdi.

Nr. 179 Bratlandsdalen, Suldal kommune
Veien ble bygd som kjørevei i 1892. Her ligger 

noen av Norges eldste veitunneler og over den 
ene tunnelåpningen ble det ved åpningen i 
1880 hugget inn riksvåpenet. Veien ble i sin 
samtid en stor turistattraksjon, og folk kom 
helt fra England og Frankrike, da man på den 
tid ønsket å temme selv den villeste natur og 
Bratlandsdalen er så absolutt et eksempel på 
vill natur. 

TEMA

REGION VEST

Vindhellaveien i Lærdal kommune
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Nr. 44 Lavoll-Flikkeid, Flekkefjord 
kommune
Veien inngår i et veimiljø med flere genera-
sjoner veier, og ble bygd som en del av 
Vestlandske hovedvei i 1842, og var et av 
hovedveiens vanskeligste partier å forsere. 
Veien er bygd i rette linjer etter det franske 
prinsipp og med fyllinger som i liten grad 
jevner ut stigningsforholdene, og er oppbygd 
med opp til 2 m høye tørrmurer og har stor 
grad av autentisitet. De bratteste partiene er 
kantet med stabbestein.

Nr. 48, 49 og 50 Fånefjell, Bygland 
kommune
Veiene utgjør et veimiljø, som viser ulike 
måter å forsere Fånefjellet på. Den eldste 
kjøreveien fra 1842 går over fjellet, er svært 
bratt og med skarpe svinger, mens neste 
generasjon vei fra 1923 går i delvis halv-
tunnel rundt fjellet. Den nyeste veien fra 
1962 går gjennom fjellet i tunnel. Til sammen 
viser veimiljøet ulike veibyggingsteknikker, 
tidstypiske for hver sin tid. Veimiljøet har stor 
pedagogisk og opplevelsesverdi.

Nr. 57, 60 og 62 Haukeli, Vinje og Odda 
kommuner
Se omtale under region vest.

Nr. 74 Lierbakkene, Lier kommune
Lierbakkene er et veimiljø med stor tidsdybde. 
Den eldste veien, Paradispakkene, er fra 1665, 
og er en forlengelse av den første offentlige 
kjøreveien i Norge fra 1624, Sølvveien, fra 
sølvgruvene på Kongsberg, til utskipnings-
havnen i Hokksund. Veien ble i 1665 forlenget 
videre til Drammen og Oslo. Motorveien ble 
utvidet fra 2 til 4 felt med midtdeler på 
1970-tallet, og er et typisk  eksempel fra 
nyvinningene innen veibyggingen i denne 
perioden. Motorveien er tidstypisk med 
hensyn til løsninger og teknisk standard og 
linjeføringen er godt tilpasset terrenget og gir 
en god kjøreopplevelse.

Nr. 185 Vestlandske hovedvei, Lund og 
Flekkefjord kommuner
Veien over Tronåsen er en flott bevart 
veiparsell av Vestlandske hovedvei fra 1844. 
Veistrekningen er autentisk med sine bratte 
stigninger og skarpe kurver. På strekningen 
er også Norges første hengebru, Bakke bru. I 
1931 ble deler av veien brukt i det berømte 
Monte Carlo-billøpet. 

Nr. 187 Sørlandske hovedvei, Kvinesdal og 
Flekkefjord kommuner
Denne parsellen av Vestlandske hovedvei er 
en omlegging fra 1925, da bilens inntreden 
på veinettet satte andre krav til blant annet 
veiens stigningsforhold. Veien snor seg rundt 
koller og små knauser, men er også stedvis 
sprengt inn i fjellet og lagt på fylling. På stre-
kningen er også en steinhvelvbru. 

Nr. 191 Daleheftet – Neset, Vennesla 
kommune
Veien er en kompensasjon for Setesdalsbanen, 
som ble nedlagt i 1962. Deler av Setesdals-
banen er i dag museumsbane og inngår i 
jernbaneverkets verneplan. Veien ble bygd 
etter idealer som ble innført i norsk veiplan-
legging omkring 1960, der myk linjeføring sto 
sentralt. Kompensasjonsveier er et viktig trekk 
ved veihistorien i Agderfylkene, og forteller en 
viktig del av samferdselshistorien.

Nr. 200 Storbrua – Rislandsfeta, Åmli 
kommune
Veien er en kompensasjon for Åmli-Treungen-
banen, som var dampdrevet og i drift til 1968. 
Veien har fullgod standard og ble delvis lagt i 
den nedlagte jernbanetraseen. Veien har lange 
rettstrekninger og slake kurver. Ved Simonstad 
ligger deler av skinnegangen igjen, og flere stas-
jonsbygninger står igjen langs veien og brukes i 
dag som boliger. Kompensasjonsveier er et viktig 
trekk ved veihistorien i Agderfylkene, og fortel-
ler en viktig del av samferdsels historien, som i 
dette området er svært lesbar.

Nr 225 Korketrekkeren, Modum kommune
Veien fra 1923 er en interessant dokumenta-
sjon av en tidsepoke, der nye og økte 
transportbehov initierte nye veianlegg med 
planskilte kryssinger av jernbanen og slakere 
stigning. Steinrondellen er eksempel på god 
ingeniørkunst, og korketrekkeren er et av 
få anlegg av denne typen som er bevart. 
 Anlegget har også arkitektonisk verdi.

Nr. 228 Veien – Hønefoss, Ringerike 
kommune
Anlegget er et tidlig eksempel på gang/
sykkelvei i Norge med tidstypiske løsninger 
preget av enkel utforming. Prosjektet ble på 
flere måter normgivende for den videre utbyg-
gingen av sykkelveier, og var den første som 
ble bygd etter profesjonell planlegging. Som 
en av de første gang/sykkelveiene er dette et 
viktig samferdselsminne.

TEMA

REGION SØR

Lierbakkene Fånefjell
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Nr. 79 og 80 Strynefjellet, Skjåk og Stryn 
kommuner
Veiene utgjør et veimiljø som viser store 
forskjeller i veibyggingsteknikk, linjeføring 
og standard. Gamle Strynefjellsvei er en av få 
strekninger på landsbasis som skal ha grus-
dekke også i fremtiden. Veien er et godt bevart 
eksempel på vei fra slutten av 1800-tallet med 
tørrmurer, hårnålsvinger og stabbesteiner. Den 
nye veien fra 1978 viser en videreføring av den 
første helårsveibyggingen som begynte med 
høyfjellsveien over Haukeli. Ny planlegging og 
nye byggemetoder ble tatt i bruk, og det er 
også satt opp rassikringstiltak som raskjegler 
ved siden av veien. Den nye Strynefjellsveien 
var den første som fikk Vegdirektørens Vakre 
vegers pris i 1988.

Nr. 240 Mesnadalsarmen, Lillehammer 
kommune
Veianlegget representerer en gruppe inn-
fartsveier til tettsteder som ble bygd på 
1980- og 90-tallet. Felles for disse var fokus 
på fremkommelighet etter at den økende vei-
trafikken hadde skapt trafikale og miljømessige 
problemer. Mesnadalsarmen ble bygd til OL på 
Lillehammer, og ved utformingen har man søkt 

å få til løsninger som skulle tilføre stedet noe 
positivt. Det ble utarbeidet en egen skiltplan 
med designprogram. Utformingen er tidstypisk 
og stedstilpasset.

Nr. 252 St.Halvardsgate/Strømsveien, Oslo 
kommune
Veien er antagelig den eldste bevarte hoved-
veien til/fra Oslo, med en brukstid på minst 
800 år. Selve veien er endret og utviklet, men 
traseen er opprettholdt. Traseen forteller viktig 
samferdselshistorie.

Nr. 263 Sonsveien – Gjølstad, Vestby kommune
Veien er en motorvei med midtdeler fra 1999. 
Veien er representativ for denne nye typen 
veianlegg, og har høy kvalitet i materialer 
og utførelse. Den er et eksempel på at veien 
skaper sitt eget landskap og at en stor del av 
reiseopplevelsen relaterer seg til veianlegget, 
som dels er lukket inne fra omgivelsene med 
voller og vegetasjon. Sammen med både den 
nye jernbanebrua som går parallelt og den 
gamle jernbanebrua over Hølen, skaper vei-
anlegget med bruene mye oppmerksomhet og 
har opplevelsesverdi.

Nr. 265 Berbyveien, Halden kommune
Veien er et typisk eksempel på en 1880- talls 
chaussé, med en bruksfase over en tid da 
det har skjedd store endringer innen norsk 
veibygging. Veien er flere steder bygd opp på 
tørrmurer og det er spesielle stabbesteiner 
av Iddefjordsgranitt langs veien. Veien er en 
mellomriksvei, og var den første landbaserte 
grenseovergang mellom Norge og Sverige i 
denne delen av Østfold. Veien er tidstypisk og 
med stor opplevelsesverdi.

TEMA

REGION ØST

Berbyveien Berbyveien
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Vi vil også gi en kortfattet sammenfatning 
av hva MA arbeider for og prosjektene som 
gjennomføres.

Bredt tilbud
MAs medlemsfordeler omfatter blant annet 
gode forsikringsordninger og rabatter fra
SpareBank 1 Forsikring, samt MAs Autohjelp 
i samarbeid med Viking Redningstjeneste 
som fullt betalende medlemmer er dekket 

av. Videre kan du få teknisk veiledning og 
juridisk hjelp om det trengs. 
 
Gode avtaler
Gjennom nylig inngåtte avtaler med 
AutoMester kan du få gode verksteds-
tjenester, og Brilleland gir rabatt både på 
kjørebriller og andre briller. Det kan oppnås 
rabatt på hoteller og campingplasser, og 
du får gode tilbud på bilrekvisita, utstyr, og 

leiebil. For å nevne noe!
Fullstendig informasjon om medlems-
fordelene finnes i MAs håndbok for 2010. 
Ha boken tilgjengelig i bilen når du er ute 
og kjører. Ta også med medlems kortet for å 
dokumentere medlemskapet ditt.

Informasjon finnes også på MAs nettsider 
www.ma-norge.no.

Kjøretøyet
Autohjelp er knyttet til biler og motorsykler  
(NB. Motorsykkel krever tilleggsdekning) som:

• Eies av medlemmet
• Tilhører andre personer i medlemmets hus-
stand, men som kjøres av medlemmet
• Er registrert på et firma og medlemmet er fast 
bruker av bilen
• Som har gyldig kasko- eller delkasko-forsikring. 
vekt: opp til 5 tonn

NB! Dekningen gjelder IKKE husstands-
medlemmer som IKKE er medlemmer i MA. 
Dekningen gjelder IKKE for biler med utenlandske 
skilt. Biler i kommersiell bruk er ikke omfattet av 
ordningen.

To kostnadsfrie
Som medlem i MA får du 2 kostnadsfrie assi-
stanser i året. Skulle du være riktig uheldig og 
få behov for flere, vil vi i ettertid innkreve en 
lav egenandel for assistanse nr. 3 og oppover fra 
100,- til 200 kr. 

Tilleggsdekning
Har du behov for å tegne såkalt tilleggsdekning?
Man skal nemlig være klar over at det finnes 
visse begrensninger når det gjelder Autohjelp, for 

eksempel hvis bilen bare har ansvarsforsikring.
Dersom du betaler kr 230,- pr. år i tillegg til 
vanlig medlemskontingent, har du imidlertid 
følgende rettigheter:

• Rett til Autohjelp dersom bilen kun er 
ANSVARSFORSIKRET
• Rett til gratis leiebil ved driftsstans over 24 
timer, begrenset oppad til verdi kr 2.000,-
• Rett til autohjelp for motorsykkel

Når noe skjer
Hvordan skal du forholder deg hvis uhellet er ute?
MA samarbeider med Viking redningstjeneste, 
så når uhellet først er ute, SKAL det ringes etter 
hjelp på MAs Autohjelp 800 30 008, eller til 
nærmeste Vikingstasjon. Fra utlandet på 
+ 47 22 68 50 09 så vil vi organisere nødvendig 
assistanse for deg og de andre passasjerene i bilen.

Bruker du annen redning enn MAs Autohjelp/ 
Viking redningstjeneste, dekkes ikke assistansen 
av MA/Viking. Ta derfor godt vare på håndboken– 
ha den alltid med i bilen – du vet aldri når du vil 
få bruk for den! Autohjelpnummeret står også på 
medlemskortet!

Opplysningene her er også å finne i MAs 
medlems håndbok for 2010.

MA tilbyr sine medlemmer den gode fordelen 
med Autohjelp. Det gjør at man kan få hjelp 
av Viking hvis bilen skulle havarere. MA 
har forskjellige kategorier av medlemskap, 
avhengig av medlemmenes behov. Noen 
kategorier er uten Autohjelp. Dette kan 
skape litt forvirring.

MA mottar en del henvendelser fra medlemmer 
som er usikre på hva deres medlemskap dekker 
i forhold til Autohjelp.

Medlemskategorier
Hvis du sjekker medlemshåndboken vil 
medlems kategorien finnes der, i forhold til 
medlemsavgiften du har betalt. Autohjelpen 
gjelder medlemmer i en rekke kontingent-
kategorier (1,3,5,7 og 9), det vil si:

• Ordinært medlemskap med Autohjelp
• Honnørmedlemskap med Autohjelp
• Familiemedlemmer(ektefelle/samboer)
• Ungdomsmedlemskap med Autohjelp
• Plussmedlemskap i MA-Ungdom

Som medlem av MA har du tilgang til en rekke fordeler, rabatter, hjelp og 
tilbud. Bruk dem! Selv om MA-medlemmene hvert eneste år får den nyttige 
håndboken som inneholder det man kan ønske seg av nyttig informasjon om 
medlemskapet, vil vi minne om mulighetene som finnes for å redusere kost-
nader og å få hjelp når du måtte trenge det. 

Bruk medlemsfordelene!

MAS AUTOHJELP: HVEM ER DEKKET?
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#

Jeg ønsker å bli medlem i MA.

For verver   
Jeg har vervet ovennevnte som medlem til MA. 
Navn og medlemsnummer: 

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

Fyll ut kupongen og send den til:  
MA, Postboks 80, Alnabru, 0614 Oslo, eller pr. Faks: 22 95 69 68. www.ma-norge.no

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Hjelp oss å    
verve NÅ!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for resten av 2010
Medlemskap med autohjelp kr 380,- Honnørmedlemskap med autohjelp kr 310,-
Medlemskap uten autohjelp kr 215,- Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 145,-
MA-Ungdom med autohjelp kr 165,-         Se for øvrig Håndboken for 2010

STORE 

AVSLAG UT 

RESTEN AV 

ÅRET!



36 MOTORFØREREN  |   3   |   2010

Uttalelsen fra MAs landsmøte 2010 sier:
Fyll og fart, ofte i kombinasjon, er de viktigste 
årsakene til at det skjer altfor mange alvor-
lige småbåtulykker. Dette er det samme som i 
veitrafikken. MA etterlyser en promillegrense 
som er lik på sjøen som på veien; altså 0,2. 
En slik grense ble nylig innført i Sverige. Det 
er uheldig at sjøfartsnasjonen Norge havner i 
bakleksen på dette området.

Fri flyt, farlig farvann
 I dag er promillegrensen til sjøs 0,8. Dette er 
så høyt at det helt åpenbart påvirker evnen til 
å føre båter som blir stadig større og med større 
fartspotensial. Og det blir stadig større trafikk. 
Dette er uforenelig med å kjøre i ruspåvirket 

tilstand. Altfor mange båtførere skaper derfor 
farlige situasjoner og alvorlige ulykker for seg 
selv og andre.

Bedre sikkerhet
For å bedre sikkerheten på sjøen er det i år 
inn ført et nytt krav til båtførerbevis for småbåt-
førere. Dette er positivt. Men MA krever at i 
tråd med dette skjerpete fokuset på sikkerhet 
til sjøs, må det også skje en tidsmessig tilpas-
ning av promillegrensen til 0,2. Som på veien 
må politiet også få ressurser til å gjennomføre 
tilstrekkelig med promillekontroller.

Håndheving
Nettopp dette siste punktet i MAs uttalelse er 

tatt opp i vårt naboland. Når det gjelder å 
håndheve den nye promillegrensen i Sverige, 
er kystvakten gitt lov til å foreta stikkprøver 
av båtførere når som helst. Tidligere måtte 
man ha mistanke om fyllekjøring for å kunne 
ta prøve. I dag blir det tatt promilletester kun 
dersom det er mistanke om at båtførere er 
beruset.
 Den nye promillegrensen i Sverige gjelder 
for båter over 10 meters lengde eller for båter 
som går fortere enn 10 knop.

Positivt innstilt
I en undersøkelse som ble gjort for forsikrings-
selskapet If i fjor, viste det seg at tre av fem 
spurte mener at promillegrensen på 0,8 til sjøs 
burde vært lavere.
 60 % mente grensen på 0,8 er for høy, 
mens 27 prosent sier den er passe. Flertallet 
godtar likevel at promillegrensen bør være 
høyere til sjøs enn i veitrafikken. Undersøkels-
en viste også at menn er mer liberale enn 
kvinner når det gjelder spørsmålet om hvor 
mye en kan drikke før man ikke bør føre båt. 

BÅTLIV

MA: Samme promillegrense 
på veien og sjøen

MA har lenge tatt til orde for at promillegrensen på sjøen skal være 
den samme på sjøen som på veien; 0,2. Fra i sommer har dette blitt 
innført i Sverige. MAs landsmøte vedtok i sommer en uttalelse som er 
rettet til myndighetene om snarlig å følge vårt nabolands eksempel.
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BÅTLIV

- Nordmenns holdninger til båtliv og alkohol er 
liberale. Sjøvettet er ennå ikke stort nok. 
Dette var det klare budskapet i Trond Giskes 
appell da aktørene bak Klar for sjøen-kampanjen 
arrangerte minnemarkering for omkomne fra 
fritidsbåt.

Et øyeblikk
- Enkelte øyeblikk er valgøyeblikk for hele livet. 
På sjøen kommer disse øyeblikkene ofte. For 
dessverre er det slik at selv om teknologi og 
sikkerhet har bedret seg kraftig, så har vi altfor 
mange ulykker og altfor mange omkomne på 
sjøen den dag i dag. Vi vet også at det er en 
nær sammenheng mellom alkohol og ulykker. 
Halvparten av de omkomne fra fritidsbåter de 
siste ti årene var påvirka av alkohol, sa Trond 
Giske i sin tale. Han understreket viktigheten 
av å ta båtførerbeviset og å holde seg edru 
ved roret.

Verdig seremoni
Etter appellen fra nærings- og handelsminis-
teren ankom en konvoi av båter fra en lang 
rekke organisasjoner knyttet til båtlivet og 
som står bak kampanjen: Kongelig Norsk 
Båtforbund, Kongelig Norsk Seilforening, 

Redningsselskapet, Oslo havnepoliti, NORBOAT, 
Landsforeningen for trafikkskadde, Skjærgårds-
tjenesten og Røde Kors Hjelpekorps Tjøme og 
Vasser. De la ned ti kranser i sjøen, én for hvert 
år. Konvoien av båter som rolig kom inn mot 
Honnørbrygga foran rådhuset i Oslo for å vise 
sin respekt, gjorde at det ble en høytidelig 
minnestund for de mange fremmøtte. Sjø-
mannskoret åpnet og avsluttet markeringen.

Til ettertanke
Det er andre året på rad det blir arrangert en 
minnemarkering for de omkomne fra fritidsbåt. 
Daglig leder i AV-OG-TIL, Kari Randen, sa i sin 
appell at målet med arrangementet var å bidra 
til at menneskelige tragedier fremstår som noe 
annet enn bare statistikk i avisene.
- Vi ønsker at denne minnemarkeringen skal 
bidra til refleksjon og til at alle blir mer forsiktige 
på sjøen i sommer, sa Randen.
- Vi oppfordrer alle til å tenke litt ekstra på 
sikkerhet når familie og venner skal ut i båten. 
Vi håper at St. Hans-feiringen kan være en dag 
for å minnes, og at bålene rundt kysten også 
kan brenne til ettertanke i kveld.

Kilde: www.avogtil.no

Til ettertanke
i båtsesongen

På St. Hansaften hadde rundt 200 mennesker hadde møtt opp på 
Honnørbrygga i Oslo for å minnes de 320 som har omkommet fra 
fritidsbåt de siste ti årene. De fikk høre appeller fra nærings- og 
handelsminister Trond Giske og Kari Randen fra AV-OG-TIL. Begge 
oppfordret båtfolket til å ta sikkerheten på alvor når de skal ut på 
sjøen i sommer.

Trond Giske holdt appell.

Sjømannskoret skapte stemning.

Kari Randen manet til mer forsiktighet på sjøen.
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Helgen 5. - 6. juni ble båtmessen i Kristiansand arrangert for 11. året på 
rad. I strålende sommervær kunne tusenvis av båtentusiaster se over 100 
utstilte båter. Om midt i alle båtdrømmene ble også MAs gode samarbeid 
med SpareBank 1 Forsikring profilert.

SpareBank 1 Forsikring er en av MAs nære 
samarbeidspartnere. MAs medlemmer kan 
hente meget gode medlemsfordeler ved sine 
forsikringer i SpareBank 1 Forsikring. Dette er 
en kombinasjon forsikringsselskapets kontor i 
Kristiansand er meget gode til å sette fokus på. 

På bryggekanten
På båtmessen hadde SpareBank 1 / SR-bank 
en stor utstillingsplass ytterst på bryggen i 
småbåthavnen midt i Kristiansand sentrum. Her 
fikk publikum informasjon om både forsikring og 
MA blant båter og salgsboder.
 Nærmere 100 småbåter ble vist på den 

”flytende båtutstillingen”. Og det var ikke bare 
båtleverandører som ville vise seg frem. Her 
fantes også lokale bedrifter og kunstnere som 
har sine stands på vann og på bryggen. Utstill-
erne hadde mange forskjellig tilbud. Det eneste 
kravet var en maritim tilknytning. Og MAs 
forsikringspartner har sin maritime tilknytning 
blant annet med båtforsikring blant alle sine 
forskjellige tilbud.

Positivt for alle
- Er du riktig forsikret?
Forsikringsansvarlig Kenneth Fidjeland og for-
sikringsrådgiver Terje Eilertsen stiller spørsmålet 

til potensielle forsikringstakere. Og det har blitt 
en vanlig del av arbeidet å bringe medlemskap 
i MA inn i avtalen. Derfor har de to blitt blant 
MAs dyktigste medlemsververe.
 - Samarbeidet gir jo kundene dobbelt positiv 
effekt, understreker Kenneth Fidjeland.
Fidjeland mener at rusfri trafikk er en sak alle 
kan slutte seg til.
 Og med de gode rabattene på forsikring er 
det mange som melder seg inn i MA. I tillegg 
har man jo også MAs bilbergning og mange 
andre medlemsfordeler.
- En vinn-vinn-situasjon, sier den entusiastiske 
forsikringsmannen fra SpareBank 1 Forsikring i 
Kristiansand.

SpareBank 1 Forsikring og MA på båtmesse

ORGANISASJON

Forsikringsrådgiver Terje Eilertsen Forsikringsansvarlig Kenneth Fidjeland

SpareBank 1 Forsikrings stand var sentralt plassert.



Fra i år er det slutt på at du får 
varsel fra Vegdirektoratet om at 
tiden er inne for EU-kontroll av 
bilen din. Nå skal du holde orden 
på dette selv. Men MAs samar-
beidspartner AutoMester tilbyr 
en nyttig tjeneste på sine nye 
nettsider. Verkstedskjeden pas-
ser på for deg og sender deg et 
varsel.

- Folk er ikke klar over at 
de ikke får varsel fra Veg-
direktoratet lenger, sier 
kjedeleder Petter Gun-
nholt hos AutoMester.
 Norges rundt 1,3 
millioner bileiere får 
ikke lenger varselbrev og 
purringer om når bilen 
skal til EU-kontroll. Men 
regelverket er helt klart: Det er bileierne selv 
som har ansvaret for å følge opp når bilen skal 
til EU-kontroll. Men det finnes altså hjelp til å 
huske

Nye nettsider
- Vi har i løpet av året fornyet våre nettsider 
www.automester.no, forteller kjedeleder Petter 
Gunnholt.
- På startsiden finnes blant annet feltet ”Sjekk 
når bilen din skal på EU kontroll”. Her kan du 

skrive inn bilnummeret og umiddelbart få opp 
opplysninger om når bilen ble registrert og når 
perioden for å gjennomføre neste EU-kontroll 
er, sier Gunnholt.
 Men dette er ikke alt. Du kan registrere deg 
her, slik at AutoMester gir varsel om neste EU-
kontroll på e-post og SMS.
- Vi har veldig mange som melder seg på denne 
siden, opplyser Gunnholt.

Gjør kontrollen
Og hvis det er tid for EU-kontroll, kan også 

 AutoMester og nettsidene gi hjelp.
I feltet ”Søk på verksted” kan du skrive inn 
postnummeret ditt, så kommer det automatisk 
opp en liste over AutoMester-verksteder. De 
listes opp etter hvor langt unna de er deg, i 
stigende rekkefølge.

AutoMesters nettsider finnes på 
www.automester.no

AutoMester:

Passer på EU-kontrollen

Kjedeleder Petter Gunnholt i AutoMester.
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TRAFIKK

SpareBank 1 Forsikrings stand var sentralt plassert.
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Innledning:

MA-prosjektet Death Trip er en landsomfat-
tende konkurranse hvor elever i videregående 
skole engasjeres til å bidra kreativt til fore-
byggende arbeid mot fyllekjøring. På elevenes 
egne premisser utformes en kampanje som 
skal illustrere farene ved alkohol og rus-
påvirket trafikkatferd. 

Verdige finalister
Utvelgelseskomiteen har bestått av 10 ung-
dommer fra ulike videregående skoler samt fire 
representanter fra jobber innenfor rusfeltet. 
De hadde en krevende jobb med å velge ut 
årets finalister. Kriteriene var å finne de 
gruppene som hadde forstått fyllekjøring som 
trafikksikkerhetsproblem, de mest anvend-
bare og mest nytenkende kampanjene, samt 
kampanjer som juryen tror vil påvirke andre 
ungdommers holdning til å ikke kjøre i rus-
påvirket tilstand.

Finalistene var:
Hetland vgs: ”Hold meg utenfor”
Brundalen vgs: ”Ansvarlig”
Thor Heyerdahl vgs: Plakater med kjente 
merkevareslagord

Hamar Katedralskole: ”Ville du tatt sjansen?”
Garnes vgs: ”Livet har mye å by på – ikke kjør 
i fylla”
Mysen vgs: ”En er en for mye”
Mysen vgs: ”Ditt valg påvirker andres liv”
Garnes vgs: ”Kjør trygt – ALLTID”
Garnes vgs: ”IKKE KJØR liv I gRUS”
Mailand vgs: ”0% alkohol – 100% sjåfør”

Høy standard
Finalen ble en opplevelsesrik og spennende 
konkurranse. Virkelig en demonstrasjon av 
kreativitet og engasjement i kampen mot 
fyllekjøring.
 Det var høy kvalitet på alle de 10 finale-
bidragene som ble presentert fra scenen.
- Bidragene til Death Trip-konkurransen er 
av overraskende høykommunikasjonsfaglig 
kvalitet. Deltakerne har brukt stor kreativitet 
og har skapt kampanjer basert på sterke ideer 
som også er håndverksmessig bra tatt ut. 
Kampanjeelementer som filmer, plakater og 
t-skjorter har klare budskap som helt klart ap-
pellerer til målgruppen. Enkelte av arbeidene 
er så bra at man skulle tro at et profesjonelt 
reklamebyrå sto bak, sa jurymedlem Mona 

Bidne, tekstfor-
fatter i reklame-
byrået Siste Skrik.

Vanskelig valg
Så juryen hadde en vanskelig oppgave. 
Juryformann Stig Eid Sandstad, daglig leder i 
Kast Masken-prosjektet hos MA, la ikke skjul 
på at det hadde vært debatt og uenighet om 
hvilket prosjekt som skulle gå helt til topps. 
Valget falt til slutt på prosjektet ”IKKE KJØR 
liv I gRUS”, som Marianne Stalheim Bergli, 
Nathalie Aagesen Eide og Caroline Lønne 
 Michelsen fra Garnes videregående skole sto 
bak. De dyktige skaperne av kampanjen mot-
tok 30 000 kroner i premie fra MA-direktør 
Terje Tørring og daglig leder i MA-Ungdom, 
Catharina Frostad.
 Og Alex Rosen ledet det hele i velkjent 
stil fra begynnelse til slutt. Alex oppfordret 
alle til å være ”sjef i eget liv” og sa at hvis 
man vil komme dit man vil så nytter det ikke 
å være full på veien.

Les mer om Death Trip på nettsidene 
www.deathtrip.no.

ORGANISASJON

Death Trip:

Den store finalen 2010
Death Trip-konkurransen for 
skoleåret 2009/2010 fikk 
rekordstor deltakelse. Så 
mange som 24 skoler har vært 
med og herfra kom 50 ulike 
holdningskampanjer laget 
av ungdom for å forhindre 
fyllekjøring! 10 av disse ble 
valgt ut til finalen i Filmens 
Hus i Oslo.
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Vinerbidraget besto av en plakat, en drikkebrikke, 
en nøkkelring og utkast til en intnettside.
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Nå kan norske bilister kjøpe Shells nye 
bensin, Shell FuelSave Blyfri 95, som ved 
hjelp av et nyutviklet additiv oppgis å øke 
drivstoffets energieffektivitet. Bilistene skal 
dermed spare drivstoff. Litt rundt formulerer 
Shell det som at du sparer ”inntil én liter 
bensin pr tank”. Nærmere bestemt dreier det 
seg om 2 %.
 Et par prosent virker kanskje ikke som så 
mye, men tatt i betraktning at det i 2009 ble 
solgt 4030 millioner liter drivstoff i Norge, 
hvorav 1709 millioner liter
var bensin, snakker man om store, samlete 
besparelser.

Samme pris
- Den nye bensinen er den mest drivstoff-
effektive bensin Shell til nå har utviklet. Den 
reduserer energitapet i motoren ved å smøre 
der motoroljen er mindre effektiv, sier leder for 
Shells bilistmarked i Norge, Fartein Kjørsvik.
- Norge er et viktig satsingsområde for Shell 
og et av de første landene i verden hvor det 
nyedrivstoffet introduseres.
 Den nye bensinen erstatter Blyfri 95 på alle 
Shell-stasjoner i Norge og selges til 
samme pris.

Virkningen
Shell FuelSave innholder et additiv (til-
setningsstoff), som hjelper motoren med 
å utnyttebensinen mer effektivt. Additivet 
reduserer energitapet i motoren ved å smøre 
der motoroljen er mindre effektiv, spesielt på 
toppen av sylindrene. Shell FuelSave er også 
utviklet spesielt for å holde ventilene rene, 
hindre avleiringer. Resultatet er en mer effek-
tiv motor, bedre energiutnyttelse av bensinen 
og flere kilometer på veien.
 Kjørsvik understreker imidlertid at det er 
mye å hente for bilistene i forhold til effektivt 
kjøring, og viser til at Shell har utarbeidet 
konkrete tips for hvordan man kan spare 
drivstoff.
- I tillegg til å bruke et energieffektivt driv-
stoff som Shell FuelSave avhenger forbruket av 
en rekke faktorer som drivstoffkvalitet, bilens 
type og tilstand og hvordan den blir kjørt.

En test
Vi fikk være med på en uhøytidelig konkur-
ranse om hvem som kjører mest økonomisk 
med det nye drivstoffet: Mellom rallymester 
Petter Solberg, som bruker Shell i sin Citoën i 
rally-VM, og nestleder i Bellona Marius Holm.

- I utgangspunktet sikter vi mot at fossile 
drivstoffer ikke skal brukes, sier Marius
- På veien frem dit er det positivt med et hvert 
sparetiltak som for å redusere forbruket.
Men Petter Solberg kjører vel alltid med klam-
pen i gulvet uten tanke på forbruk?
- Nei. I en rallybil er vekten helt avgjørende, 
sier han mens han konsentrerer seg maksimalt 
om å kjøre økonomisk med Motorførerens 
utsendte som kartleser. 
- Vi kjører ofte rallybilen med henblikk på å 
spare på de mange og lange transportetappene. 
For vi vil ikke ha mer vekt av bensin i tanken 
enn nødvendig.
 Og hvem som vant den uhøytidelige 
konkurransen på en mils vei i norske gater. 
Det skal vi holde hemmelig. For Petters skyld. 
Han er alltid en konkurransemann på sin 
hals… Nå venter vi bare at han igjen skal 
komme øverst på seierspallen i den store 
verden.

Shell Fuel Save:

Hele bilbransjen søker etter måter å spare drivstoff på. Det virker 
kanskje ulogisk at et oljeselskap, som lever av å selge drivstoff, 
lager et produkt der det faktisk selger mindre, men nå kommer 
Shell med et nytt tilbud.

Ny sparebensin
TRAFIKK

Ved lanseringen av den nye bensinen hadde 
Birger Baisgård, direktør for Shells bilistmarked 
i Norden, invitert til debatt med Bellonas nest-

leder Marius Holm og forsker Rolf Hagman, forsker 
ved Transportøkonomisk Institutt, spesialist på 

bærekraftig transport som spesialitet.

Tilsetningsstoffer i Fuel Save renser og smører slik 
at motoren går mer effektivt.
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MA-møte på Gjøvik

MA Hordaland møter russen

Fredrik Lykken fra politiet fortalte om en dag 
på veien som trafikkpoliti og andre sider ved 
politiarbeidet. Avdelingssjef Thomas Andersen 
i Sparebank 1 orienterte om bankens og 
forsikringsselskapets tilbud til MA-medlemmer, 
mens Ivar Lad tok opp aktuelle MA-saker. 
Blant annet ble det diskutert hva som skal 
gjøres for å vinne nye medlemmer. Ellers ble 

temaet blinklys og mangel på blinking tatt 
opp. For å se hvordan folks blinklysbruk er, 
foreslo bankavdelingslederen at han ved en 
anledning skal stille sammen med MA og gjøre 
en times telling i en rundkjøring på Gjøvik.

MA var med på arrangementet sammen med 
KNAs Bergensavdeling. Trygg Trafikk er koordi-
nator for arrangementet, som involverer 21 
organisasjoner og etater. Og rebusløpet samler 
langt over 1000 russ fra hele Hordaland.

Samarbeid
Hovedrussestyret sørger for informasjon og 
utsending av påmelding til de enkelte sko-
lene i fylket. Trafikkstasjonene er også viktige 
medspillere overfor russen og er behjelpelig med 
kontroll av russebilene i forbindelse med anskaf-
felse av disse. 
 Start og innkomst for rebusløpet er ved 
trafikkstasjonen i Bergen og politiet bisto med 
kontroll av postene og promillekontroll av 
deltakerne. Det var en egen premiering blant 
”rusfrie biler”, med krav om at alle i bilen skal 
blåse promillefritt grønt ved innkomst. 

Mange hundre
I årets rebusløp deltok omlag 350 biler i alle 
mulige kategorier, fra de tradisjonelle russe-
bilene til privatbiler, og til og med en leddbuss 
fullastet med ungdommer. Kjøretøyene var 
fordelt på i alt 11 poster, der de fikk forskjellige 
oppgaver som skulle løses.
 Rundt 150 biler var innom MAs post i løpet 

av de fire hektiske 
timene løpet varte. 
Posten vår besto i 
å kunne avstands-
bedømme og be-
stemme bredden på en 
port som skal passeres 
uten at bilspeilene 
berørte portstengene.
 I tillegg til selve 
oppgaveløsningen 
ga løpet oss en god 
anledning til å komme 
i kontakt med ungdommene og markedsføre 
MA med brosjyrer og annet som ble delt ut. I 
år hadde vi valgt å gi sjåførene en påminnelse 
om viktigheten av rusfrihet. Av en ikke ukjent 
mineralvannprodusent fikk vi kartonger med  
leskedrikk som ble overlevert sammen med en 
”flyer” med budskapet: Kjør rusfritt – husk noen 
er glad i deg!

Nyttig
Vårt inntrykk er at alle de ulike organisasjonene 
som deltar, setter stor pris på denne anlednin-
gen til å komme i kontakt med masse kjekke 
ung dommer.
 Det er et stort apparat som settes i sving for 
å arrangere dette løpet. Poster skal velges ut og 
klareres med eiere og politiet. Det skal ordnes 
med annonsering, påmelding og skjemaer det 
skal holdes styr på. Postmannskapene har det 
hektisk. Det er ikke mange minuttene en har 
til å nyte maten og drikken som blir kjørt ut 
med flott innsats av politiet. Men vi kan likevel 
oppsummere: Dette er gøy!

Thomas Andersen i Sparebank 1 på Gjøvik

Ivar Lad og Fredrik Lykken

MA-Oppland hadde på forsommeren 
et informasjonsmøte på Gjøvik. 
Møtet ble holdt i samarbeid med 
Sparebank 1 på Gjøvik.

Rebusløpet for russen i Bergen har 
etter hvert blitt en tradisjon. Og 
MA Hordaland var som vanlig med 
på en av postene.

Av Svein Thompson

Av Torfinn Grav, MA Hordaland

Måling og poengføring

Kø ved posten

MA-materiell for utdeling

Her var det plass for alle størrelser
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Av H-E Hansen

Russen stilte ivrig opp. Terje Tørring demonstrerte alkolåsen. Og russebilene kjørte lovlig videre.

Russ og alkolås

Hvert år dør omlag 80 personer i trafikken på 
grunn av rus. MA ønsker alkolås i alle biler 
innen 2015.
– Ungdom er overrepresentert når det gjelder 
kjøring i rus og de er oftest involvert i ulykker, 
sier Terje Tørring, direktør i MA.

Lovlig start
– Hver eneste dag kjører rundt 28 000 norske 
bilførere med alkohol i kroppen. Holdnings-
kampanjer og kontroller er ikke nok. Det eneste 
som vil fjerne fyllekjørerne fra veiene er et 
påbud om alkolås, utdyper Tørring. 
Han var med til Tryvann i Oslo midt i den mest 
hektiske russetiden. Her fikk ti russ prøve en 
bil med alkolås klokka 12 på formiddagen. 
Anders Rudi, russ fra Norges Toppidretts gymnas 
på Lillehammer var en av disse:
– Jeg sluttet å drikke klokka to i natt og er 
usikker på om jeg fortsatt har alkohol i krop-
pen. Derfor tør jeg ikke kjøre ennå. Han ble 

overrasket da han blåser i alkolåsen og får vite 
at han kan kjøre bil. 

I russebusser? 
Alle de ti som lot seg teste fikk godkjent test 
og dermed start på MAs demonstrasjonsbil med 
alkolås.
Russen var for øvrig positive til alkolås både i 
vanlige biler og russebiler.
– Hvis alkolås forhindrer fyllekjøring synes jeg 
det absolutt bør innføres. Problemet for oss 
russ kan jo bli at det er dyrt å installere, mente 
Anders Rudi.
En alkolås koster i dag rundt 16 000 ferdig 
installert, men MA regner med at prisen vil gå 
raskt ned når låsene kommer i vanlig bruk. 

Norge ligger etter
I Sverige er det i dag rundt 65 000 alkolåser i 
biler og andre transportmidler som busser og 
lastebiler. I Norge er det cirka 1500. 

I første omgang ønsker MA påbud om alkolås i 
skolebusser. 
– Finland og Frankrike har allerede påbud om 
alkolås i all skoletransport, og Sverige er godt 
på vei. Hvert år blir mellom fem og åtte skole-
bussjåfører tatt for promillekjøring i Norge. 
De utsetter barna for en betydelig risiko, sier 
Tørring. 

Alkolåsprogram
Regjeringens første steg er nå å innføre 
et alkolåsprogram for de som blir tatt for 
fyllekjøring. Det betyr at man går med på å 
installere alkolås i bilen som et alternativ til 
tap av føreretten. Forslaget ble sendt ut på 
høring i mai. Sverige har hatt denne ordningen 
i flere år.
– Myndighetene har pratet om alkolås i 
skolebusser i flere år, men prioriterer sikker-
hetsbelter i stedet. Sikkerhetsbelter er vel og 
bra, men det burde ikke være vanskelig å gjøre 
begge deler samtidig, sier Tørring. 

Video
MAs møte med russen og testen av alkolås ble 
filmet og er redigert til en video. Denne er lagt 
ut på internett sidene til MA. Den kan ses på 
nyhetssidene på www.ma-norge-no.

ALKOLÅS

Etter et russetreff i mai testet ti russ alkolås for å sjekke om de 
kunne kjøre bil hjem. MA stilte med sin alkolåsbil for å la den fest-
stemte ungdommen prøve systemet og komme med sine synspunkter. 
Og de var spente på om alkolåsen ville stoppe dem…
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Alkolåsbilen var å finne midt i Stryn. Motorfestivalen samlet mange interesserte hos MA. Årets alkolåsturné er godt i gang.

Alkolås på motorfestival
ALKOLÅS

MAs alkolåsbil er på sommerveien. Den skal også i år på en lang turné 
for å demonstrere alkolås som et viktig redskap for trafikksikkerheten 
rundt i landet. Første stopp var fagre Stryn. Og der var det folkefest.

Folkefest i Stryn
Den første lørdagen i juni møtte rundt 10 000 
interesserte opp i Stryn sentrum. I lufta 
fløy sightseeinghelikoptre med turister til 
Jostedals breen. Sola skinte fra klar himmel og 
folk stilte opp langs fortauene som om det var 
17. mai. Eller var noen kongelige i vente?
Nei, dette var Motorfestivalen på Stryn. Den 
fjerde i rekken. Årets festival samlet omkring 
120 utstillingsbiler, med innslag fra Amcar, 
veteranbiler og gatebiler. Samt MAs alkolåsbil.
 Noe av det interessante med motorfesti-
valen er at den omfatter alle med interesse for 
 motor. Her er alle typer kjøretøy fra fjernstyrte 
leikebiler for de minste, til store vogntog for 
yrkessjåfører.

Sterkt til stede
Men det aller kjekkeste innslaget sett fra MA 
sin side, var altså at vi i MA i Sogn og Fjordane 
kunne stille med alkolåsbilen, og samtidig 

invitere til et godt gammeldags Trafikkløp midt 
i Stryn sentrum.
 På Trafikkløpet var en av attraksjonene å 
måle akselerasjonen fra 0-75 m. Den lokale 
helten ved navn Oddgeir Sollid fra Sandane ble 
klart best i sin Chevrolet Camaro. Han klarte 
fartsprøven på bare 4,2 sek. Profesjonell rally-
kjører Pekka Lundefaret klarte å tangere denne 
tida. 

Prøveblåsing
Alkolåsbilen stod sentralt plassert på fortauet 
i hovedgaten. Svært mange stoppet og fikk 
”prøveblåst” alkotesten. De fleste syntes at 
ideen med alkolås i privatbiler og busser er 
helt topp.
 Noe av det viktigste for MA denne dagen 
var å komme i prat med de unge sjåførene. 
De fikk se at noen arbeider seriøst med rusfri 
trafikk og livsstil. Vi vervet sågar noen nye 
medlemmer. I messeavisen, som Fjordingen 

hadde lagd, var det en hel side om MA, alkolås 
og Trafikkløp. Denne var distribuert i et opplag 
på 25 000. Så langt flere enn dem som var på 
selve festivalen fikk god informasjon om MA.

Aksjon Møteplass
Ellers bød forsommeren i Stryn også på Aksjon 
Møteplass. Når en av MAs medlemmer driver 
egen Esso-stasjon midt i Stryn sentrum, er 
det ikke vanskelig for oss i MA-styret å velge 
hvor aksjonen skulle finne sted denne dagen 
i slutten av mai. Vi satte opp MA-parasoll, 
la brosjyrer på bordet, skar opp vannmelon 
og sjokoladeplater, samtidig som vi studerer 
spørre skjemaet vårt. 
- Vil det komme noen innom i det hele tatt, 
lurte vi på.
 Jo, da. Vi skjønte fort hvor viktig det 
var å være både synlig og aktiv i det lokale 
trafikkmiljøet. Svært mange kjente seg igjen i 
spørsmålene som var inndelt i 3 hovedkategorier: 
Rusbruk i trafikken, trøtthet som ulykkesfaktor 
i trafikken og bruk av blinklys i trafikken. 
 Vi merket også fort hvor viktig det er å ha 
god dialog med publikum. Også denne dagen 
fikk vi vervet medlemmer. Så det er ute blant 
trafikantene vi hører hjemme. Det er der vi skal 
gjøre jobben vår. Egentlig skulle vi ha vært 
oftere ute i felten; våge og vinne. 

Tekst og foto: Geir-Ståle Vatnamo
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REISERMA-UNGDOM

Kr. Himmelfartshelgen var 
det igjen klart for årets 
høydepunkt for MA-Ungdoms 
trialkjørere; Trialweekend ble 
i år holdt i Søgne.

Trening
Torsdag var det treningsdag, og arrangørene 
kunne stille opp med flott vær og glimrende 
trenere som ga utøverne - liten og stor - mange 
lærerike utfordringer. Det var en sliten og blid 
gjeng som kom kjørende ned fra skogen etter 
mange timers imponerende kjøring.
 Etter en lang dag ble det grilling på Åros 
etterfulgt av fotball og andre aktiviteter. Det var 
tydelig at det fortsatt var noe energi igjen i de 
ivrige deltakerne.

Løp
Fredagen var det klart for løpsdagen. 63 kjørere 
stilte til start. Atter en dag med flott vær og 
forhold ga en vellykket konkurranse. Løypene 
var krevende og alle ga en fantastisk innsats.
 Etter ferdighetskjøringen ble det hyggelig 
samvær med middag og utlodning med mange 
flotte premier som var blitt sponset og tatt med 
av klubbene. Og så ble det selvsagt premie-
utdeling!

Stor innsats
Tusen takk til utøverne som gjorde denne helgen 
til en flott helg. Tusen takk til trenerne. Tusen 
takk til Søgne Trialklubb for et flott  arrangement.
 Og sist men ikke minst: Tusen takk til 
trialutvalget med Liss Thomassen og Monica 
Steinsvik. Dere gjør en fantastisk innsats. Og 
alle, med meg, som har vært på trialweekend,   
er imponert og utrolig fornøyd med hva dere 
gjør for trialen og Trialweekend.

Catharina

Trialweekend 2010 Trialweekend 2010 
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REISERMA-UNGDOM

MA-Ungdom trenger din støtte! Nå har det blitt veldig 
enkelt å gi ditt bidrag, enten du er ung eller en voksen 
som vil støtte arbeidet vårt.

MA-Ungdom valgte å holde sin kongress i forbindelse 
med MAs landsmøte i Haugesund. 

Ditt uforpliktende bidrag er bare noen tastetrykk unna. Finn frem 
mobiltelefonen og send en melding! 

Alt du trenger å gjøre for å bli støttemedlem er å sende SMS: 
MA fødselsdato til 2490 (Eks: MA 01011980 til 2490). 

Medlemsavgift for 2010 på kr 50,- blir da trukket på din telefonregning. 
Du blir selvsagt bare trukket 1 gang. Men hvis du ønsker å bidra med 
mer, så send gjerne flere meldinger!

På grunn av mange MAU-aktiviteter andre steder, for eksempel trialløp, var dess-
verre oppmøtet til kongressen svakt. Derfor vil vi fra neste år avholde kongressen 
sammen med Trialweekend, der mange av våre klubber allerede er til stede.

Interimsstyret takket ja til å fortsette en periode til. I tillegg til de tidligere med-
lemmene Bjørn Nikolaisen (leder), Alf Seim, Svein Iversen og Catharina Frostad, 
har styret nå fått to nye medlemmer; Sondre Reinton og Anders Rolland Jacobsen 
fra Hordaland.

MA-Ungdoms leder Bjørn Nikolaisen holdt også et innlegg om ungdomsarbeidet 
under MAs landsmøte. Og det hele ble avsluttet med landsmøtefesten på hotellet.

MA-Ungdom har fått nye hjemmesider. Endelig er de 
på plass. Du finner dem på www.maungdom.no.

Ta en titt. Har du innspill eller noe du ønsker at skal 
vises her så ta kontakt. For vi jobber hele tiden med 
å utvikle siden videre.

Kongress i Haugesund Kongress i Haugesund Nye hjemme-Nye hjemme-
sidersider

Bli støttemedlem Bli støttemedlem 
i MA-Ungdom i MA-Ungdom 

MA-Ungdoms nye styre. Fra venstre: Anders Rolland Jacobsen, Alf Seim, Svein 
Iversen, Catharina Frostad, Bjørn Nikolaisen og Sondre Reinton
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MA-kryssord 3-2010 Vi trekker ut tre vinnere 
med riktige løsninger, som 
hver får tilsendt 4 lodd i MAs 
landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 5–2009:

Kjellaug A. Fyllingsnes,
St. Hanshaugen 2, 5200 Os.

Jan Veiby,
Valeurgaten 3 b,3181 Horten

Jostein Landrø,
Vassliveien 21,7391 Rennebu

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:

Våler kommune har intensjoner om 
å bli den ledende trafikk og motor-
kommunen i Norden! 
En egen trafikksikkerhetsdag ved 
Norsk Trafikksenter på Vålerbanen er 
ett av tiltakene for å nå dette målet.

MA med på Trafikksikkerhetsdag i Våler 

Navn:      Adresse:
Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo Frist: 30. august 2010

Den første trafikksikkerhetsdagen i Våler ble 
holdt 9. april. 700 barn og unge var med på 
arrangementet, og MA deltok som utstiller.

Variert
Det var totalt 15 utstillere og et variert 
program som inneholdt både fingert trafikku-
lykke, foredrag av forsker ved SINTEF Dagfinn 
Moe, konserter, trehjulsykkelløp, mulighet til 
å ta ”sykkelknappen” og trafikksikkerhets-

demonstrasjoner av forskjellig slag.
 Hedmarks fylkesvaraordfører Gunn Randi 
Fjæstad ankom i politiets helikopter. Hun ga 
uttrykk for at fylkeskommunen ønsker å følge 
opp denne satsinga på trafikksikkerhet i Våler 
kommune. 

Drivende kraft
Leder for Våler kommunes trafikksikkerhets-
utvalg og varaordfører Gunn Marit Nilsen er 

den drivende kraften i å få til dette arrange-
mentet. Hun ønsket å realisere en slik årviss 
dag, der man får sett, opplevd og belyst 
trafikksikkerhet fra mange vinkler.
 Gunn Marit Nilsen ser frem til et godt 
samarbeid med MA i det videre arbeidet med 
Trafikksikkerhet i kommunen og Hedmark 
fylkeskommune. Fra MA deltok Aud Ingrid 
Pedersen, Ole Arild Bovolden og Odd-Harald 
Bjørnøy.

Av Odd-Harald Bjørnøy

Gunn Marit Nilsen (i midten) sammen med MAs 
Aud Ingrid Pedersen og Ole Arild Bovolden.
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Fredag 12. mars ble det avholdt 
årsmøte i Lillesand og Birkenes 
avdeling av MA. Det ble en hyggelig 
og lærerik kveld for de rundt 30 
fremmøtte.

Større behov for MA? 

Med informasjon om hva slags saker lokal-
avdelingen hadde jobbet med gjennom det 
foregående året.

Torleif Kvifte åpnet årsmøtet, ved å ønske 
alle velkommen. Den fremragende organisten 
Sigmund Knutson spilte og pastor Sigbjørn 
Jacobsen bidro med lystige historier for den 
lydhøre forsamlingen. Temaet hans var ” En 
Gud som bryr seg ”, noe som har relevans 
også i trafikken; hvis alle tar hensyn og bryr 
seg om hverandre skulle nok trafikken også 
gli lettere og bli sikrere.
 Årsmøtet for øvrig gikk unna tradi sjonen 
tro. Med Torleif Kvifte som dirigent  ble 
sakene på sakslisten klubbet enstemmig 
gjennom. Punkt for punkt. Det nye styret blir 
dermed seende slik ut: Leder Torleif Kvifte, 
nestleder Åge Mathiassen, medlemmer Arne 
Berntsen, Nils O. Birkeland, Johan Helling, 
varamedlemmer Harald Kvavik og Sigmund 
Knutson.

Viktige saker
Noen av de viktigste sakene som lokallaget 
har jobbet med i løpet av året er diverse 
trafikale problemer og skilting i lokalmiljøet. 
Man jobber også overfor kommunen og 
Statens Vegvesen med en reguleringsplan som 
berører MAs eiendom sterkt: Lokallaget ønsker 
å få regulert Sandvadåsen til permanent trial-
løype.
 Bjarne Eikeland kom også med noen 
 muntre historier fra sitt liv som sjåførlærer. 

Samtidig gikk han inn på viktigheten av arbei-
det MA står for med hensyn til rusfri trafikk.
Her sa han at nå er det viktigere enn noen 
sinne å sette fokus på hva det innbærer å 
være ruspåvirket og det å ferdes i trafikken.
 De siste tallene Lillesand og Birkenes 
avdeling har fått fra politiet og andre 
myndigheter viser at 50 % av utforkjørsler og 
andre ulykker skyldes ruspåvirket tilstand for 
fører av kjøretøy i dag. Tenk hva dette har å si 
for de som sitter igjen av pårørende og skadde 
etter en slik unødvendig hendelse. Det vil 
altså nå være stadig mer behov for MA til å få 
satt fokus på dette økende problemet.
 Og i dag er det ikke bare alkohol, men 
mange andre rusmidler som er i bruk ofte i 
farlig blanding med alkohol. De fleste – om 
ikke 100 % av befolkningen – vil være enige 
med MA og si JA til vårt slagord om frihet fra 
å møte en fyllekjører på veien.
 Lokallaget er tilfreds med at MA-senteret 
her blir flittig brukt av mennesker med et 

livssyn mot rus. Av brukerne kan nevnes 
Lillesand Swing og Dansegruppe, motorsykkel-
klubben Holy Riders og Ung-prosjektet, som 
holder til i verkstedet med ”mekkegruppe”. 
Men det hadde vært ønskelig med mer aktivi tet 
av yngre krefter som ser potensialet 
MA-senteret har og som har et engasje-
ment for arbeid med et rusfritt alternativ for 
ungdom.

Hedret
Det ble gitt heder og ære til Helge Birkedal 
for det fabelaktige arbeidet han har gjort 
for lokallaget i en årrekke. Han har virkelig 
stått på for MA og gjort en hederlig innsats.
Birkedal har alltid stilt opp når man har spurt 
om noe eller trengt hjelp til noe.
 I år ble det delt ut et hedersmerke av 
andre grad til Nikolai Åmland fra Birkeland for 
langt og tro medlemskap i MA gjennom 30 år. 
Han hadde dessverre ikke anledning til å være 
til stede med oss på årsmøtet.

Tekst og foto Arne Berntsen

Godt med folk og god stemning på årsmøtet i Lillesand og Birkenes.
Torleif Kvifte, leder for Lillesand og Birkenes 
avdeling av MA, var møteleder.

Helge Birkedal ble takket for innsatsen i styret og sitt ellers store arbeid for MA. 
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Treff i Vestfold!

Våre MA-venner kom i en minibuss. Et dusin av dem, med Egil Alfsen i 
spissen så klart! I alt var det 50- 60 deltakere på det hyggelige og nyttige 
møtet.

Hoveddelen av programmet hadde Larvik-avdelingen ansvaret for. Floyd 
Trulsen var ordstyrer. Han gjorde en utmerket jobb.
 
Politiinspektør Roar Skjelbred Larsen fra Utrykningspolitiet holdt et fore-
drag om å være “På veien med UP”, mens Øyvind Ludvigsen fra Sparebank 
1 tok for seg temaet “Forsikringsavtaler mellom Sparebank 1 og MA”.
Så var det kaffe og julekake og utlodning. Alt i alt en fin kveld for frem-
møtte fra Larvik-Sandefjord-Tønsberg-Horten og Drammen. 

Vi minner vi om høstturen til Nestangen i Kvelde lørdag 21.august. 
Alle er velkomne.

Politiinspektør Roar Skjelbred Larsen fra Utrykningspolitiet holdt et 
foredrag...

... for en interressert MA-forsamling. 

Sist i april hadde avdelingene i Vestfold sitt vårmøte 
på Stokke Bygdetun. For anledningen var også våre 
artsfrender i Drammen invitert.

Av Harald Kleppan
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