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2007 SUBARU FORESTER BUSINESS

• VELUTSTYRT • PRISGUNSTIG • SIKKER

www.stengraff.no

BUSINESS FOR ALLE
- SKREDDERSYDD FOR NORGE

www.subaru.no

Subaru Forester Business
- fra kr. 342.900,-*
Nå kan du skaffe deg vår suksessmodell Forester i to Business-utgaver.
Dette gunstige tilbudet gjelder både for privatkunder og næringsdrivende.

Velger du
automatgir
koster det
kun kr 9.500,-

Den er velutstyrt, har 137 hk og gir deg aktiv og passiv sikkerhet i toppklasse.
Du får selvfølgelig permanent firehjulsdrift i en symmetrisk drivlinje som alltid gir
deg maksimalt veigrep under alle føreforhold. Her sitter du høyt, har god plass
til passasjerer og kan glede deg over en velutstyrt modell som gang på gang
topper listene over biler med minst feil. Subaru Forester - den er å kjøre som en
personbil og har i tillegg egenskaper som en SUV – en virkelig crossover.
Du får også en bil med lave driftskostnader og høy annenhåndsverdi.
I alle Forester Business-modeller får du følgende utstyr standard:
• automatisk klimaanlegg • cruise control • fjernbetjent sentrallås
• automatisk nivåregulering på bakaksel • el. drevne sidevinduer
• el. betjente side speil med varme • varmetråder under frontpusserne
• 2 DIN RDS radio med CD-veksler og 7 høyttalere, rattbetjening av radio
• alu.felger • lyktespyler • tåke-/grøftelys foran • m.m.
Begge modellene leveres med manuell girkasse med reduksjonsgir.
Mot et gunstig tillegg på kr. 9500,- kan begge leveres med automatgir.

Metallic lakk og komplette vinterhjul
er inkludert i prisen på Business-modellene
– DET SPARER DU PÅ.
*Leverings- og reg.omkostninger, levert Ski, kr. 6.500,- (beløpet varierer utover landet) samt årsavgift kommer i tillegg.
Drivstofforbruk fra 9.3 l pr 100 km bl. kjøring. CO2-utslipp fra 220 g pr. km.

Velger du toppmodellen av Forester Business
får du i tillegg et stort elektrisk drevet soltak
og skinninteriør. Pris kr. 367.900,-*.

Think. Feel. Drive
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• Personlig trygghet i bilen
• Høstens bilnyheter
• Bilimperienes keisere
• Vinterforberedelser i god tid
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C-line gir deg komfort, kvalitet, moderne løsninger
og mobile opplevelser som frister til neste tur.

Polar med over 40 års erfaring byr på over 40 innredningsløsninger.
Et kvalitetsprodukt som sammen med dine ønsker gjør at den kan bli
"NESTEN SOM HJEMME"

S-line Ontario en nyutviklet og topputstyrt bobil
bygget på Fiat og Al-Ko chassis med doble gulv, klar
for kjølige breddegrader.

S-line Colorado er bobilen for den kresne. Den har kjørekomfort du må
oppleve. Kraft, styrke, utstyr og farger, det er bare å velge på øverste
hylle.

S-line Davis den nye mini-bobil som også kan bli
hjemmets bil til daglig bruk, samtidig klar for nye
ferieopplevelser.

Solifer bygger på finsk design og nordisk kvalitet med kjøreegenskaper,
bokomfort og "Soliferismer". SMIDIG, SMART, SISU er egenskaper vi står
inne for.

2007-mod. Polar- og Solifer-caravans nå med 2 års garanti og 7 års tetthetsgaranti!

Forhandlerne til Solifer og Polar finner du på følgende steder:
Alta . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Bardufoss . . . . . . . . . . . .77
Bergen/Sotra . . . . . . . . .56
Bodø . . . . . . . . . . . . . . . .75
Elverum/Kongsvinger . .62
Fredrikstad . . . . . . . . . . .69
Førde . . . . . . . . . . . . . . . .57

44
83
33
56
94
33
83

98
06
62
37
45
44
72

44
30
30
55
50
99
22

Gjøvik . . . . . . . . . . . . . . .61
Hamar/Brumunddal . . . .62
Haugesund . . . . . . . . . . .52
Kirkenes . . . . . . . . . . . . .78
Kristiansund . . . . . . . . . .71
Mosjøen . . . . . . . . . . . . .75

14
34
71
97
57
18

01
35
61
37
21
86

Importør: SoliferPolar AS, Postboks 2 Bryn, 0611 Oslo. Tlf: 23 19 44 80

00
00
61
00
50
10

Namsos . . . . . . . . . . . . . .74
Oppaker/Vormsund . . . .63
Oslo/Gjelleråsen . . . . . .67
Sortland . . . . . . . . . . . . .76
Søgne/Kristiansand . . . .38
Trondheim/Stjørdal . . . .74
Ulsberg . . . . . . . . . . . . .72

27
90
06
12
16
82
42

50
76
13
03
90
75
56

99
03
13
40
00
60
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LEDER /
REISER
DIR.
HJØRNE

MAhjørnet
”Ingen menneskerett å få alkohol
24 timer i døgnet.”
Sammenhengen mellom promillekjøring og trafikkulykker, har fått EU til å sette problemet alkohol i trafikken på dagsorden med full tyngde. Land etter land har
innført strengere promillegrenser. Mange steder så
strenge, at Norge med sin 0,2-grenser blir rene sinken. Promillegrensene håndheves med strenge straffereaksjoner. Det har virket. Trafikkdøden på de
europeiske veiene er på vei ned.
I mange land, kjent for sin ”vinkultur”, vurderes innføring av restriksjoner på alkoholsalg for å begrense
de betydelige helsemessige, sikkerhetsmessige og økonomiske konsekvenser fri tilgang på alkohol fører med
seg. Mange og kostbare ulykker i arbeidslivet tilskrives bruk av alkohol. Den danske ”håndbajeren” på
arbeidsplasser er i ferd med å bli historie. Det samme
gjelder vinglassene til lunsjen i Middelhavslandene.
I Norge ser det ut til at noen ikke er i stand til å lære
av internasjonale erfaringer. Rett før sommeren foreslo FrP og Høyre åpning for salg av øl 24 timer i døgnet. Vi vet at økt tilgang på alkohol medfører økt
forbruk. Økt forbruk fører til økt risiko for promillekjøring både med båt og bil. Dette koster samfunnet milliardbeløp hvert eneste år i form av ulykker og skader.
Begrensninger på salgstider for omsetning av alkohol
er ett av virkemidlene som må vurderes for å redusere
promillekjøringen. Det kan knapt hevdes å være noen
”menneskerett” å ha tilgang til alkohol døgnet rundt.
Vi mener derfor at FrP og Høyre heller burde rette
oppmerksomheten mot disse problemene, snarere enn
å prøve seg på billig velgerfrieri med fritt alkoholsalg
som lokkemiddel. Forslaget fra FrP og Høyre er et steg
i helt feil retning, og bør begraves for godt snarest
mulig. Vi trenger mindre tilgang til alkohol for å sikre
folk frihet fra å møte ruspåvirkede trafikanter.

leder
Bråstopp
Det går mot høst. Mørkere kvelder. Veier som kan være glatte. To ganger
det siste halve året har vi opplevd å komme til en bil som hadde kjørt
alvorlig av veien. Den ene gangen på isete vei i vinter. Andre gang nå
på regnvått føre på ettersommeren.
To ganger har vi kommet først til en trafikkulykke. Det vil si, vi tror vi
var først. I alle fall hadde ingen stoppet før oss. Begge ganger sto bilen
der utenfor veien, åpenbart etter vill og ukontrollert ferd – den ene
gangen langt ute i brøytekanten og andre gangen i en grøft. Vi tror vi
var først, for ingen andre hadde stoppet for å se hvordan det sto til
med den ensomme føreren.
Det var ikke særlige skader å se på utsiden av bilen. Føreren bak
rattet virket også uberørt. Likevel prøvde vi å lese tegn til om han/hun
hadde fått seg en alvorlig smell, selv om svaret på spørsmålet ”hvordan
står det til” ble besvart med at alt var i orden.
To ganger tror vi at vi var først til å stoppe, men er ikke sikre. For
det forbausende var at mens vi sto der kom det biler på veien, og de
fortsatte… De kjørte forbi! Selv om det var åpenbart at det hadde
skjedd et uhell! I beste fall kanskje i troen på at vi var tilstrekkelig
hjelp. At alt likevel var i orden… Heldigvis hadde det gått bra med
førerne. De hadde brukt sikkerhetsbelter, og hatt flaks med ikke å treffe
noen. Men hva hvis det hadde sittet en person i bilen som for eksempel
ikke hadde brukt bilbelte, og som hadde fått en alvorlig skade. En indre
skade, alvorlige hodeskader eller knust brystkasse er ikke lett synlig ved
første øyekast. Det kunne ha stått om minutter for å berge liv. Det er
skremmende at det tok en god stund før andre begynte å stoppe opp.
Hva hvis det var deg selv det gjaldt! I dette tilfellet kunne det godt ha
vært oss det gjaldt. For i ettertid har vi gjort oss tanker om hva som
kunne ha skjedd hvis vi hadde vært noen sekunder tidligere ute da
bilene kom skjenende over i vårt kjørefelt…

Det er en ”menneskerett” vi må stå opp og forsvare.
Bjarne Eikefjord
Avd.leder prosjektavdelingen

Bruk bilbelte. Kjør forsiktig, og vær litt ”nysgjerrig” når noen står til
skogs.
Hans-Erik Hansen
Redaktør
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ORgANISASJON

Landsmøtet 2006:

Vel blåst på Lillehammer
MA’s landsmøte 2006 på Lillehammer fant sted i månedsskiftet
juni/juli. Et samstemt møte vedtok en skjerping omkring strategien, og likeledes ble Svein Iversen enstemmig valgt til ny leder.

Av H-E Hansen

landsmøtet omfattet nesten fire dager med så
vel møtevirksomhet som hyggelig samvær.
møtet foregikk på radisson sas lillehammer
hotell, og torsdag 29. juni foretok ma’s leder
Jens arne stautland, den offisielle åpningen
og ønsket de omkring 150 delegatene og ledsagerne vel møtt.

Rikholdig agenda
landsmøteagendaen innehold totalt 16 saker.
etter åpning, godkjenning av landsmørereglement
og saksliste, opprop og konstituering, ble olav
solheim, aud ingrid Pedersen og arnhild
Cadamarteri valgt som dirigenter. disse styrte
landsmøtet gjennom sesjonene med saksbehandling torsdag ettermiddag, fredag og lørdag.

Landsmøteåpningen med høytidelig heising
av MA-flagget.

6

etter behandling og vedtak av årsmeldinger og
regnskap, var ma’s strategi et viktig punkt. det
ble holdt innledninger omkring temaene politiske
satsingsområder, prosjektorganisering og profilering. svein iversen ga blant annet bakgrunnen for
strategidokumentet ”skjerpet fokus”. dette er
resultatet fra en arbeidsgruppe med oppgave å
legge rammene for en strategi videre.
etter en inspirert debatt, der mange hadde
ordet, ble sentralstyrets forslag vedtatt: ”skjerpet
fokus” danner grunnlag som ma’s hovedstrategi
for kommende to landsmøteperioder, forbundets
ressurser prioriteres i kommende landsmøteperiode i hovedsak mot etablering og drift av en
faktabank med fokus på atferd og rus i trafikken,
videreutvikling av ma som prosjektorganisasjon

Møtedeltagerne kunne nyte flere festmåltider på
hotellet.

motorføre r e n | 4 | 2 0 0 6

med fokus på prosjekter knyttet til mennesket i trafikken og
hjelp til avdelinger
som prioriterer å
arbeide med lokale
trafikksikkerhetsplaner.

Uttalelser
under lovsaker ble representasjon til landsmøtet
debattert, og resultatet ble en videreføring av
dagens ordning for representasjon.
kontingenten for 2007 0g 2008, og sentralstyrets
forslag til budsjett for 2007 og rammebudsjett for
2008 ble vedtatt. hordaland ma kom med forslag

Bjarne Eikefjord holdt et innlegg som inspirerte
omkring temaer som: Mennesket i trafikken”.

ORgANISASJON

om at sentralstyret/administrasjonen oppretter
en prosjektkonto/fond for bruk til gjennomføring
av prosjektarbeid og oppfordret avdelingene til å
betale inn midler til fondet. dette ble vedtatt.
det hadde ikke kommet inn noen forslag til landsmøtet, men det ble gitt fem uttalelser på landsmøtet: om promillegrense 0,2 for all ferdsel på
sjøen, innfør alkolås snarest, tungtransport fra vei
til bane, at veivedlikehold sparer liv og nødvendig
utstyr for politiets rusmiddelkontroll

Eksterne

det ble holdt flere innlegg og gitt hilsener av
gjester til landsmøtet, blant andre politisk rådgiver sten magne berglund fra aCtis, direktør
benny ruus i mhf i sverige og elna nilsen, medlem i sentralstyret til iogt i norge.
dessverre måtte justisminister knut storberget
melde avbud, men statssekretær terje moland
Pedersen takket ja til invitasjonen og holdt et
foredrag over temaet ”mennesket i trafikken”.
- Jeg er glad for at motorførernes avholdsforbund
Valg og neste korsvei
vil være med å sette de myke verdiene på dagsorsvein iversen fra alta ble enstemmig valgt til ny
den i forhold til regjeringens trafikksikkerhetsarleder. sentralstyret har ellers fått et par nye medbeid gjennom samferdsels- og justispolitikken,
lemmer: brit t. mortensen fra oslo (nestleder) og
innledet moland Pedersen.
odd-harald bjørnøy fra skogn. styrets øvrige
statssekretær moland Pedersen hadde et
medlemmer er anna marie skogli vatnamo, helge
meget lydhørt publikum der han i sitt foredrag
fjell, Per igland jr., arvid kommandantvold og
omtalte trafikkulykkers samfunns- og menneskevaramedlem med fast plass i styret kåre
lige kostnader, regjeringens arbeid og satsning,
simenstad. ole arild bovolden, trysil, og frank
nasjonal handlingsplan for trafikksikkerhet 2006
olsen, grimstad, ble også valgt som varamenn.
– 2009, og kjøring i ruspåvirket tilstand.
signe o. haug ble gjenvalgt som de ansattes
- innsats for at trafikken skal bli en rusmiddelfri
representant i styret.
sone og redusert forbruk av alkohol og andre rusavtroppende ma-leder Jens
midler i samfunnet, er nettopp
arne stautland ble takket for sin
ma’s kjernearbeid og hovedformål.
store og særlig fortjenstfulle inndette er også regjeringens mål.
sats, og hedret med ma’s gullmedet er flott at vi har engasjerte
dalje. kay Johnsen takket også av
organisasjoner som ma som vil
fra sentralstyret på grunn av regelen
være med regjeringen å ”trekke
om maksimalt åtte års sammenlasset” i riktig retning, sa statshengende verv, mens odd anders
sekretæren.
With har besluttet å ikke ta gjen- ma har en historie man skal være
valg etter sine to år i sentralstyret.
stolte av, en historie som har vist
ivar lad, vest-opland og valdres
resultater. det dreier seg om å
avdeling, ble under landsmøtet tilskape ansvarsholdninger hos menDamene fra administradelt ma’s sølvmedalje. arne dagfinn sjonen i godt selskap.
nesket i trafikken. så mine damer
reitan fra avdeling sunndal/tingvoll
og herrer, selv etter snart åtti år
og loa bjørnstad, tidligere direktør i
må vi ikke senke skuldrene – kamofv, fikk ma’s trafikkplakett.
pen fortsetter! vi i regjeringen setter pris på ma
avslutningsvis på den formelle delen av landsmøsom samarbeidspartner i trafikksikkerhetsarbeitet lørdag ettermiddag takket Jens arne stautland det, og som sparringspartner i forhold til regjerinfor samarbeidet i den tiden han hadde vært forgens virkemiddelbruk og politikkutforming i dette
bundsleder. nyvalgt forbundsleder, svein iversen,
arbeidet.
takket for tilliten og ønsket alle vel møtt til neste
landsmøte. tidligere hadde håkon mork, molde
Ledige øyeblikk
avdeling av ma, inviterte til landsmøte i molde i
trass i et tett og omfattende møteprogram, ble
2008.
det tid til sosialt samvær. det var nok dem som

Sterk opplevelse på Vegmuseet: Ett par sko for
hver trafikkdød i fjor.

150-åringen tok landsmøtedeltagerne over Mjøsa i
strålende sommervær.

Avtroppende og ny leder under debatten.

Det vanket heder og takk til mange.

MA’s husorkester hadde stor suksess.

klarte å finne tid til å spasere de få hundre
meterne fra hotellet til maihaugen. ellers var det
lagt opp til mange fellesarrangementer: hyggelige
festmåltider på hotellet med kulturelle innslag,
utflukt til norsk vegmuseum ved hunderfossen
med grillmiddag. den avsluttende landsmøteutflukt foregikk med skiblander over mjøsa fra
gjøvik via kapp og nes til hamar.
her ble følget møtt av de lokale ma-representantene og tatt med til domkirkeodden, der det
ble hold konsert i de storstilte kirkeruinene.

Domkirkeruinene dannet en stemningsfull
ramme om ett konsertprogram.
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Forbundsleder Svein
Iversen mener at
”Skjerpet fokus”
skal inspirere
tillitsmannskorpset,
medlemmene og de
ansatte. Det er viktig
med konkrete mål.

Av H-E Hansen

Etter allerede å ha bidratt med mer enn sin skjerv i
ledende tillitsverv i MA, tok Svein Iversen imot tilliten
som nyvalgt forbundsleder på landsmøtet på
Lillehammer. Strategen ser frem til å jobbe videre med å
få realisert stragegien som foreligger for MA’s fremtid.

MA-leder Svein Iversen:

Skjerpet og fokusert
- I MA har jeg fått erfare at den som stikker
hodet frem må regne med å få det brukt!
Svein Iversens øyne gnistrer gjennom brilleglassene når vi møter ham etter landsmøtet.
Et fast blikk med målretning og engasjement.
Det er ikke tilfeldig at han er en av hovedarkitektene bak MA’s nye strategi, basert på et
omfattende arbeid med dokumentet som har
tittelen ”Skjerpet fokus”. Han sier at han lot
seg overtale til å stille opp og ta det krevende
vervet fordi han føler at han er blitt lyttet til
i de årene han hittil har sittet i ledende verv.
- Jeg har mer å gi. I og med at MA er en organisasjon som (har) betyr så mye for meg har
jeg valgt å gå videre i en ny styreperiode..

8

motorføre r e n | 4 | 2 0 0 6

To løpebaner
- Jeg har på en måte hatt to løpebaner, den
betalte jobben, samt det frivillige arbeidet
innen organisasjonslivet, politikken og menigheten. MA er nok den organisasjonen som har
fått det meste av mitt aktive engasjement,
sier 55-åringen fra Alta, som også har hatt
mange politiske verv opp gjennom som representant for KrF. Det første politiske vervet var
som medlem av trafikksikkerhetsutvalget i
Alta. Og den første politiske seieren var å få
fartsdumper i et boligområde. En periode var
han også setteordfører, for å nevne noe.
Til daglig er Iversen administrativ leder i
Stiftelsen Betania i Alta. Her bestyrer han en

virksomhet innen eldreomsorg og psykiatri
med 80 ansatte. Også her jobber han med forbedring i sikte:
- Vi har blant annet startet et prosjekt som
heter ”Morgendagens eldreomsorg. Vi klan
ikke slå oss til ro med forholdene slik de er i
dag. Vi må være i forkant av utviklingen.

Idealisme og bil
Svein Iversen ble medlem av MA i 1969.
- En god venn – Sverre Eilertsen - utfordret
meg og Oddvar Hermansen til å bli med og
nystarte et MA-lag som hadde ligget nede en
stund. Det var spennende for vi hadde nettopp fått oss sertifikat!

organisasjon
REISER

Bakgrunnen var idealisme og et klart avholdsstandpunkt. Samtidig var det et praktisk element i MA-satsningen. For ungdommene var
det også interessant at det var søkt om midler
fra stimuleringsfondet i MA. Disse ble brukt til
å anskaffe en meget innholdsrik verktøykasse.
Men det var også en fordel ved å starte lokallaget. For Iversen hadde nettopp fått sertifikat, og etter en første tid med farens bil, fikk
han seg sin egen:
- I den første tiden brukte jeg pappas bil – en
VW kassevogn som etter hvert ble byttet ut
med en Opel Rekord, forteller han, og legger
til at faren Rolf fortsatt er aktivt MA-medlem i
sitt 86. år.
- Min første egne bil var en Vauxhall Viva. Da
var jeg 19. Det var en bruktbil – meget godt
brukt. Da kom verktøyet godt med. Vi fikk
merket alt verktøyet på yrkesskolen, så det
fremkom helt tydelig at det var MA-verktøy.

Utvidet engasjement
Iversen og Hermansen drev avdelingen i Alta i
30 år:
- Vi hadde en veldig fin arbeidsdeling. Han
var ”selgeren”, mens jeg likte papirarbeidet.
Han var formann, og jeg sekretær og kasserer.
Avdelingen ble drevet veldig utadrettet de
første årene. Det ble satset mye på tilbud til
barn og ungdom. Blant annet var det et nært
samarbeid med skolene om sykkelløp.
- Et eksempel på at trafikksikkerhetsarbeid
handler om å dra sammen, og ikke måtte
gjøre alt selv. Parallelt med arbeidet lokalt,
engasjerte vi oss på fylkesnivå.
- Og jeg har vært med på veldig mange landsmøter, og gjerne sittet i redaksjons- eller
valgkomiteer.
På landsmøtet på Røros i 2002 fikk han en
forespørsel om han ville stille som kandidat til
sentralstyret og takket ja. Det første han
gjorde var å skrive et brev til styret og forbundskontoret med noen spørsmål. - Så kom
jeg med en del forslag, og dette førte til at
jeg siden har sittet i to strategiutvalg.

Nye grep

lodd å arbeide med endringer og strategi. Man
må ha et løftet blikk. De grepene vi gjør nå
bestemmer hvordan vi har det om 10 år.
MA er ikke noen enkel organisasjon å arbeide
med slikt i. Det er en rimelig konservativ
organisasjon, mye på grunn av alderssammensetningen. Men dette betyr ikke at det er
umulig. Det tar bare lengre tid.
Svein Iversen opplevde mye positiv tilbakemelding på Lillehammer, mens det hadde
stampet noe mer i motvind på landsmøte på
Lillestrøm. Mange i MA ser at det er viktig at
det gjør nye grep.
- Men uten at vi skal viske bort identiteten vår.
Min utfordring i det videre strategiarbeidet er å
få en diskusjon om vi kommuniserer godt nok
med omverdenen i dag. Begrepet ”medlemsbasert organisasjon” kan være et forslitt begrep.
Begrepet ”avhold” kan være dårlig kommunikasjonsmessig nå for tiden. Et annet begrep er
”medlem”. Det er i dag et mer passivt begrep
enn tidligere. I dag tenkes det gjerne på hvilke
rettigheter man får. Jeg tenker høyt på et
alternativ: Partner? Det er å oppfatte som noen
som går sammen om å gjøre noe. Hvorfor er
det så vanskelig å rekruttere MA-medlemmer?
De siste 10 årene har det blitt verre, for folk i
dag tenker ikke avhold på samme måte som
tidligere. Hvor mye er det saken eller medlemmene som står i fokus? I dag mener jeg det er
for mye medlemmene. Forpliktelsene burde
være vel så mye til saken og formålet.

Utadrettet aktivitet
- På Lillehammer fikk vi ros av myndighetene
for det vi driver med. Den gode arven med
synlighet og aktivitet. Men dette smuldrer
bort hvis vi er for lenge borte fra det offentlige rom. I samfunnsdebatten om Nullvisjon,
alkolås, promille til sjøs og i det hele tatt
våre kjerneområder, har det vært forventet –
og forventes fortsatt – at vi er synlige og gjør
jobben.
Derfor er det så viktig å få et løft med
skjerpet fokus og vise at vi er en organisasjon
som fortsatt vil noe! Sentralstyret har fått
gode og vide fullmakter til å jobbe videre med
dette. Men det gjenstår et godt stykke arbeid
med å konkretisere dette innenfor de tre
hovedpunktene: En faktabank som skal gjøre
MA til en viktig aktør innen området rus/trafikk, jobbe aktivt for innføring av alkolås på
biler, samt å spisse prosjektjobbingen mot
”Mennesket i trafikken”.
Iversen snakker også om synlighet:
- Derfor har det vært mitt syn å bygge ned
den formelle organisasjonsstrukturen og heller
satse på en mer aktivitetsbasert organisasjon.
Vi behøver ikke seks kasserere, vi ønsker heller
at disse kan være synlige i forbindelse med
innsats som for eksempel på Aksjon
Møteplassen. Fortsatt er det grunnleggende å
holde oppe aktivitetsnivået og finne nye
veier. Ellers dør det frivillige trafikksikkerhetsarbeidet.

Det nye sentralstyret
Det nye sentralstyret for MA som ble valgt
for de to neste årene består av (fra venstre)
Arvid Kommandantvold, Torpo, Odd-Harald
Bjørnøy, Skogn, (ny). Per Igland jr., Oslo,
Anna Marie Skogli Vatnamo, Innvik, nyvalgt
leder Svein Iversen, Alta, Helge Fjell, Fjell
og nyvalgt nestleder Brit T. Mortensen, Oslo.
Nytt varamedlem med fast plass i styret Kåre
Simenstad, Sel, og Signe O. Haug, Oslo, som
ble gjenvalgt som de ansattes representant i
styret, var ikke til stede da bildet ble tatt.

- I hele min yrkesaktive liv har det vært mitt
moto r f ø r e r e n | 4 | 2 0 0 6
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Tenk før du kjører:

Bilbelte - Enkelt og
Bilprodusentene gjør bilene våre
stadig sikrere for å redde liv og
unngå alvorlige skader. Selv om
det gjøres nye oppfinnelser, viser
det seg fortsatt at bilbeltet er
den mest effektive livredderen.
Men de må brukes. Og brukes
riktig!
Av H-E Hansen

Uansett hvor velutstyrt bilen din er, forblir
bilbeltet den enkleste og viktigste livredderen
når det smeller. Bilbelte reduserer sannsynligheten for å bli drept eller alvorlig skadd med
rundt 50 prosent for både fører og forsetepassasjer. Usikrede passasjerer i baksetet har
også mye større sjanse for å bli alvorlig skadd
eller drept enn de som bruker bilbelte. Og en
usikret person kan drepe de andre i bilen.
Kollisjonsputene er også et supplement til
bilbelte for å fange denne kollisjonen, men på
ingen måte noen erstatning!
Sparte liv og lidelser
I forrige nummer av Motorføreren ble kampanjen ”Tenk før du kjører” i regi av KNA, Landsforeningen for Trafikkskadde og Bridgestone
presentert. Riktig bruk av bilbelte er ett av de
fire viktige sjekkpunktene før du starter bilturen, ved siden av dekk i god stand, riktig innstilling av hodestøtte og barnesikring. Dette
tar ikke mange sekundene, men kan være med
på å redde liv og unngå skader.
	I Norge dør omkring 200 i bilulykker hvert
år. Halvparten av disse bruker ikke bilbelte.
Uten bilbelte vil du i en kollisjon møte frontruten og
få fryktelige skader.

En undersøkelse om bilbeltebruk fra 2003 viste at menn dropper bilbelte i forsetet dobbelt så ofte som kvinner.
Kvinnene er konsekvent bedre til å bruke bilbelte i alle brukssituasjoner. Nesten 90 % av kvinnene oppgir at
de alltid bruker bilbeltet i forsetet, mens tallet for mennene ligger under 84 %.

Trolig ville tallet på drepte i trafikken ha vært
redusert med rundt et halvt hundre hvis alle
bruke belte i Norge. Antallet skader ville vært
redusert med mange hundre. Hvis bilister i
hele Europa hadde vært flinkere til å bruke
bilbelte under kjøring, hevdes det at 10 000
menneskeliv ville ha blitt spart.
Når det smeller
Hva er det som skjer når en bil kolliderer?
Egentlig er det snakk om tre kollisjoner: Først
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når bilen treffer hindringen, deformeres den
og farten reduseres på uhyre kort tid.
Menneskene inne i bilen fortsetter imidlertid
framover i bilen med uforminsket fart på
grunn av fysikkens lov om massens treghet.
De fortsetter helt til de kolliderer med noe
inne i bilen, som forhåpentlig er bilbeltene hvis de bruker dem. I verste fall kolliderer
kroppene mot rattet, vinduene, dashbordet
eller hverandre. Men fortsatt gjenstår en
tredje kollisjonsfase, nemlig at kroppens indre

TRAFIKK

effektivt
organer ”kolliderer” med kroppens skall og blir
skadet og får blødninger.
Riktig innstilling
derfor er det avgjørende å ha på seg sikkerhetsbeltene. samt å ha dem riktig på.
overraskende få av oss sjekker dette før vi
setter oss inn i bilen, spesielt hvis vi kjører i
en annen bil enn vår egen. Pass alltid på at
du selv som fører og alle passasjerene dine
bruker belte. ikke bare er det ulovlig å la
være, men livsfarlig. det er ikke snakk om
”skal bare” før du setter det på; du setter det
på mens bilen står stille! ingen klarer nemlig
å ta seg for, selv i lave hastigheter. allerede
fra 10 km/t vil det ikke være mange som har
nok krefter til å holde igjen kroppstyngden,
hvis du i det hele tatt reagerer fort nok. og i
henhold til fysikkens lov (m = ½ mv2) vil en
dobling av farten gi en firedobling av bevegelsesenergien. 50 km/t tilsvarer et stup fra
10-meteren rett i bakken… det er heller ikke
noen unnskyldning å ”glemme”, for bilene
våre er utstyrt med både lyd- og lyssignaler
som ikke gir seg før du har beltet låst fast.
beltet skal ligge godt over skulderen og
brystet, samt over hoftene, slik at kreftene
som oppstår i en kollisjon blir mest mulig fordelt på deler av kroppen som tåler det. når du
har klikket beltelåsen fast, er det viktig å
trekke inn eventuell slakk i beltet. gjør det
deretter til en fast rutine å stramme det godt
inntil kroppen. hvis det er rom mellom kroppen og beltet, på grunn av for eksempel en
tykk og godt polstret vinterjakke, reduseres
effekten av beltet hvis det smeller. årsaken er
ganske enkelt at når bilen kolliderer, er den
konstruert slik at den i noen viktige hundredels sekunder deformeres og gradvis stoppes
opp. dermed skal de voldsomme kreftene i

Svensk eksport
sikkerhetsbeltet ble opprinnelig funnet opp
av george Cayley helt tilbake på 1800-tallet,
og ble brukt på fly for første gang i 1913. det
gikk imidlertid helt ut på 1950-tallet før
bilbelter ble vanlig på biler. volvo var først ute
med et trepunkts belte som standard. den
svenske oppfinneren nils bohlin tok patent på
beltet og volvo amazon og Pv544 fikk det
introdusert på 1959-modellene. dermed startet
utviklingen som i dag gjør at bilbelter er påbudt installert i alle biler. australia var først
ute med å kreve beltebruk, og i norge ble det fra 1988 påbudt å bruke bilbelte når dette er
montert, uansett hvilket sete som benyttes og personens alder.

oppbremsningen reduseres. hvis det er slakk i
sikkerhetsbeltet, fortsetter kroppen din i uforminsket fart enda noen viktige brøkdels sekunder før beltet fanger deg opp. men nå er
avgjørende tid tapt. bråstoppen du får blir
ekstra tøff! i en del biler har det kommet beltesystemer som automatisk strammer til beltet
når bilen registrerer at det kan oppstå en kollisjon, og systemer som under bråbremsen lar
beltet bli strukket litt mer enn materialene
ellers ville gjort. dermed reduseres belastningen på kroppen.
Verdens beste
statens vegvesen har kampanjer for å påvirke
bilister til å bruke belter.
- bruk av bilbelter er den viktigste og største
av kampanjene våre, forteller pressekoordinator kjell bjørn vinje i informasjonsstaben i

vegvesenet.
- det er i stor grad et holdningsskapende
arbeid vi gjør.
- vår kampanje setter fokus på hva som skjer
og hva konsekvensene blir for deg og dem
som er glad i deg.
det gjennomføres også storstilte kontroller. allerede i år er det i flere omganger holdt
kontroller der titusenvis av biler er kontrollert. i den ene ble 36 000 førere og passasjerer kontrollert, og 1555 av dem fikk gebyr for
manglende bruk av bilbelte. i en annen kontroll fikk 1600 av 45 000 gebyr. Prosentvis
ligger altså beltebruken på over 95 %.
- vi er egentlig verdensmestere i beltebruk. målet om å få et løft fra det høye nivået
vi er på er selvsagt en hard jobb. de største
synderne er de aller yngste og ferske bilførerne, sier vinje.

Riktig sittestilling og riktig tilpasset belte FØR du
setter igang!

Bruk alltid bilbelte.
Bilbeltebruk er ett av de fire hovedbudskapene i ”Tenk
før du kjører”-kampanjen. Pass alltid på at passasjerene
dine bruker belte. Stram beltet godt inntil kroppen, slik
at det ikke gis rom for slark som reduserer effekten av
beltet hvis det smeller. Bilbelte øker sjansen for å overleve en kollisjon med opptil 60 %.

moto r f ø r e r e n | 4 | 2 0 0 6
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Langt liv for lakken
Vasker du bilen like ofte som du
vasker håret? Og polerer like ofte
som du går til frisøren? Egentlig
burde du det! For ved daglig bruk
vil lakken og andre flater på
bilen bli utsatt for angrep av
skitt og skadelige stoffer. Ikke
bare ser det stygt ut. Det reduserer
holdbarheten på bilen. Og verdien.

Morten Kristiansen tilbyr også en lakkbehandling som det gis
fem års garanti på: Etter komplett behandling av ny bil, garanterer vi skriftlig lakkens utseende i 5 år, og du skal ikke polere
bilen i denne perioden. Ingen etterbehandling, bare vanlig
vask, gjerne med sterk avfetting om nødvendig.

Av H-E Hansen

Billakken gir karosseriet en god beskyttelse
mot rust, og bilen et pent utseende. Skitt
tærer eller samler på fuktighet og fører til
rust. For å gjøre jobben som beskyttelse må
lakken være ren: Vasket og polert!
Farlige fiender
Nye biler har gjerne en rustgaranti. Men den
tar en slutt, og hvis det er lagt et grunnlag
med dårlig behandling allerede fra begynnelsen, så skjer aldringen helt sikkert desto
fortere.
Foruten skitt, forurensning, asfaltstøv,
veisalt osv, er fugleskitt, nedfall fra trær og
insekter blant lakkens fiender. Det ødelegger
selv nypolert billakk i løpet av kort tid. Sol,
varmt vær, varme fra motoren og solstråler
akselererer nedbrytningen. Vasking og kjemikalier tørker ut fettstoffene. Det gjør lakken
sprø! Da gir steinsprut og overnevnte påkjenninger større skader.
Den eneste måten å forhindre slike skader
på lakken er å holde lakken ren og sette den
inn med polish. Målet med bilpleie er å prøve
å gjenskape utseendet og overflater som da
bilen var ny. Det skal ikke bare være ”overfladisk” og kosmetisk for å gi et inntrykk, men
gå i dybden slik at behandlingen også gir den
beskyttelsen den egentlig skal gi. Ved å bruke
riktig redskap og de riktige bilpleieproduktene
blir ikke bare resultatet bedre. Jobben går
også lettere. En mulighet er det også å få profesjonelle til å gjøre jobben skikkelig for deg.
Profesjonell entusiast
- Jeg vasker og polerer min egen bil kontinuerlig, sier Morten Kristiansen hos Bergersen
Bilpleie på Ryen i Oslo. Han ikke bare jobber
med bilpleie til daglig, han er også entusiast.
Han anbefaler hyppig vask:
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- Rent vann gir ikke rust, smiler han.
Spyle godt av bilen – både før og etter. Og
bruk et rent pusseskinn. Før man berører bilen
og begynner å gni med svamp er det viktig å
få bort smuss som kan skape riper. Bruk god
tid og mye vann. Vask skal ikke skje når bilen
har stått i sola, for såpe og avfetting fester

seg til den varme lakken.
- Bruk gjerne litt varmt vann og gjør en
grundig jobb med vaskemidler i vannbøtta.
Gjerne også med avfetting.
- Folk er så redde for å bruke avfetting, fordi
da fjerner du polishen fortere. Men jeg vil
anbefale at du heller polerer en gang ekstra.

REISER
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Avfetting er viktig for å få bort for eksempel
asfalt og piggdekkstøv som kan være grunnlag
for rust.
Jevnlig behandling
Når det gjelder å polere lakken kommer det an
på hvilke kunnskaper du har og hvilken poleringsmaskin du har, hvis du skal gjøre det selv.
- Og litt erfaring er ikke dumt heller, sier
Kristiansen.
Det du kanskje ikke får når du gjør jobben
selv, kan være maskinbehandlingen og erfaringen med både jobben og produktene. En vask
og polering med fjerning av asfalt osv. koster
under tusenlappen, mens lakkrens der det er
mer slipemiddel i forhold til i polishen, som
kan skape skjolder hvis det gjøres feil, kommer på omtrent det samme.
Visse farger krever faktisk mer nitid behandling enn andre. Oftere polering må til for
å beholde glansen. Rød og hvit er kjent for å
slites raskere enn andre.
- Sorte biler er helt klart de vanskeligste, for
der synes det dersom du ikke er nøyaktig og
får ”kjøremerker” etter maskinen. Her kommer
erfaring inn. Lysere farger er lettere, for her
tåler klarlakker mer sliping, slik at du ikke ser
merker etter arbeidet.
- Men den vanlige poleringen er mulig å
gjøre selv. Jeg mener at man absolutt bør ha
maskin. For hånd blir det for unøyaktig. Man
klarer ikke å ha samme trykk for hånd over
alt. Det kan bli skjolder.
Lakken blir også litt varm når du bruker
maskin. Det er en fordel, for porene i lakken
åpner seg og da er den lettere å jobbe med,
spesielt i forbindelse med lakkrens.
Tre formål
Polish eller voks tjener tre formål; å rense
lakken, gjøre lakken blank og å beskytte
lakken mot skadelige stoffer. De mest effektive poleringsmidlene inneholder stoffer som
skal bidra til de forskjellige formålene.
Kristiansen og Bergersen Bilpleie har prøvd
litt av hvert.
- Det avgjørende er både resultatet og at det
er lett å arbeide med polishen og de andre
stoffene.
- Noen stoffer er vanskeligere å jobbe med.
Generelt er de billigste polishene vanskeligere
å jobbe med. Man får nok et greit resultat

Det finnes et enormt spekter av bilpleieprodukter på markedet. Søk råd hos forhandlere. Og ikke kjøp hva som
helst! En pen bil som også varer lenger. Og i tillegg til å sikre verdien på bilen din, gir det velvære å kjøre – eller parkere – en bil som tar seg godt ut.

med de billigste også, men det krever mer
jobb og polishen er vanskeligere å fjerne etter
at den er lagt på. De kan også støve mer. Med
de dyrere så vet du hva resultatet blir.
Hele tiden
Det er forskjellige oppfatninger om hvor ofte
man bør gjøre det. Polering en gang i året
eller to, er for mange tilstrekkelig innsats
for å holde bilen i pent skikk utvendig. Det
avhenger sikkert av forholdene bilen brukes
under og hvilket produkt du velger å føre på.
Visse spesialsystemer for overflatebehandling
og lakkonservering gir garanti for at dyptgripende prosesser gir holdbarhet i årevis.
Hvis du ikke investerer i en slik er Kristiansen
klar:
- Polering så ofte som mulig! Min private bil
polerer jeg to – tre ganger i måneden.
Vanlige dødelige, anbefaler vi minst to-tre
ganger i året. Eller så ofte du gidder.

Etter sommeren kan det være klokt å forberede seg
på vinteren da det kanskje ikke er så lett å polere
bilen så ofte. Men blankt bør det alltid være!

Flere lag

salt
SOT
OXIDER
SMUSS
Gjennom de siste tiårene har bilprodusentene utviklet stadig bedre
lakk. Den skal hold lenger.
På 80-tallet hadde personbiler en konvensjonell lakk, det vil si en lakk
klarlakk
med pigment over en grunnende primer. I dag har så og si alle nye biler en
klarlakksfinish, som består av et tynt sjikt farget lakk dekket av et lag klar
grunning (primer)
akryl eller tilsvarende. Overflaten er på tykkelse med en vanlig plastpose.
karosseri
Daglig slitasje av klarlakken kan skape små riper eller tegn på oksidasjon.
Det ser rett og slett småripet eller matt ut. Det kalles “clear coat haze”
- klarlakkståke. Fremmede stoffer fra veier, blomsterstøv, sevje fra trær eller altså surt nedbør, kan også sette flekker på moderne lakk. Jo
lengre stoffene sitter på lakken, jo vanskeligere er det å fjerne dem. Og jo mer sannsynlig er det at de gjør skade.
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Volvo S80:

Avansert svenske

Volvo S80 er toppsedanen fra det svenske bilmerket. Nå har den
kommet i en ny utgave med det siste av avanserte kjørehjelpssystemer. Den beste måten å beskytte de kjørende på er å unngå ulykker,
var et viktig utgangspunkt da Volvo begynte å utvikle den nye
S80’en.
Av H-E Hansen

Sjefdesigneren kan fortelle oss at han hadde
frie hender til å gjøre hva han ville.
Hovedformene på bilen endte likevel nær det
vi kjenner fra tidligere innenfor samme
lengde, 27 mm større bredde og 34 mm større
høyde. Akselavstanden er lengre og sporvidden bredere.
- Vårt designmål var at nye Volvo S80 skulle
uttrykke eleganse, livlighet og smidighet, sier
Steve Mattin, designsjef hos Volvo Personbiler.
- Det har vi forsøkt å få frem med en rundere
form, høyere skulderlinje og mykere linjer.
Samt et noe annet ”ansiktsuttrykk” i fronten.
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Skandinavisk stil
Interiøret skal gi en følelse av stilrent ”skandinavisk design”: Edelt tre, aluminium og
skinn. Midtkonsollen er gjort smekker og elegant, slik Volvo introduserte det i siste utgave
av S40. Du sitter godt og plassen er raus både
foran og bak.
Kjøreegenskapene og ytelsene er som man
bør forvente av Volvos toppsedan. Det kan nå
velges mellom fem forskjellige motorer, tre
bensin- og to dieselmotorer. Den sterkeste av
bensinmotorene er V8-motoren som yter voldsomme 315 hk og et dreimoment på 440 Nm,

som kan kombineres med firehjulsdrift. Videre
kan det velges mellom en 6-sylindret rekkemotor med 238 hk og 320 Nm eller en 5-sylindret
rekkemotor med 200 hk og 300 Nm. På dieselfronten tilbys nå S80 med en rekkefemmer
med enten 185 hk og 400 Nm eller 163 hk og
340 Nm. På utstyrssiden er det meste å få,
enten som standard eller ekstrautstyr. Prisene
begynner på kr 485 900,-

Unngå ulykker
Nye Volvo S80 er bygd for å gi en meget
effektiv beskyttelse i ulike typer kollisjoner.
Men den beste måten å beskytte de kjørende
på, er å unngå ulykker. Det var et viktig
utgangspunkt da Volvo Personbiler skulle
begynne på den nye S80-modellen. For å nå
de høye sikkerhetsmålene utviklet de derfor et
helt nytt knippe av avanserte kjøre- og supportsystemer.
Det grunnleggende prinsippet for de forebyggende sikkerhetssystemer er at de ikke skal
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ta over kjøringen eller førerens ansvar!
Oppgaven er å hjelpe føreren til å ta rett
avgjørelse i krevende situasjoner, gjennom å
advare og på ulike måter indikere hvordan
man kommer seg ut av situasjonen.

Varsling og hjelp
Det er snakk om flere systemer: Påkjøring
bakfra er en vanlig ulykkestype. I mange av
disse ulykkene er årsaken at føreren har vært
distrahert og ikke har rukket å reagere i tide.
Som hjelp til å unngå dette skal kollisjonsvarsleren (Collision Warning with Brake
Support - CW) være til hjelp med varselslys i
frontruten og lydsignal. Blindsonevarsleren
(BLIS - Blind Spot Information System) registrerer ved hjelp av kameraer ved de utvendige
speilene om et annet kjøretøy befinner seg i
bilens dødvinkel. Da tennes en lampe ved
speilet for å advare føreren. Et elektronisk
informasjonssystem (IDIS) bidrar for øvrig til
at føreren ikke blir distrahert av uvesentlig
informasjon i stressende situasjoner. Dette
skjer ved å registrere og bearbeide informasjon fra rattbevegelser, gasspedalens bevegelse, blinklys og bremsing for å bedømme
situasjonens kompleksitet. Ved et visst nivå
holdes det igjen for informasjon som ikke er
avgjørende for sikkerheten, for eksempel telefonsamtaler eller SMS.
For å hjelpe føreren å holde avstand til
bilen foran, har Volvo Personbiler utviklet en
adaptiv fartsholder (Adaptive Cruise Control,
ACC). Den måler kontinuerlig, ved hjelp av en
radarsensor, avstanden til bilene som ligger
foran og tilpasser automatisk bilens hastighet
for at avstanden ikke skal bli for kort. Føreren
aktiverer fartsholderen ved å stille inn ønsket
maksimal hastighet mellom 30 og 200 km/h.

Nye Volvo S80 lanseres med en ny generasjon avanserte kjøre- og supportsystemer, som skal virke
sammen på en intelligent måte for å bidra til sikrere
kjøring og høyere komfort.

Intet skjult

Og nøkkelen som kommuniserer med bilen,
kalles en personlig kommunikator (Personal
Car Communicator). Den har et par nyttige
funksjoner for din følelse av personlige trygghet. Den har en rød/grønn lampe som indikerer om du har låst bilen eller ikke, praktisk for
oss som ofte blir i tvil og må gå tilbake og
sjekke. Samtidig har den en hjerteslagssensor
som allerede mens du er på god avstand, kan
advare deg om hvorvidt en inntrenger har
skjult seg i bilen.

For å bidra til best mulig sikt ved mørkekjøring
på svingete veier, lanserer Volvo Active Bi-Xenon
Light – bevegelige lyskastere som følger svingene i veien. Lyskasterne på S80 kan vris inntil
15 grader til begge sider, totalt 30 grader.

Den adaptive fartsholderen (Adaptive Cruise Control,
ACC) måler kontinuerlig, ved hjelp av en radarsensor,
avstanden til bilene som ligger foran. Den tilpasser
automatisk bilens hastighet for at avstanden ikke
skal bli for kort i hastighetsområdet 30 og 200 km/h.

Blindsonevarsleren BLIS registrerer ved hjelp av
kameraer ved de utvendige speilene om et annet
kjøretøy befinner seg i bilens dødvinkel. Da tennes en
lampe ved speilet for å advare føreren.

Kollisjonsvarsler med bremsestøtte
Volvo S80 har en kollisjonsvarsler - Collision Warning with Brake Support (CW) - som
skal bidra til at du unngår å kjøre inn i bilen foran.
Området foran bilen leses av kontinuerlig ved hjelp av en radarsensor som sitter i grillen på
S80’en. Systemet aktiveres på ulike måter når en farlig situasjon oppstår: om bilen nærmer seg
et annet kjøretøy bakfra og føreren ikke reagerer, blinker et rødt varselslys i frontruten og samtidig gis et lydsignal. I mange situasjoner er dette tilstrekkelig til at føreren reagerer.
Hvis faren øker, aktiveres bremsestøtten. For å forkorte reaksjonstiden forberedes bremsene
ved at bremsebelegget legges inntil skivene. Dessuten forsterkes bremsetrykket hydraulisk
for å gi en god bremseeffekt, selv om føreren ikke tråkker spesielt hardt på bremsepedalen.
Hvis farten ikke er altfor høy, bidrar bremsestøtten til å redusere effekten av en kollisjon.
Men husk at det alltid er førerens reaksjoner som er avgjørende for resultatet!
moto r f ø r e r e n | 4 | 2 0 0 6
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Under panseret maler motoren som en katt som har slikket i seg
hele fløteskålen. Veiens ujevnheter fanges opp av silkemyke poter
så de knapt blir merkbare. Det hele nytes i et førersete med alt av
knapper og visere innen rekkevidde, slik at sjåføren kan fokusere
på vei og trafikkforhold. Nei, det er ingen ”Jag” vi sitter i, men
den nye Citroën C5, som viser sine franske kunster.

nye
Pusekatt med ny
Av: Bjarne Eikefjord

Citroën C5 har fått nye muskler i form av en
2,2-liters turbodieselmotor. kombinert med
en 6-trinns manuell girkasse, gir det krefter
i massevis. nå har den franske ”katten” fått
klør som kommer frem så snart det er behov
for det i form av hele 173 hk. det ”skyldes”
en ny biturbo som starter fullt drag allerede
ved 1500 omdr/min med hele 370 nm. det
merkes når det trengs, for eksempel ved
forbikjøringer.

Spennende kurver

Citroën forteller stolt om hvordan de har dandert to turbokompressorer med fast geometri
og lik størrelse som hver sørger for rundt
halvparten av luftinntaket som er nødvendig
ved høye turtall. ved lave turtall er det bare
den ene turboen som snurrer. først ved 2700
omdr/min kommer den andre inn, og da begynner saker og ting å skje for alvor. slik har
Citroën klart å utvide motorens ytelseskurver
både ved lave og høye turtall. det hele er styrt
av en nyutviklet motorcomputer, og ellers er
innsprøytningstrykk økt, skadelige utslipp
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kuttet med 30 %, drivstofforbruk redusert og
et nytt partikkelfilter renser avløpsgassene til
å møte miljøkravene i euro iv-normen.

Personlighet

og har videreutviklet denne siden. med en
komfort og en sportinnstilling, kan man velge
duvende amerikansk transportstil, eller mer
kontant tysk presisjon.
og skulle man utilsiktet krysse en veistripe
uten å ha gitt signal om det, får man et
kraftig varsel gjennom setet om å sjekke at
bilen fortsatt er på rett sted i veien. sving-

det er slutt på tiden da Citroën var motorsvake biler med elektronikk så avantgarde
at en utbrent lyspære kunne stanse ferieturen inntil en
mekaniker var
En sjarmerende bakstuss gir Citroën C5 personlighet og stil.
spesialsendt fra
fabrikken. men
C5 har likevel
personlighet
og stil så det
holder. kupeen
er romslig
og velutstyrt
med smakfullt
interiørdesign.
Citroën introduserte hydraktiv
fjæring allerede
for 50 år siden,

BILNYTT
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Citroën:

Ny automanuell girkasse

Førerplassen er velutstyrt med alt av brytere, visere og
lamper på rett sted. Navigasjonscomputeren under buen
på dashbordet til høyre.

Med synlig stolthet fortalte
ingeniørene i Citroën de fremmøtte pressefolkene om sin
nye 6-trinns manuelle girkasse som fra nå av leveres
i C4 HDI 110. Nå er ikke 6
trinns girkasser noe nytt,
men det spesielle her var at
clutchpedalen glimret med sitt
fravær. Dermed blir det en form
for automatisk giring, men
langt rimeligere enn en vanlig
automatkasse, hevdet Citroën.
Av: Bjarne Eikefjord

En nyutviklet 2,2 liter diesel med dobbel turbo gir den
franske ”katten” klør så det holder.

muskler
bare hovedlykter sørger for at sjåføren får
bedre sikt selv på svingede vestlandsveier.

Automat kommer

bilen virker godt sammenskrudd. kraften
overføres til veien gjennom en silkemyk 6trinns manuell girkasse. men hvorfor skal det
være nødvendig å gire så mye når motoren har
trekkraft over det meste av turtallsregisteret.
bilen fortjener snarest en automatgirkasse, og
den kommer før jul, lover ingeniørene.
Citroën C5 er en stor bil. lengden på
hatchbacken er 4,75 meter og vekten er 1575
kg. stasjonvognsvarianten måler 4,84 m fra
støtfanger til støtfanger, og vekta kryper over
1600 kg. dermed vet staten å forsyne seg med
avgifter, og prisantydningen på hvite norske
skilter havner rundt 450 000 blanke med hull i.
i størrelse havner C5 i samme klasse som mercedes e og bmW 5 serie, men prisen er fortsatt
langt mer gunstig. C5 har sjarm så det holder.
spørsmålet som gjenstår er om det holder til å
sjarmere norske kjøpere i tilstrekkelig grad.

Citroën har utviklet en ny manuell girkasse,
plassert inn en hydraulisk operert clutch, og
satt en datamaskin til å styre hele greia, slik
at sjåføren helt og fullt kan konsentrere seg
om ratt, pedaler og veibildet. erfaringene fra
noen mils kjøring på småveier og motorveier
rundt versailles utenfor Paris, tyder på at
Citroën her har gjort en god jobb.

Automat eller automatisk

Citroën gir nesten uttrykk for at den nye
girkassen var å betrakte som en form for automatkasse, bare langt rimeligere. det gjorde
at vi målte den mot en vanlig automatkasse,
og det blir veldig urettferdig. en vanlig,
elektronisk styrt automatkasse girer silkemykt, raskt eller langsomt alt etter hvilket
modus styringsenheten er plassert i. den
nye kassa til Citroën markerte girskiftene
forholdsvis kraftig når man dro på. i tillegg
kom giringen noe for tidlig, selv med ”sport”
funksjonen innkoblet. i vanlig modus, kom

giringen så tidlig at det meste av kraften
i motoren forsvant ett eller annet sted på
veien fra svinghjulet til drivhjulene. og det
er jo litt synd, for den 1,6 hdi-motoren som
Citroën har utviklet, er en kraftpakke det
står respekt av.

Riktig språkbruk

men retorikken her er viktig. hvis vi nå sier
at det Citroën her har fått fram, er en ny
manuell girkasse som har fått en hydraulisk,
elektronisk styrt clutch, ja så blir det hele
mye bedre. og da var det ikke noe problem å
lene seg tilbake og bruke styringshendlene
på rattet til å styre både girkassen, clutchen
og giringen i valgfritt automodus eller
manuell modus. så etter litt tilvenningskjøring, var det ikke vanskelig å finne en
kjøremodus som var litt annerledes enn det
man var vant til, men som gir akkurat det
lille ekstra komfortmomentet som fraværet
av venstre pedal i standardbiler vanligvis
fører med seg.

Flere finesser

i tillegg hadde girkassen en bakkestartfunksjon som kobles inn ved bakker som heller
mer enn 3 %. da kobler esP inn bremsene i
to sekunder mens du flytCitroën C4 med 110-hesters diesel leveres nå med den nye girkassen.
ter foten fra bremsepedal til
gasspedal. ved stans foran
lyskryss, girer elektronikken
ned til 1. gir når bilen
stanser. småsmart.
hvorvidt denne kassa
blir et reelt alternativ til
vanlige automatiske eller manuelle girkasser med
clutchpedal, gjenstår å se.
en pris på rundt 6000 kroner
for herligheten er rimelig. såpass rimelig at de som kjører
mye i bytrafikk absolutt har
noe å hente.
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Audi A6 allroad quattro:

For alle veier

Av H-E Hansen

Det er ikke snaut å kalle en
modell for ”allroad”. Men så er
det heller ikke en hvilken som
helst modell Audi nå kommer
med en ny utgave av. A6’eren
med quatto-firehjulstrekk er en
doning som gir deg en følelse av
å være konge på alle veier.
Vårt første møte med den nye utgaven av Audi
A6 allroad quattro skjer på norske veier fra
Bergen til Oslo. På en avstikker inn på grusveier på fjellet får vi også prøvd oss på noe
annet enn prima riksvei. Bilen sluker unna
milene fra landsdel til landsdel.

A6 med noe ekstra

Den nye Audi A6 allroad quattro skal kombinere det beste fra SUV-verdenen og stasjonsvognverdenen. I en modifisert A6-innpakning
skal den være et mer diskret alternativ til de
store offroaderne, slik som for eksempel den
større broren Audi Q7
I forhold til en ”vanlig” Audi A6 har
allroaden designelementer som vitner om at
bilen er beregnet for at den skal kunne gjøre
en jobb under krevende vei- eller terrengforhold. Beskyttelsesplater i rustfritt stål
foran og bak, sidebeskyttelse, dørlister i aluminium, nydesignet kontrastlakkert frontstøtfanger, grill i Audi-familiens nye design med
ribber i krom og to store markerte eksospiper,
gir et kraftfullt uttrykk. Det samme gjør 17tommers aluminiumsfelger som standard.

Større alle veier

Audi A6 allroad quattro er gjort betydelig
større sammenlignet med forrige generasjon

Storslagen, norsk sommernatur gir mange fotomuligheter når man er ute med den nye A6 allroad quattro.

allroad. Lengden er økt med 124 millimeter
til 4,934 meter. Bredden er økt med 10 millimeter til 1,862 meter og høyden er økt med
inntil 64 millimeter avhengig av innstillingen
på den adaptive luftfjæringen. Sammenlignet
med Audi A6 Avant er målene identiske med
unntak av høyden.
Sammenlignet med forrige generasjon,
gir de nye målene mer plass innvendig for
sjåføren og passasjerene. Når baksetene foldes
ned kan nye Audi A6 allroad quattro romme
inntil 1660 liter bagasje. Totalt åtte kollisjonsputer, aktive hodestøtter og et stivt
sikkerhetskarosseri
sørger for maksimal
beskyttelse.

Kraftpakker

Nye Audi A6 allroad
quattro leveres i
En allroad-tur på tvers
av Syd-Norge skjer mye
under bakken, blant
annet over to mil i
Lærdalstunnelen.
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første rekke med to sekssylindrede TDI-dieselmotorer på henholdsvis 2,7 liter (180 hk/
380 Nm) og 3,0 liter (233 hk/ 450 Nm). Det
er den minste av disse som antas å utgjøre
brorparten av salget, ifølge importøren. Den
vil gi den 1,9 tonn tunge bilen en toppfart på
215 km/t og en akselerasjon 0-100 km/t på
9,3 sekunder. Forbruk ved blandet kjøring er
0,87 l/mil. Og den er seig. Maksimalt dreiemoment er tilgjengelig helt fra 1400 omdr/min
til 3300.
På bensinsiden tilbys en V6 FSI-motor på
3,2 liter som yter 255 hk med 330 Nm og en
FSI V8’er på hele 4,2 liter som yter 350 hk..
Med den største TDI-motoren bruker A6 allroad quattro 7,5 sekunder fra 0 til 100 km/t.
Den største bensinmotoren skyter bilen opp
til 100 på 6,3 sekunder.
Kraften fra samtlige motorer sendes gjennom en 6-trinns tiptronic-girkasse. Veigrepet
sikres gjennom permanent quattro og selvlåsende senterstilt differensial som fordeler
kreftene 50 : 50 mellom for- og bakaksel. I
ekstreme tilfeller kan 75 prosent av kraften
fordeles til en av akslene. Også siste generasjon av stabiliseringsprogrammet ESP med eget
terrengprogram er montert.

BILNYTT

Fjæring på luft

med adaptiv luftfjæring som standard, skal
maksimal komfort og veigrep sikres på
motorveien eller ute i terrenget. høyden kan
justeres hele 61 millimeter, automatisk eller
manuelt. terreng og hastighet avgjør bakkeklaringen.
nye audi a6 allroad quattro kommer med
en omfattende utstyrspakke som standard.
blant annet leveres bilen med 17-tommers
aluminiumsfelger, multifunksjonsratt, cruisekontroll, åtte kollisjonsputer, regn- og lyssensor og elektronisk parkeringsbrems. bilen kan
også skreddersys med ekstrautstyr som adaptive kurvelys, parkeringshjelper med innebygd
kamera, sportsseter og blåtann-teknologi for
kommunikasjon mellom mobiltelefonen og
bilens innebygde telefon. i norge vil audi a6
allroad quattro bli levert fra kr 680 000.

Audi Q7:
Av H-E Hansen

Stor og nett

Når du nærmer deg Audis nye Q7 blir du nærmest overveldet av
hvor stor den virker. En super-SUV som ruver. Større enn bildene
forteller om. Vel plassert bak rattet får du likevel en følelse av
hvor letthåndterlig den sterke bilen er.
audi definerer Q7 som en sportsbil med terrengegenskaper. en gigant med en bredde på nær
to meter, lengde drøyt fem meter og høyde på 1,73 meter.

Variasjonsmuligheter

Q7 kan leveres med seks eller syv seter. standard er imidlertid fem seter. bilen er bygd med
fleksible interiørløsninger for øyet. i alt 28 forskjellige varianter av sete- og lasteløsninger
lar seg stille inn. Plassen og komforten er ypperlig. På førerplass får du en følelse av kompakt kontroll i god audi-tradisjon. Passasjerene bak har individuelt justerbare seter og rikelig
med benplass. begge baksetene kan foldes ned og åpner for et lasterom med kapasitet på
gedigne 2035 liter. med fem seter i bruk er lastekapasiteten på 775 liter.

Enkelt valg
Informasjonsdirektør Paul Hegna i Møller-gruppen
gleder seg over import av mange gjeve biler.

motorvalget er enkelt; diesel eller bensin. velger du bensin, vil den nyutviklede 4,2-liters v8 fsimotoren med 350 hk og 440 nm dreiemoment akselerere den 2240 kg tunge giganten fra 0 til 100
km/t på 7,4 sekunder. drivstofforbruket ved blandet kjøring er, som bilen selv, stort; 1,36 l/mil.
audi mener at så mange som 80 % av kundene i norge vil velge diesel; den kraftige 3-liters sekssylindret tdi-motor med vedlikeholdsfritt partikkelfilter med 233 hk og 500 nm. 0 til 100 km/t går
på 9,1 sek. ved landeveiskjøring er forbruket 1,05 l/mil. rekkevidden er nesten 1000 km, for tanken
rommer 100 liter! etter hvert vil også en 3,6-liters bensinmotor på 280 hk bli tilgjengelig.
Q7 er utstyrt med 6-trinns tiptronic girkasse og det permanente firehjulsdriftsystemet quattro, der siste generasjon torsen-differensial, fordeler kreftene 40:60 i forhold til for- og bakhjulene. i ekstreme situasjoner kan 65 % av kraften overføres til forhjulene eller 85 % til bakhjulene.

Standard og tillegg

Audi’en ved Stalheim, der I. C Dahl foreviget landskapet
i 1842

listen over standard- og ekstrautstyr er lang. audi Q7 kan utstyres med siste generasjon
adaptiv luftfjæring (se egen faktaboks), som gir ypperlige kjøregenskaper som kan tilpasses
forholdene. ellers har bilen nær sagt alle tenkelige elektroniske systemer for stabilisering
og kontroll. ventilerte bremseskiver på hele 350 mm foran og 330 mm bak med 6-stempels
design, sørger for effektiv nedbremsing. i norge kommer Q7 3.0 tdi til å koste fra 846 700
kroner, mens v8-utgaven på 4,2 liter vil koste fra 1 231 700 kroner.

Tilpasningsdyktig
Audi A6 allroad quattro og Audi Q7 kan utstyres med siste generasjon adaptiv luftfjæring og
elektronisk styrte støtdempere. innstillingsmulighetene, som varierer litt mellom modellene, gjør
det mulig å tilpasse bilen til forskjellige kjøreforhold med en enkelt bryter: dynamisk, automatisk og
sport. høyden og støtdemperkarakteristikken på bilen justerer seg automatisk i forhold til terreng og
hastighet. du kan følge med på displayet i dashbordet og se hvordan bilen hever eller senker seg på få
sekunder. og det er merkbart hvor stor betydning dette har for stabile kjøreegenskapene. når bilen står
stille kan høyden reguleres ned for lettere innlasting.

moto r f ø r e r e n | 4 | 2 0 0 6
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Toyota Avensis:

Salgssuksess med nye krefter
Toyota Avensis har vært en favoritt blant bilkjøperne. Nå har
2007-modellen kommet. Den er
gitt noen ytre endringer og kjøreegenskapene er videreutviklet.
Men den største nyheten er å
finne under panseret. Her er en ny
2-liters dieselmotor på 126 hk å
finne i motorspekteret som tilbys.
Avensis er Toyotas flaggskip i Europa og spesialrettet mot vårt marked: Designet er utviklet
ved det europeiske designsenteret i Frankrike.
Bilen bygges i Burnaston nær Derby i England.
Bensinmotorene kommer fra walisiske Teesside.
Dieselmotorene konstrueres i Polen.

En videreutvikling

Den nye utgaven av bilen bygger videre på den
forrige modellen som kom i 2003. I det ytre er
det ingen revolusjon, men en ny støtfanger,
nye hovedlykter, endring i grillen og andre
detaljer skal gi økt følelse av kvalitet og sporty
design, som står på listen over ytre forandringer.
Bilen er også å få med fem nye farger.
Interiøret byr på endringer i materialvalg, oppgraderte tekstiloverflater og noe
forandret fargebruk og dekorbruk. Ellers så
sitter man upåklagelig her inne. Og basert på
tilbakemeldinger fra kunder, har Toyota gjort
forandringer på både hjulopphengning og
styring som øker komforten og presisjonen.
Avensis har fått alle fem stjernene i sikkerhetstesten Euro NCAP. Utstyrsnivået er videreutviklet,
og ESP og kjørecomputer er for eksempel
standard. Ellers er listen over ekstrautstyr
omfangsrik.

En ny motor og mange valg

Den størrelsesklassen Avensis konkurrerer i
Den nye dieselmotoren yter mer enn forgjengeren
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Den størrelsesklassen Avensis konkurrerer i domineres av dieselbiler. To av tre biler som selges av disse i Europa
har dieselmotor. I Norge regner Toyota med at salget av dieselmodeller vil utgjøre 45 %. Stasjonsvogner utgjør
75 % av totalsalget.

vis 150 og 177 hk. Hva bensinmotorer angår
er det fire motorer å velge mellom fra 1,6
litersutgaven (110 hk) via 1,8 og 2,0 til 2,4literen (163 hk).

domineres av dieselbiler. To av tre biler som
selges av disse i Europa har dieselmotor. I Norge
regner Toyota med at salget av dieselmodeller vil
utgjøre nesten halvparten av bilene.
Avensis’ens serie av dieselmotorer kompletteres nå med den helt nye 2-litersmotoren
på 126 hk med partikkelfilter som standard.
Den byr på bedre ytelser enn den tidligere
2-literen: Kraftigere (126 hk mot 116 og 93
Nm dreiemoment mot 85), lavere forbruk
(0,55 liter/mil mot 0,58 ved blandet kjøring),
lavere utslipp (146 gram CO2/km) og bedre
akselerasjon og toppfart (0-100 km/t på
henholdsvis 10,6 sek mot 11,2 og 200 km/t
mot 195). Motoren er koblet til en 6-trinns
manuell girkasse.
I tillegg leveres Avensis med to utgaver
av 2,2-liters D-4D-dieselmotoren på henholds-

Med den nye dieselmotoren 2,0 D-4D på 126
hk og sekstrinns manuell girkasse koster
Avensis fra kr 301 700 kroner i standard
sedanutgave. Stasjonsvognen i utstyrsvarianten Sol, som er den antatte mestselgeren,
koster 328.000 kroner, omtrent samme pris
som på forgjengeren med svakere motor. Noen
varianter av bilen går faktisk litt ned i pris.
Prisene for bensinvariantene starter på kr
252 600 for en stasjonsvogn med 1,6-liters
bensinmotor. Den dyreste utgaven kommer på
kr 438 400.

Grått er folks favorittfarge i interiøret, ifølge Toyota,
men nye sjatteringer tilbys..

Hovedpoenget med endringene har vært å gjøre bilen
mer sportslig og dynamisk.

Lavere priser

BILNYTT

Firehjulsdrevne
2006-modeller

Mitsubishi Colt CZC:

Fargerik i fellesskapet

Ved siden av Avensis har Toyota
allerede introdusert både RAV4 og
Hilux i den siste tiden.  

Pickupen Hilux er sjette generasjon av Toyotas
nest mest solgte enkeltmodell på verdensbasis
siden lanseringen i 1967. Komfort og kjøreglede med blant annet større innvendig plass,
skal være kombinert med styrke og anvendelighet, der kjøreegenskapene bærer preg av
at den er beregnet for tyngde på lasteplanet.
Bilen kommer som Enkel-cab med en seterad,
Dobbel-cab for dem som vil ha større setekapasitet og Extra-Cab med fleksibel plass bak forsetene. Motoren er foreløpig bare en 2,5-liters
diesel med 102 hk, mens en 120-hester kommer
utpå høsten. Prisen starter på kr. 186 000,for en enkelkabin som varebil. Dobbelkabinen
starter på kr 288 400,- på grønne skilter, mens
kombiutgaven som personbil for 5 personer
kommer på kr 444 000,-.

Mitsubishi Colt Coupé Cabriolet, eller CZC som den også heter, har
kommet til Norge. Et stykke ut i sommerhalvåret meldte den nye
modellen seg på som enda et alternativ for dem som vil kjøre uten tak
i den varme årstiden med en fargerik, liten bil. Det sammenfoldbare
metalltaket gjør imidlertid at den også kan egne seg til helårsbruk.
Av H-E Hansen

Colt Coupé Cabriolet er et nytt tilskudd til det mangfold som har blitt lansert av modellvarianter siden dagens Mitsubishi Colt ble lansert i 2004. Nye Colt CZC kabriolet er designet
og produsert i Europa – kun for det europeiske markedet. Mitsubishi-fabrikken i Nederland
– NedCar - vil levere plattformen og essensielle komponenter, mens italienske Pininfarina
står for å bygge om bilen til en kabriolet.

Raskt av

Valget av den største plattformen for 5-dørsutgaven av Colt gjør det mulig å levere en
større kabriolet med ”hard topp”. Taket senkes automatisk ned i bagasjerommet på bare 22
sekunder ved et knappetrykk. Til tross for taket vil kofferter og vesker fortsatt ha forholdsvis
god plass i Colt CZC. Plattformen gjør det også mulig å utstyre Colt CZC med en 2+2 seteløsning. Bakseteplassen er imidlertid ytterst sparsommelig.

Ett motorvalg

Toyota RAV4: I sommer har vi også fått stiftet
bekjentskap med årets nye utgave av RAV4.
Den er litt større og skal være mer praktisk
enn den versjonen den overtar for, ikke minst
fordi bagasjeromskapasiteten er økt med 25
%. Et enkelt system for å legge ned bakseteryggene er utmerket. Siden RAV4 er bygget på
en personbilplattform, er komforten god. Den
tidligere permanente firehjulsdriften er erstattet med et elektronisk, variabelt system, som
automatisk kobler om fra full forhjulsdrift under
enkle forhold til at maksimalt 45 % av kreftene
kan gå til bakhjulene under vanskelige forhold.
Du kan også overstyre og låse fordelingen.
Kraften kommer fra en 2-liters bensinmotor
med 152 hk eller en 2,2-liters dieselmotor som
enten utvikler 136 eller 177 hk. Prisen starter
på kr 354 600,- for bensinutgaven, mens diesel
starter på 373 900,-.

Den nye Colt’en vil i Norge bare være tilgjengelig med en 1,5-liters bensinmotor som yter
109 HK. Dette er en grei motorisering av denne typen bil – for en kabriolet må ikke alltid
forveksles med en reinspika sportsbil. Her snakker vi om en morsom og iøynefallende bil du
kan kose deg med i godt vær med taket nede. Og med taket oppe gjør den nytten under alle
værforhold. To andre fordeler når taket er oppe: Bilen blir stivere i kjøreegenskapene og du
får et svært så romslig bagasjerom når taket ikke er foldet inn der bak.
Av utstyr kan nevnes: Tåkelys foran, 16” lettmetallfelger, lærratt og radio/MP3 som
betjenes fra rattet. Klimaanlegg er standardutstyr. Colt CZC-varianten som tas inn til Norge
vil koste kr 254 900,-.

En 4-seter, men med sparsom plass for den bak. Til sommerbruk uten tak og innelukket for vinterkjøring.
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Ny, frisk
Freelander
En helt ny generasjon av Land
Rover Freelander er vist. I forhold
til forrige utgave av modellen er
det i alle henseender en ny bil vi
har fått se for første gang: Større i
alle dimensjoner, med nytt design
og et videreutviklet system for
firehjulsdriften!
Den nye modellen er fortsatt under siste finpussing i utviklingen før masseproduksjonen settes i
gang utover høsten.
Land Rover-direktør Phil Popham sier:
- Dette er en bil som utgjør en ny portal inn mot
merket Land Rover: med en kombinasjon av ytelse
og egenskaper, allsidighet og luksus som vi mener

Den ny Freelander 2 (foran) har mye nytt i forhold til forgjengeren.

vil sette en ny målestokk for den kompakte, premium 4x4-sektoren.
Designmessig har bilen beholdt noen av
Freelanders tidligere kjennetegn, men har nå fått
linjer som ligner langt mer på de større modellene
av bilmerket. Det er ikke så rent lite av Range
Rover’en å kjenne igjen i det ytre. Under skallet er

Volvo XC90 Executive:

Økt luksusfølelse
2007-modell av Volvo XC90 er fornyet på flere punkter; et noe
endret design, en ny sekssylindrert rekkemotor og nye avanserte
sikkerhetssystemer skal bidra til å forsterke posisjonen på SUVmarkedet. Lignende forandringer er gjort på den eksklusive
Executive-modellen. Den har dessuten fått en rekke egne nyheter
som ytterligere høyner prestisjenivået.
- Volvo XC90 Executive er den mest prestisjefylte versjonen av
XC90, spesialutformet for de mest krevende kundene med krom- og
sølvdetaljer, sier Karin Falk,
sjef for Specialvagnar i Volvo
Personvagnar.
Motorprogrammet til
Volvo XC90 Executive omfatter både en kraftfull V8motor (315 hk og 440 Nm
dreiemoment), Volvos nye
sekssylindrede rekkemotor
(238 hk og 320 Nm) og den
siste generasjonen D5 dieselmotorer (185 hk og 300
Nm). Samtlige er kompakt
bygget og tverrstilte i motorrommet, for å gi best mulig
sikkerhet og romslig kupé for
passasjerene.
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Freelander 2 blant annet utstyrt med Land Terrain
Response-systemet der innstillinger finnes for
tilpasning av egenskapene til normal vei, gress/
grus/snø, myr/groper samt sand. Freelander lanseres med to motorvalg: En sekssylindret bensinmotor på 3,2 liter som utvikler 233 hk og en
2,2-liters turbodiesel med 160 hk.

Volvo C70:

Kabriolet med diesel
Den nye Volvo C70-kabriolet som vi allerede har møtt i sin nye
form, har nå hatt premere med sin nye dieselmotor med 180 hk og
350 Nm. Diesel i en sporty kabriolet høres kanskje merkelig ut,
men i denne typen bil som er beregnet for helårsbruk, regner Volvo
med at hvert femte eksemplar vil bli utstyrt med dieselmotor.
Motoren er utstyrt med partikkelfilter som standard.
Den nye D5-dieselmotoren ble utviklet først og fremst for de større
Volvo-modellene som S60, V70, XC70 og XC90, men har blitt tilpasset for å passe i den mer kompakte C70’en.
Prisen for C70 med dieselmotoren starter på rundt kr 575 000,-.

BILNYTT

Japanere best
på kvalitet

Amerikanske J. D. Powers har nylig presentert
sin omfattende årlige undersøkelse av kvaliteten på tre år gamle biler. Hele 47 620 bileiere
har denne gangen deltatt i undersøkelsen, og
gitt sine tilbakemeldinger om både kundetilfredshet og små og store feil og mangler.
Japanske Lexus (produsert av Toyota) topper
listen som beste bilmerke, fulgt av Mercury,
Buick og Cadillac. På de neste plassene følger
de japanske merkene Toyota, Acura og Honda.
Lexus topper for øvrig listen for tolvte år på
rad, men det er verdt å merke seg at de
øvrige begynner å nærme seg.

Camaro kommer tilbake
Store deler av perioden 1967 til 2002 var
Chevrolet Camaro en populær amerikansk sportskupe, også i Europa. Nå har General Motors
besluttet å gjenoppta produksjon av Camaro,
basert på en konseptbil som ble på årets bilutstilling i Detroit. Nye Camaro blir en både
moderne og innovativ sportskupe, med linjer som
minner om legendariske Camaro SS fra 1969.
Produksjonen starter i slutten av 2008.

Honda går i lufta
Honda har bestemt seg for også å satse på
luftfart. I sommer har selskapet besluttet
seg for å realisere en gammel drøm, og i
løpet av 3-4 år settes småflyet HondaJet i
produksjon. I samarbeid med Piper
Aircraft er det etablert et selskap ved
navn Honda Aircraft Co, med base i
Greensboro, North Carolina, USA. Honda
NH420 vil ta 6-7 passasjerer, og en prototype av flyet har allerede har allerede
vært på vingene.

living in motion
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Gjelder ikke
Cabby 2007

Som en av de første campingvognprodusenter i verden vil alle Cabby 2007 bli utstyrt med
antisklisystemet ATC, AL-KO Trailer Control, som standard. En verdensunik innovasjon
som medfører at allerede før du har oppfattet faren, har du parert den. Både når det gjelder
nærgående trailere, svingede veier eller en unnamanøver. Velkommen til fremtiden.

LEV LIVET LITT FRIERE

www.cabby.se/no
Her finner du en forhandler nær deg:
ALTA: Autocom AS, Altaveien 269, Tlf. 78 45 00 00, ANDENES: Fritidspesialisten avd. Andenes, Industriveien 5, Tlf. 63 94 40 00, ARENDAL: Bobil og Caravan Sør AS, Tlf. 37 09 34 02,
BARDUFOSS: Normotor AS, Andslimoen, Tlf. 77 83 01 99,BERGEN: Caravan og Fritid AS, Hjellestadveien 133,Tlf. 55 10 70 88, FLISA: Håkon Camping AS, Tetenveien 7, Tlf. 62 95 19 38,
GRAVDAL: Lofoten Caravan AS, Sundsvn.15, Tlf. 76 08 07 00, KLØFTA: Fritidspesialisten AS, Postboks 244, Trondheimsvei 120, Tlf. 63 94 40 00, KOLVEREID: Fritidssentret AS, avd. Kolvereid,
Tlf. 90 82 93 63, KRISTIANSUND: Kristiansund Bil og Caravan AS, Bedriftsveien 4, Tlf. 71 57 21 50, MOSJØEN: Fritidssentret AS, Leira 8, Tlf. 75 18 86 10, MYSEN: Mysen Caravan AS,
Ramstaveien 15, Tlf. 69 89 22 22, RINGEBU: Hagen Caravan AS, Tlf. 61 28 18 20, SANDNES: M C Lea AS, Hovev 34, Tlf. 51 97 19 40, TANA: Snefrid og Erik Pettersen, Polmak Tlf. 78 92 89 80,
TROMSØ: Tromsø Bobil & Caravan AS, Ringveien 4, Tlf. 77 68 90 91, TRONDHEIM: Tinnen Bil AS, Thoning Owesens gt. 38, Tlf. 73 84 82 20, TVERLANDET: Bodø Transport og Caravan AS,
Tlf. 75 58 68 50, VERDAL: BTB Senteret, Magnus Den Godes Veg 4, Tlf. 74 07 89 60.

HOME-CAR
Campingvogner

Maksimal comfort, raffinert, ligger
godt på veien, total sikkerhet,
som hjemme.

2 Renault halv-integrerte

Alufiber og aluminium utvendig, seng i
79 cm høyde, springmadrass og
justerbare sengerammer, enormt
stort baderom.

3 Fiat halv-integrerte

Dobbel sun-roof, gasskasse
nedsenket og på skinner, 180 l
kjøleskap, dobbelt gulv, laminert
gulvoverflate, 125 l vanntank.

FRIHET PÅ
SITT BESTE
Din neste bobil blir sikkert en Home-Car. Du har valget mellom 5 halv-integrerte og 6 alkove-modeller, alle
moderne og gjennomtenkte, bygget på de beste chassis.Du vil blant annet finne :
• Ekstremt god isolasjon, 50mm tykt tak i Alufiber, side skirts i aluminium
• 100Ah batteri
• 180L kjøleskap , med « vinkjeller » som holder 13ºC til enhver tid og fryseboks
• Garasje-modeller med høydejusterbar garasje
• Lysbrytere “kom og gå”-system, TV-antenne kontakt
• Romslig baderom med separat dusj
• Oppvarmet mens man kjører – Truma Secu-Motion
• Fiat Ducato med det nye chassiset - konstruert for bobiler
- med dobbelt gulv, hvor lett tilgjengelig teknisk installasjon er beskyttet
• Eksklusiv inngangsdør med vindu
• Laminert gulv i 6mm tykkelse, slitesterkt, tåler kjemiske produkte, UV-stråler, etc.

6 Fiat alkove-modeller

Alkove i glassfiber ”monocoque”,
bygget i en enkel del, rikelig med
plass, ”soft-touch” bekledning, 2
vindu, oppvarmet ved blåsevarme.

Forhandlere:
ALTA: Autocom AS, Altaveien 269,
Tlf. 78 45 00 00
ANDENES: Fritidspesialisten, avd. Andenes,
tlf. 76 14 20 98.
ARENDAL: Bobil og Caravan Sør AS, Rykene,
tlf. 37 09 34 02.
KLØFTA: Fritidspesialisten, tlf. 63 94 40 00.
KOLVEREID: Fritidssentret AS, avd.
Kolvereid, Tlf. 90 82 93 63
KRISTIANSUND: Kristiansund Bil og Caravan AS,
tlf. 71 57 21 50.
MOSJØEN: Fritidssenteret AS,
tlf. 75 18 86 10.
TANA: Snefrid og Erik Pettersen, Polmak,
tlf. 78 92 89 80.
TRONDHEIM: Tinnen Bil AS, tlf. 73 84 82 20.
VERDAL: BTB Senteret v/Arne H Johansen,
tlf. 74 07 89 60.
Importør: Cabby Norge v/John Bergh –
72 58 20 10 / 96 50 20 20 /
john.bergh@cabby.se
www.home-car.nl

Frihet på sitt beste med Home-Car

Frihet på sitt beste

CARAVAN
REISER

En ny campingvogn
blir klargjort
En moderne campingvogn er et teknisk vidunder. Elektronikken har
gjort sitt inntog både i oppvarming, strømforsyning og ulike andre
funksjoner. Ikke alt er klart fra fabrikken, sier Freddy Stokke ved
Twin Caravan på Strømmen.
Av Bjarne Eikefjord
en campingvogn blir fort et annet hjem. der
skal vi bo, reise, ha det hyggelig og trives.
delikate farger og utstyr er med på å skape
miljø og atmosfære. selv om selve hoveddesignen ikke har endret seg stort de siste
25 årene, er det store forandringer under
”skallet”. elektronikken har gjort sitt inntog,
og en rekke nye utstyrstilbud har gjort at en
moderne campingvogn i dag fremstår som et
høyteknisk vidunder som både skal fungere
og vare.

Mobil eller stasjonær

langt de fleste vogner som leveres, skal nå
brukes som stasjonære hytter. det vil si at
de ikke registreres og i mange tilfelle ikke
tilbakelegger lenger distanse på vei enn strekningen fra forhandleren til campingplassen.
dette betyr også at folk ikke tenker så mye på
vedlikeholdet.
kjøper man en bil, er det fastsatte
serviceintervaller og sjekkpunkter man
må følge for at garantier skal gjelde. med
campingvogner ser det ut
til at man kjøper en ting
Velkommen til Norges største Caravan & Fritidmesse
og deretter skal alt fungere
over lang tid. slik er verden
selvfølgelig ikke. alt av
teknikk må kontrolleres og
vedlikeholdes, det gjelder
også campingvogner. og
ikke minst:
- vogna må klargjøres for
kunden når den kommer helt
ny fra fabrikken, sier freddy
stokke.

NORGES VAREMESSE
LILLESTRØM
7.-10. SEPTEMBER

CARAVANBRANSJEN VISER
DE FØRSTE 2007-MODELLENE AV:

• Campingvogner • Teltvogner
• Bobiler
• Campingferie
• Telt/fortelt
• Rekvisita

Messecamp:

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

Arr: Norges Caravanbransjeforbund
Utstillingsplassen Messer AS
Tlf. 62 54 00 50

26

Åpningstider:
Torsdag 07.9.: kl. 17-21
Fredag 08.9.: kl. 12-20
Lørdag 09.9.: kl. 10-18
Søndag 10.9.: kl. 11-18
Billetter:
Voksne . . . . . . . . . . kr 100,Barn (7-15 år) . . . . . kr 50,Familie (2 voksne + 2 barn) kr 250,-

For mer info, se:

www.norvei-caravan.no
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Sjekklisten

tidlig i sesongen ankom
vår nye hobby 540 ufe til
strømmen. vi fikk være med
på selve klargjøringen, for å
vise den enorme utviklingen
som har vært bare på de
seneste årene.
det viktigste å sjekke, er
selve gassanlegget. langt
de fleste branner som skjer
i en campingvogn, kan føres
tilbake til feil eller mangler
ved gassopplegget. derfor
blir det ekstra grundig
sjekket før kunden får
vogna, sier freddy. i tillegg
monterer han nå såkalt
blokkeringsventil. den fungerer slik at skulle en slange

sprekke, vil ventilen slå inn og stenge for
gassutblåsningen. når alt er klart, trykkprøves
hele rørnettet for å sjekke at det ikke finnes
lekkasjer i sammenføyninger eller kraner.
kjøleskapet er et annet viktig kontrollpunkt. det skal gå både på 12 v, 220 v
og på gassdrift, og har således tre separate
energikilder. disse skal virke uavhengig av
hverandre, og det hele må kontrolleres før
kunden overtar.
de fleste nye vogner levers i dag med
baderom med dusj og innebygd toalett. dette
har erstattet tidligere tiders flyttbare Porta
Pottier, og krever kontroll av pakninger,
ventiler og funksjoner. avløpsbeholderen er i
virkeligheten et teknologisk avansert plaststykke som skal utføre en rekke funksjoner, og
jevnlig kontroll og service er viktig for at det
ikke skal oppstå lekkasjer.
øvrige ting som står på sjekklisten, er
pakningene rundt lastelukene og kaminen.
kaminen kommer nå både med gassdrift og
el-drift på 220 volt.

Batteri og tyngde

vår vogn har såkalt ”reisepakke”, det vil si
at den leveres med batteri, ladeutstyr og
omformer. storparten av belysning og utstyr
i vogna går på 12 volt, og omformeren sørger
for at dette virker som det skal når vogna står
fast. under reise går det hele på batteri.
det har funnet sted en stor utvikling på inne-

CARAVAN
REISER

1

Gassopplegget er viktig å holde i orden.
Vogner bør nå ha ventiler som stenger gassen ved brudd på slanger eller rør som gir fri
utblåsning, slik som denne.

2

Gassanlegget trykktestes som en del av
klargjøringen av nye campingvogner. Dette
bør gjøres årlig, sier Freddy.

3

Kjøleskapet går på 12 V, 220 V og på gass, og
må sjekkes ved klargjøres og kontrolleres årlig.

4

Silikonspray på alle lister rundt luker og
dører sikrer at disse holder tett og går opp
som de skal. Et årlig servicepunkt.

5

Lyssettingen er i dag viktig del av interiøret
i en campingvogn. Det krever et omfattende
elektrisk anlegg som trenger årlig ettersyn
for at det skal fungere feilfritt i årevis.

Klargjøringen er ferdig. Vogna er klar til jomfruturen.

belysning i vognene de siste årene. der det
tidligere var en ensom lampe over sittegruppebordet, og et par smålamper i baderom
og soveavdeling, er nå vognene lyssatt med
spotlights og smålamper som gjør innemiljøet både koselig og trivelig. men dette
stiller selvfølgelig større krav både til ladere,
strømforsyning og batteri. vi valgte et batteri på hele 120 amperetimer. det viste seg
å skape problemer.
batteriet var siden vår forrige vogn fra
2004 flyttet fra sengekammer til sittebenk
bak inngangsdør. smart og god utnyttelse
av plassen, men med et batteri på 30 kg
plassert så langt bak akselen sammen med
vanntanken på 50 liter, slo det umiddelbart
ut på kulevekta. såpass mye at vi må passe
på å tømme vann-tanken og legge mest
mulig vekt i gasskassa for å få kulevekta opp
i de anbefalte 70 kg. vi vil derfor komme
med en helt gratis anbefaling til hobby om
å flytte batterikassa forover til skapet under
tv-bordet for å gjenopprette vektbalansen i
denne typen vogner.

Årlig sjekk

ikke alle kunder kan bli med på selve
klargjøringen av en ny vogn, men det er
ikke desto mindre viktig å sette seg inn i
servicepunktene som gjennomgås. dette
står i instruksjonsbøkene til de fleste
produsenter, men disse er det kanskje

ikke alle caravankjøpere som leser særlig
grundig…
likevel er det viktig å foreta et årlig
vedlikehold. årlig bør en campingvogn
gjennomgå en grundig sjekk på detaljer
som har med sikkerhet å gjøre, selv om
de brukes stasjonært. det gjelder trykktesting av gassopplegget, gasslangenes
tilstand og det elektriske anlegget. slurv
med dette, kan rett og slett være farlig
selv om vogna står parkert på ett sted
hele året.
i tillegg bør man kontrollere vogna for
fuktighet og sjekke at bremsene fungerer
som de skal. dette er en service som
autoriserte caravanforhandlere bør utføre,
men de fleste tilbyr nå service på stedet
der vognene står på heltid. det er også
lurt å vokse vogna utvendig med spesiell
rensevoks som fås til campingvogner og
båter. det hindrer at skitt, nedbør og
grønske setter seg fast, og slår direkte ut
på bruktverdien på vogna.
hva koster så en service? en fullservice kommer på et par tusenlapper pluss
moms. en mindre sikkerhetskontroll av
gassopplegget, det elektriske anlegget,
fuktighets-kontroll og enkel bremsesjekk,
koster det halve. det er en rimelig investering i både sikkerhet og bruksvennlighet
for en campingvogn som tross alt betyr en
større investering for de fleste familier.
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Eneste norskproduserte vogn
Bjølseth Caravan er Norges
eneste campingvognprodusent. I
fjor bommet de på gulvvalget og
salget gikk dårligere enn forventet, i år satser de på ny frisk
med parkettlignende gulv og
bjørkeinnredning.
Av Anette Strand Sletmoen og H-E Hansen

Bjølseth holder til på Jømna i Elverum. Her har
de lagd Bjølseth-vogner siden 1954. Det hele
startet med at Edvin Bjølseth som drev snekkerfabrikk, fikk forespørsel om å lage en hvilebrakke
og fiskebolig med hjul. Han lagde først en på
bestilling, deretter en til seg selv. Det viste
seg at dette ble et populært produkt. Snekkerfabrikken lagt ned til fordel for campingvognproduksjon. Siden opparbeidet fabrikken, som
fortsatt eies av familien Bjølseth, seg til å bli en
betydelig aktør i markedet.
Styreleder og fungerende daglig leder Torgeir Strømmen
forteller at Bjølseth har en fri fugl som logo. Som
eneste campingvognprodusent tilpasser Bjølseth
vogna etter kundens ønske.
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Høyt nivå

På midten av 80-tallet nådde produksjonen en
topp. Det ble lagd 700 vogner i året, men på
slutten av 80-tallet opplevde markedet en stor
nedgang. Fra et totalt vognsalg i Norge på
10 000 gikk det ned til 2000. Norske caravanprodusenter gikk konkurs. Det ble tunge tider
for Bjølseth også, men bedriften overlevde.
Siden har salget til Elverums-fabrikken stabilisert seg. Nå produserer 58 ansatte 2-300
vogner i året.
Styreleder og fungerende daglig leder
Torgeir Strømmen sier at satsingen på å følge
motene innen husinteriør fra 2005 ikke vekket
interessen hos kundene slik det var forventet.
Strømmen mener at båtdesign mer kan sammenlignes med campingvogner, og Bjølseth vil
heller hente inspirasjon derfra. Derfor ble det
for i år satset på bjørketreinnredning, i tillegg
til parkettlignende gulv. Fargene på tekstiler

er tradisjonelle i rød, blå og beige.
- Vi har fått positive tilbakemeldinger på
2006-modellen.

Neste års

Modellprogrammet for 2007 vil bestå av de
kjente modellene Bjølseth 600 og 790, i
tillegg til to helt nye modeller: Bjølseth 660,
som er en videreføring av modell 650 der den
største endringen vil bli å finne i en større
soveromsdel med mulighet for å få en dobbelseng fastmontert med fri passasje på tre
kanter, samt den nyutviklete Bjølseth 690 der
det er lagt spesiell vekt på å kunne få atskilte
soveplasser for dem som er litt mindre.
Ellers er det for alle vognene blant annet
innvendig treverk i heltre kvistfri bjørk i en
mørkere utførelse enn tidligere, samt nye
fasonger og nye stoffer i interiøret, og på
utstyrssiden er DVD-spiller standard. Utvendig
finnes for eksempel ny baklyskonsoll, nye
dryppkanter rundt hele vogna i underkant med
profil for montering av skjørt, forteltlist også
på helside og ny utvendig dekor.

Litt ekstra

Bjølseths varemerke skal være kvalitetsvogner,
og daglig leder sier at det innebærer at de
også ligger øverst i prissjiktet på vogner.
- Vi har blant annet en finerplate ekstra i
veggene, det gjør at man ikke så lett får
skader på vognene, sier Strømmen. Han mener

CARAVAN
REISER

Norvei Caravan og Fritid
7. – 10. september 2006
Flere dager, større utstillingsareal og flere utstillere enn
noensinne. Det lover Konrad Sel, leder av NorVei Caravan og
Fritid som også i år arrangeres i Norges Varemesse på Lillestrøm. Og Motorførernes Avholdsforbund er i år med som
deltaker i Campingforum.
Av: Bjarne Eikefjord.

nytt av året er også utvidet markedsføring av campingplasser og campingtilbud i forbindelse med norvei. tilbudet er resultat av et samarbeid med Campingforum, hvor de viktigste
organisasjonene i bransjen deltar: nho reiseliv, norsk Caravan Club, motorførernes avholdsforbund, (ma) bobilforeningen, kna, naf og Caravanbransjeforbundet. Campingforum vil ha
egen stand på messen. i tillegg vil campingplasser få et større område, eller campingtorg,
hvor de da vil kunne markedsføre seg mot de rundt 20.000 besøkende på caravanmessen.

Større areal

i år åpnes enda en messehall for utstillerne, og dette gjør plass for langt flere utstillere på
de til sammen 26.000 kvadratmeterne. i tillegg åpner caravanmessa i år allerede torsdag 7.
september, slik at åpningstiden er utvidet med en dag. dette mener konrad sel skal bety økt
publikumstilstrømning. det vil være ønskelig, for fjorårets messe gav en nedgang i antall
besøkende etter mange år med jevn vekst.
under messedagene vil det aller meste av nyheter innen campingvogner, bobiler og
utstyr bli presentert. som regel er det gode pristilbud og finansieringspakker å hente fra
forhandlere og produsenter. trenden ute i europa går i retning av mer reisecamping i forhold
til fastliggere, som dominerer norsk camping. men det er nå tendens til at reisecamping er
i ferd med å komme sterkere også i norge. det viser ikke minst økningen i bobilsalget, og
i typiske reisecampingvogner på rundt 5,5 meter og vekt inntil 1500 kg. det skal derfor bli
spennende å se om denne tendensen også holder seg under årets caravanmesse.

Campe på messen

det blir messecamp på hellerudsletta også i år for dem som ønsker å ta med seg bobil eller
campingvogn. busser vil frakte messecampdeltakerne til messeområdet i selve lillestrøm. i
tillegg blir det arrangert sammenkomst og tradisjonell messedans på eksporamasenteret. det
er foreløpig godt om plass, men det er likevel lurt å være raskt ute med påmelding for dem
som ønsker å delta på messecampen på www.messecamp.info.
mer informasjon om caravanmessen:
www.norvei-caravan.no

også at et av de viktigste konkurransefortrinnene til bedriften, er at kunden selv kan
få velge både farger, tilbehør og planløsninger
i vognene.
- det er vanskelig å si hva som karakteriserer kundene våre, men jeg tror ikke vi har så
mange som kjøper vogn for første gang. i og
med at prisen er som den er, tror jeg at det
er mange som har prøvd vognlivet og virkelig
liker det, smiler strømmen. han er selv en
ivrig vognferierende og har vært aktiv både
innen norske og internasjonale campingorganisasjoner.
moto r f ø r e r e n | 4 | 2 0 0 6
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Mostranda Camping 50 år:

Sommer’n er Mostranda!

MA-campingplassen på Mostranda har jubileum. I 50 år har campingturistene her kunnet finne alt de
måtte ønske seg for sommeren: Svaberg og sjø, utsikt mot horisonten i Skagerrak, badestrender, flotte
fiskemuligheter, båtplasser for dem som vil utpå, og en kveldssol som nesten aldri går ned om sommeren.
Av H-E Hansen

Med Verdens Ende som nærmeste nabo her
ytterst på Tjøme er Mostranda en campingplass som er populær både på grunn av hva
den har av tilbud og for sin fredlige atmosfæren. Samt for dem som driver plassen.

sommertiden på en mannsalder. De bor her på
Mostranda fra mai til september.
- Mostranda er en perle. Vi har plass til 60-70
campingvogner. I tillegg finnes det to hytter
og fem leieligheter, forteller Gunnar Nilgard,

Stille og ordentlig

Turid og Gunnar Nilgard er vertskapet som har
æren for driften av Mostranda i en mannsalder.

Mostranda camping ble etablert i 1956. Dette
var på en tid da camping virkelig begynte å
skyte fart som en populær ferieform  En del
ildsjeler fra MA og IOGT kom sammen for å
diskutere muligheten av å lage en rusfri campingplass på dette unike stedet. Det ble stiftet et andelslag og med stor dugnadsaktivitet
kom driften i gang og har vokst med tiden.
Arne Sverre Tronsmoen var sentral i starten.
Han er fortsatt med i styre og stell og er den
største andelshaveren.
	De siste 26 årene har Turid og Gunnar
Nilgard bestyrt den daglige driften. Det må
være norsk rekord i å være vertskap for noen
som selv ikke eier plassen. De bor i
Sandefjord, men har ikke sett villaen sin i
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tidligere avismann som inntil for fem år siden
kombinerte yrket med å være campingvert.
Alle hyttene ligger bare 20-30 meter fra badestranden. Noen av hyttene har eget dusj/toalettrom. De siste tre årene har det foregått
mer utbygging enn siden starten.
- Folk fordrer høyere og høyere standard, sier
Gunnar Nilgard.
	Men selv om det ikke finnes i hytta, er det
et bra, sentralt bygg med vaskerom og toaletter.
- Det er mange utskiftinger av gjester i hyttene, der det trengs å ordnes opp før de neste
gjestene kommer. Og det finnes ingen annen
plass der toalettrommene vaskes to ganger
daglig, siste gang klokken 2 om natten. Det
skal være rent om morgenen! Og vi har aldri
fått klager. Det skal Turid ha all ære for!

Menneskekunnskap
- Ellers er Mostranda kjent for å være stille om
natten. Dette er alfa og omega.
I fjor behøvde jeg ikke snakke til noen. Jeg
tror bare det har vært snakk om en eneste

CARAVAN

Første og eneste valg

else og einar øverli sitter og forbereder grillmiddagen sin i
campingvognen, som står helt ut mot svaberg og med sjøkanten et dusin meter unna. utsikten er rett mot solnedgangen i
vest inn over fjorden.
- vi kjøpte vår første campingvogn i 1979, forteller de.
- deretter satte vi oss en dag i bilen for å se etter plass. etter
en dag kom vi hit.
siden har de vært her. ingen andre plasser.
- vi falt for tjøme og denne plassen. det virker så sørlandsk med
havet, svarbergene… da vi kom hit var det mange som hadde
vogner her, men vi fikk likevel velge mellom tre forskjellige plasser. vi valgte å stå ut mot sjøen.
siden har de aldri vært inne på tanken om å flytte på 27 år. bare om høsten må vognen
flyttes i skjul lenger inn på mostranda, for det er værhardt her i vinterhalvåret.
- om våren ligger det rullestein helt her opp hvor plattingen vår er, beretter einar.
men hver eneste sommer er dette virkelig familiecampingen for dem. stille og rolig. aldri noe
bråk. ingen sjenerer andre.
- en veldig fin plass, der vi har vært så heldige å ha samme bestyrer i så mange år.

Rik fangst

utvisning på alle de årene vi har vært her!
- du må ha gode menneskekunnskaper, like
mennesker og være sosial, men samtidig holde
en viss avstand, sier nilgard om jobben dag
og natt med å drive en campingplass.
- ellers er det håpløst. men det flotte opp
gjennom årene har vært å bli kjent med en
masse hyggelige mennesker, som har blitt
livslange venner.
trass i fine år og veldig fornøyde gjester
legger ikke turid og gunnar nilgard skjul på at
det neppe er lenge før de ønsker seg litt roligere somre enn å være døgnaktive som vertskap i driften på mostranda.
Man kan glede seg over en butikk som har ferske
bakevarer, dagligvarer og ikke minst is.

erlend ørn Johannessen er på vandring opp fra stranden i
ettermiddagssolen. På vei hjem fra en av dagens turer ned til
sjøen. utstyrt med fiskeutstyr og en bøtte for fangsten. nå er
bøtta tom.
- men tidligere på dagen var den full helt til randen, forteller han.
det er strandkrabbefangsten vi snakker om.
- i går fikk jeg en god del på den andre brygga…
erlend peker over mot et annet sted på mostranda. og han gjør
det helt klart at det ikke er matauk vi snakker om. for nå er
bøtta tom, og krabbene i sitt rette element.
det er erlend også, forstår vi. nå er han på vei tilbake til
familiens campingvogn. han kan fortelle at det er mye å ta seg til her på mostranda – og
øverst på lista står bading og fiske og … altså alle de gode sommeropplevelser som gjør at
generasjon på generasjon av feriefolk minnes herfra

Veteran og nye generasjoner

bjørn schjenken har vært og hentet lokalavisen som er adressert hit til mostranda. han er veteran her.
- fatter’n kjørte oss ned, selv om vi ikke engang hadde egen
bil den gangen, forteller schjenken om sine første opplevelser
på mostranda camping. da var det hytter som ble leid.
- når vi dro lå bestillingen allerede inne for den påfølgende
sommeren.
etter 13 år ble det anskaffet en campingvogn. den første av
tre opp gjennom årene.
- Jeg husker ikke hva det kostet å ha en plass for vognen den
gangen, men bilparkeringen var inkludert og kostet 1 krone
dagen, minnes schjenken.
- Jeg husker det, fordi vi fikk igjen 21 kroner etter tre uker, siden vi ikke hadde bil her.
etter noen år prøvde familien seg andre steder for å se om det kanskje kunne være like bra:
- men det var det ingen av oss som likte. vi trives vanvittig godt her, forteller bjørn schjenken,
som gleder seg til et nær forestående av familiens 3. generasjon her, den 2 ½ uker gamle
datterdatteren.
- sommer’n er mostranda! et strålende sted for unger! og for voksne.

Månelanding i starten

Cato abells første møte med mostranda camping var da han
kjørte på motorsykkeltur i 17-årsalderen.
- vi lå i telt og hørte på månelandingen, minnes han sommeren
1969.
han og familien har prøvd andre steder som feriested, men har
nå nesten fast tilhold et par uker om sommeren i en av de nye,
store hyttene her.
- dette er den fineste plassen du kan finne. ingen har slik
beliggenhet. flest soldager i året, tror jeg, sier han entusiastisk og viser favorittstedet på svaberget som er bygd inn som
en del av terrassen.
som alle andre legger abell vekt på den stille og hyggelige atmosfæren og god drift.
moto r f ø r e r e n | 4 | 2 0 0 6
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Trafikkløp er MA’s bidrag til norsk
bilsport. Denne typen konkurranser har lang historie og vært en
viktig del av Motorførernes
Avholdsforbunds profil. Nå legges
det til et ekstra, nytt format, som
skal gjøre det lettere å både delta
og arrangere: Miniløp.

Ny giv!
Trafikkløp:

Av H-E Hansen

en arbeidsgruppe i ma har lagt malen for den
nye typen miniløp. dette skal være en kompakt og konsentrert utgave av de velkjente og
tradisjonsrike trafikkløpene.

Samme formål
hensikten med miniløpet er det samme som
for vanlige trafikkløp. fra ma’s side har intensjonen hele tiden vært å gi deltakerne og
publikum en spennende og morsom løpsform,
en konkurranse som samtidig kunne fungere
som kjøretrening og ”etterutdanning”.
målsettingen har vært å bidra til økt trafikksikkerhet gjennom den repetisjon og trening
deltakerne får, både i teori, kunnskaper og
kjøreferdigheter. her er det om å gjøre å
kjenne sin trafikk-abC – og å kunne mestre
bilen. miniløpet gjelder som kvalifisering til

Løpene passer utmerket inn i MAs nye ”motto” Mennesket i Trafikken.

ranser. trafikkløp er derimot en
konkurranseform med bil som verken krever
store investeringer,
spesielle kjøretøyer
Intenssjonen har hele tiden vært å gi deltagerne
eller lange forberedelog publikum en spennende løpsform.
ser. det er heller ikke
snakk om hastighet og
den årlige nm-finalen i trafikkløp, som foregår tidtaking. her kan du bare stille opp med
i september. deltakere fra hele landet kjemper
hverdagsbilen slik den er.
om nm-medaljer og en offisiell nm-tittel fra
denne typen billøp omfatter praktisk kjønorges bilsportforbund.
ring og teori. utfordringen ligger i å kjenne
trafikkreglene og beherske ferdighetskjøring
Teori og praksis
med bil. først og fremst er det om å gjøre å
bilsport kan være en svært kostbar fornøyelse, vite hvor bilen ”begynner og slutter”, og hvor
med behov for spesialbygde biler, stort servihjulene sitter. dessuten er det en fordel å
ceteam og transport av bil til og fra konkurvære kjent med kjøretøybestemmelser, skilt-
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forskrifter og trafikkregler. svarer du feil på
teorioppgaver, eller ”misser” i en lukeparkering eller svingteknikk, blir det prikkbelastning. det samme er selvsagt tilfelle om man
bommer på den korrekte betegnelsen og
betydningen av et trafikkskilt. det er om å
gjøre å komme seg gjennom løpet og alle postene med minst mulig prikker. lykkes du godt
med dette og kvalifiserer deg til nm-finalen,
har du muligheter til å hente en offisiell nmtittel i bilkjøring. for trafikkløp foregår i et
samarbeid mellom ma og norges
bilsportforbund.

Miniløp
miniløpet kjøres på ett lukket område – som

TRAFIKK

Historien:

Populært og mangfoldig
Trafikkløpene har svært lange tradisjoner. Etter at MA (Motorførernes
Avholdsforbund) ble stiftet i 1928, gikk det ikke mer enn 6 år før det
første billøpet ble kjørt.
allerede 29. juli 1934 stilte ni biler til start i et såkalt ”humanitetsløp”
som ble arrangert i forbindelse med ma’s tredje landsmøte på
notodden. også den gangen sto konkurransen om trafikkunnskaper og
kjøreferdigheter. i tillegg ble deltakerne på den tiden satt på prøve i
forhold til hjelpsomhet overfor medtrafikanter. derav begrepet humanitetsløp.
etter hvert utviklet det hele seg til en landsomfattende aktivitet
med stadig større utbredelse og oppslutning. i toppåret 1961 ble det
avviklet hele 113 løp rundt om i landet! opptil 130 deltakere stilte til
start i enkelte løp.
løpene har opp gjennom årene hatt forskjellige navn, som for
eksempel “stjerneløpet” ”familierally” og “ansvarløpet”, før det til

en større parkeringsplass eller lignede.
kjøreprøver, skiltoppgaver og teorioppgave
foregår med andre ord på ett sted, som kan
være en bane, en parkeringsplass eller lignende), der hvor de påmeldte møter opp og
holder til.
miniløpet omfatter to deler:
spørsmålsdelen med teori og skiltoppgaver
besvares med en viss tidsfrist, gjerne mens
deltakeren sitter i bilen, og deretter et miniløp med 7 øvelser. det er valgfritt om man vil
arrangere løpet med tid som et avgjørende
element, som teller med i prikkbelastningen.
for unge bilførere vil løpet antakelig være mer
attraktivt om anvendt tid teller med i bedømmelsen.
fordelene med miniløp er at behovet for
funksjonærer er begrenset i forhold til hva
som kreves for et fullstendig trafikkløp.
et miniløp lar seg avvikle med så
få som 3 – 4 funksjonærer og alt
materiell skal finnes på et sted.
siden løpet går på et begrenset
område, faller behovet for å innhente

slutt endte opp som trafikkløp.
siden 70-tallet har opplegget i
hovedsak vært det samme: det
kjøres en løype med innlagte
prøver som er konsentrert om
ferdighetskjøring og teoretiske
kunnskaper.
fra 1984 har trafikkløpene vært arrangert i samarbeide med norges
bilsportforbund, noe som har gitt løpsserien offisiell nm-status.
medaljene det kjempes om i nm-finalen er med andre ord de samme
gull- sølv- og bronsemedaljene som andre norske bilsportsutøvere konkurrerer om.

tillatelser fra kommuner, grunneiere, vegvesen
og Politi bort. det er tilstrekkelig å få tillatelse fra eieren av den aktuelle plassen.
deltakere befinner seg også til enhver tid der
hvor det hele foregår. slik skal det skapes et
spennende miljø rundt arrangementet, og
konkurrentene får anledning til å følge med i
hverandres innsats.

Deltakelse
det konkurreres i flere forskjellige klasser; fra
begynnerklasse C til b og a, samt eliten. alle
klasser kjøres med egne dame- og herreklasser. i nm-finalen er det beste deltaker uavhengig av klasse som stikker av med

gullmedalje og nm-tittel.
i et miniløp er det ingenting i veien for at
ungdom under opplæring kan delta (også
under førerkortalder). disse må imidlertid ha
med seg en ledsager med tilstrekkelig erfaring
og gyldig førerkort i bilen.
som i andre sportsgrener er det alltid
noen som utmerker seg også i trafikkløp.
noen av deltakerne leser teori og trener på
kjøreferdigheter, og kommer til løpene svært
godt forberedt. det leveres ofte imponerende
prestasjoner når det gjelder både bilkjøring og
trafikkunnskap. medaljene henger dermed
meget høyt, og kampen om den årlige nmtittelen er virkelig hard.

Forskjellige varianter av
Trafikkløp kan gjøres til attraktiv underholdning for familier –
med oppgaver for både barn,
ledsagere - og bilførere som ønsker
å kvalifisere seg til NM-finalen.
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BÅTLIV
REISER

Volvo Open 70 er ikke
noen ny bilmodell fra
Volvo. Ei heller har reisen
jorden rundt foregått på
landjorden. Det dreier seg
om det mest ekstreme av
regattaer på de åpne hav
– Volvo Ocean Race.

Volvo Ocean Race:

Ekstrem run
Av H-E Hansen

da båtene satte av sted fra vigo i spania i
november i fjor visste alle at dette ville bli
tidenes kanskje tøffeste verdensomseilende
regatta; 50 000 km fra kontinent til kontinent, to ganger over ekvator og et langt
strekk gjennom sydishavet. etter et drøyt
halvår nås endemål i göteborg.

Sparsommelig
båtene er konstruert med fart for øye.
komforten for mannskapet på 10 er det ikke
tenkt på. det er ingen myte at man knapt nok
får ha med seg en tannbørste uten at skaftet
er delt i to, at man må dele køyer og at hver
kilo personlig utrustning byttes mot det absolutt nødvendigste som må være med for å tåle
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påkjenningene.
men selv om interiøret på båten er spartansk til det nesten absurde, er volvo open
70-båtene noe av det mest avanserte som har
seilt de syv hav. 2005-2006-utgaven av volvo
ocean race brakte helt nye båter til jordomseilingen. de nye reglene tilsa 70-fot (21,5
meter) lange båter – en såkalt åpen 70-klasse
med stor frihet for designerne til å skape noe
nyvinnende. de har benyttet det siste av tilgjengelig seilbåtteknologi. de 70 fot (21,5 meter)
lange båtene er bygd i lette karbon- og komposittmaterialer. med spinnaker og storseil opp i
medvind har denne typen båter 850 kvadratmeter seil i den 31,5 meter høye masten. dette gir
hastigheter på opptil 40 knop. under veis ble

det satt en rekord for hvor stor distanse noen
seilbåt har seil på et døgn – over 500 nautiske
mil (over 900 km) med en gjennomsnittlig fart
på over 20 knop (nesten 40 km/t).

Svingbart problem
en av de store finessene er de svingbare kjølene. ikke bare ligger halvparten av båtenes
12-14 tonns vekt i kjølen, men den 4,5 meter
dype kjølen kan svinges 40 grader fra side til
side for å motvirke at båtene krenger for mye
og dermed mister vinden og kraften i seilene.
når båtene legger om kursen tar det bare
noen sekunder før hydraulikken kan svinge
kjølen helt over til ytterpunkt på den andre
siden. men systemet, som på forhånd var

BÅTLIV
REISER

ansett som ufeilbarlig, har vært til stor hodebry for mange båter. de enorme kreftene som
båten har vært utsatt for har ført til at kjøler
ikke har fungert og til og med sprekker i skroget, som førte til forlis!

Variert konkurranse
syv båter var meldt på: abn amro stilte med
to båter, og videre deltok Pirates of the
Caribbean, brasil 1, movistar, ericsson og
brunel. På ferden rundt kloden har seilasen
besøkt 10 havner, der det har vært stor oppmerksomhet om konkurransen. hver etappe og
passering av visse posisjoner ute i havet –
såkalte porter – har vært grunnlag for poengsammendraget for å kåre vinneren. for å skape
ekstra spenning og blest har det også vært
korte havne seilaser i havnene volvo ocean
race har besøkt. totalvinneren ble amn amro
1, som har utmerket seg i teten helt siden start.
nytt race jorda rundt kommer allerede i 2008.

Kopien av ostindiafareren Göteborg ga startsalutten i Vigo
med Volvos hovedstad Göteborg som endelig slutthav
etter jordomseilingen.

Ny avskjed. Ny etappe Et mannskap på 10 er egentlig for
lite for å takle en så rask og avansert båt. Et slit i kamp
mot elementene.

ndreise
ABN AMRO 1 ledet hele veien i feltet på syv båter som er en slags ”havets Formel 1” – lettere, avanserte og utrolig raske.

Volvo Open 70-båtene
lengde: 70 fot (21,5 m)
bredde: 4,7 - 5,7 m
dyptgående: 4,5 m
maks. seilareal: ca 850 m2

mastehøyde: 31,5 m
vekt: 12,5 -14 tonn
mannskap: 10
fart: opptil 40 knop

Volvo Open 70-båtene kan pløye havene med fart på opptil 40 knop – over 70 km/t.
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Le Mans:

Historisk dieselseier

Dieselmotorer når stadig nye milepæler. Også på racerbanen. Myten
om at dieselmotorer er trege ble for godt avlivet da en Audi-racer
med slik motor vant det legendariske 24-timersdløpet på Le Mans.
løpet strekker seg over et helt døgn og
krever det ytterste av bil og dens førere i et
helt døgn. årets race på den 13 km lange
racerbanen i frakrike var det 74. siden starten
i 1923, og audi r10 skrev historie med å være
den aller første dieseldrevne bilen på startstreken. og ambisjonene om å vinne ble også
innfridd på første forsøk!

Sterkt dominans

audi har allerede satt sterkt preg på le mansløpet de siste årene. en ambisiøs satsning
med audi r8 har gitt en rekke på fem seire på
le mans. da Peugeot i fjor sommer annonserte
at de ville stille med en dieselbil på le mans
i 2007, bestemte audi seg for å ta utfordringen. den tyske bilprodusenten mente at den
beste måten å utvikle dieselteknologien vi-

Tom Kristenesen:

dere på var gjennom hard konkurranse i et av
verdens mest krevende billøp. bare 200 dager
etter at den nye audi r10 var skrudd sammen,
vant den som på bestilling.
den ble utstyrt med en 5,5-liters, 90graders v12 turbodiesel med fire ventiler pr
sylinder som yter 650 hk og har et dreiemoment på utrolige 1100 nm.
frem mot le mans gjennomgikk audi
r10-bilene omfattende testing. etter 30 000
kilometer og 1500 timers testkjøring var biler,
teknologi og førere satt på store prøver. i
debutløpet på sebring-banen i usa i mars ble
det seier.

og noterte seg for beste kvalifiseringstid. fra
de første to startposisjonene gikk de rett i
ledelsen med bilen til biela/Pirro/Werner først
og kristensen/Capello/mcnish hakk i hæl. men
drømmen om en dobbeltseier ble brutt etter
fire timers kjøring da bilen til kristensen ble
stående i depotet i nesten 20 minutter med
tekniske problemer. dermed ramlet han fra
andre- til tolvteplass. frem til målgang klarte
imidlertid den uheldige kristensen og hans
lagkamerater å kjøre seg opp til en tredjeplass. Pescarolo-teamets bil med blant andre
rallyverdensmester sebastien loeb klarte å
kile seg inn mellom de to audi’ene.

En og tre

Tid spart

to eksemplarer av audi r10 ble sendt til le
mans for å hente hjem audis sjette seier på le
mans. seks av verdens beste racerførere, som
utgjør audi-laget, skulle kjøre dem. samtlige
er veteraner og tidligere le mans-vinnere med
til sammen 17 tidligere seire, der danske tom
kristensen skiller seg ut som tidenes mestvinnende..
allerede under kvalifiseringen viste dieselracerne at de skulle være med i toppstriden

vinnerbilen tilbakela 380 runder, ny rekord.
totalt ble det tilbakelagt 5187 km. dette
tilsvarer omtrent samme distanse som en hel
formel 1-sesong! gjennomsnittsfarten var
215,4 km/t, inkludert depotstoppene.
nettopp turene innom depotet var en
viktig faktor i år. dieselmotoren på vinnerbilen krevde mindre drivstoff enn
bensinkonkurrentene, og kunne kjøre litt
lenger mellom hver gang den skulle i de-

Lys levende legende

Tom Kristensen er tidenes mestvinnende på
Le Mans. Dansken har syv triumfer. Så langt!
i 2006 så det ut til at den sympatiske racerføreren kunne øke seiersrekken sin ytterligere,
men tekniske problemer gjorde at det ”bare”
ble en tredjeplass denne gangen.
tom kristensen var opprinnelig bankmann
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før han for 15 år siden ble racerfører på heltid.
han har kjørt i de fleste klasser. størst suksess
har han hatt i sportsvogner. av hans mange
triumfer, henger de totalt syv seirene han har
sikret på le mans høyest – fire av disse har han
fått bak rattet på audi r8. selv om det ikke ble
full klaff i år, viste 39-åringen at han er av de
beste fortsatt. han satte raskeste rundetid under

løpet med et gjennomsnitt på g 232,7 km/t.
fortsatt kan han ha mange sesonger å se frem
mot som aktiv i kampen om å bli best gjennom
et helt døgn på den franske racerbanen.
Belgiske Jacky Ickx (t.v.) var lenge den
mestvinnende føreren på Le Mans med sine seks
seire, men Tom Kristensen er nå tidenes beste.
Og dansken er fortsatt aktiv.

MOTORSPORT
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Dieselkrefter på 650 hk og 1100 Nm fra en 5,5-liters, 90-graders V12-turbodiesel-motor ga Audi-seier
ved første forsøk etter 380 runder og 5187 km på
ett døgn.

Veteranen Michael Schumacher la midt i sesongen
inn en seiersrekke med sin Ferrari som kunne gi
ham mulighet for sin åttende (!) VM-tittel.

Formel 1:
potet. dermed ble viktig tid spart i kampen
om seieren. audi v12 tdi-motoren krevde
drivstoffylling bare hver 14. runde, så totalt
gjorde vinnerbilen 27 depotstopp, hvorav to
som ikke var planlagt for å fikse på giret og
på grunn av en punktering. total tid i depotet
var likevel mindre enn 30 minutter! drivstofforbruket var omtrent 4,1 liter/mil, blant
annet fordi v12 tdi-racermotorene gires på så
lavt turtall som 5000 omdr/min.

Resultater Le Mans 2006:
1. Biela/Pirro/Werner (audi r10 tdi)
- 380 runder på 24 timer 4 min 47,.325 sek
2. Helary/Montagny/Loeb (Pescarolo-Judd)
- 4 runder bak
3. Capello/Kristensen/McNish (audi r10 tdi)
- 13 runder bak
4. gavin/Beretta/Magnussen (Chevrolet)
- 25 runder bak
5. Minassian/Collard/Comas (Pescarolo-Judd)
- 28 runder bak
6. Enge/Piccini/Turner (aston martin)
- 30 runder bak

Spenning til slutt?
Formel 1-sesongen 2006 har gitt mer kamp om VM enn man kunne
ha drømt om. Etter sin overlegne seier i fjor, har verdensmester
Fernando Alonso og Renault fått hard motstand.
etter halvkjørt sesong – 9 av 18 løp – hadde
alonso seks seire og tre andreplasser.
michael schumacher i ferrari hadde bare to
triumfer og tre andreplasser, samt to svakere
poengplasseringer og et brutt løp. i poengsammendraget var stillingen 84 – 59.

Mistet grepet

men så satte schumacher inn et støt med tre
strake førsteplasser, der alonso ikke maktet
mer enn en andre- og to femteplasser.
ungarn grand Prix i begynnelsen av august
var deretter et nytt bevis på at veien mot en
ny vm-tittel ikke skulle bli så rettlinjet som
alonso og renault hadde tenkt. løpet ga de
største overraskelsene og den mest intense
dramatikken publikum kunne ha ønsket seg.
en kortversjon: alonso startet bak
schumacher et stykke bak i feltet, men
klarte etter noen intense runders duell på
en regnvåt bane å komme seg forbi. begge
fortsatte å avansere opp mot ledelsen, der
kimi räikkönen førte an med sin mclarenmercedes. da räikkönen kolliderte var det
tilsynelatende duket for en tvekamp mellom
de to vm-lederne. men schumacher tapte
terreng da han kjørte inn i en konkurrent,
fikk ødelagt frontvingen og måtte i depotet.
han klatret imidlertid raskt oppover mot
toppen igjen. etter siste depotstopp hadde

Fernando Alonso og Renault fikk grunn til å være
betenkte i annen halvdel av sesongen.

alonso en tilsynelatende god ledelse, men et
løst bakhjul gjorde at han måtte stoppe.

Endelig Jenson

dermed var det Jenson button i honda som
ledet. briten, som ble oppdaget og ført til
formel 1 av norske harald huysman, har lenge
vært en av frontfigurene i formel 1, men hadde
fortsatt til gode å vinne. nå skjedde det!
og schumacher? etter et nytt sammenstøt
måtte han bryte med skadet hjuloppheng.
men dette skjedde et par runder før mål, så
tyskeren fikk likevel en åttendeplass og ett
vm-poeng. avstanden til alonso var nå bare 10
poeng. det tilsvarer bare en eneste seier inn
mot de siste fem av sesongens totalt 18 løp.
moto r f ø r e r e n | 4 | 2 0 0 6
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Rally-VM til Norge
På sitt møte i Paris 5. juli bestemte det internasjonale bilsportsforbundet (FIA) at
tredje runde i neste års rally-VM skal kjøres i Norge 15. – 18. februar. Dermed har all
innsatsen bak prosjektet Rally Norway og årets flotte prøveløp gitt full uttelling.
Av Knut Arild Lotterud
Den tredje helgen i februar 2007 kommer hele VM-sirkuset til Hedmark og Oppland, med alt
dette innebærer av kjendisførere, mannskaper, kjøretøyer, TV-team, journalister og publikummere fra store deler av verden. Rally-VM vil utvilsomt sette sitt preg på region innlandet hele
uken, og ringvirkningene blir store for hele østlandsområdet. Arrangørene regner med at det
vil komme minst 100.000 tilskuere fra inn og utland, og det er allerede reservert mer enn
2.000 hotellrom.
	Ikke siden OL på Lillehammer i 1994 har det vært et så stort sportsarrangement i Norge.
Gjennom TV-sendte bilder til store deler av verden vil Rally Norway bli en strålende norgesreklame. Er arrangørene like heldige med været som under vinterens prøveløp, vil VM-runden bli
en flott markedsføring av vinterlandet Norge. Statsminister Jens Stoltenberg og kulturminister Trond Giske har begge oversendt sine gratulasjoner til staben bak Rally Norway, etter at
tildelingen ble kjent.

Petter og Henning Solberg kan sammen med bilsportforbundets Arild Antonsen feire norsk VM-rally.

Nytt Rally-talent
Unge Andreas Mikkelsen fra Asker utenfor Oslo har bakgrunn fra både alpint og motocross. Selv om han ennå ikke er gammel nok til å ha sertifikat, er det likevel kun rally
som gjelder nå for tiden for 17-åringen.
Lenge har det vært klart at målet er en framtidig plass i et VM-team, og forberedelsene har
allerede pågått i lang tid. Andreas satser meget seriøst, med fokus på både kosthold og fysisk
trening. Til og med Norges Toppidrettsgymnas er involvert i satsingen.
I sommer fylte Andreas 17 år, noe som innebar at han kunne skaffe seg engelsk førerkort.
Etter den tid har det allerede blitt deltakelse i et par - tre løp i England. Bak rattet i en Ford
Focus WRC, og med erfarne Ola Fløene i kartleserstolen, har unge Mikkelsen imponert alle.
Med nesten hele den britiske rally-eliten på startstreken kjørte han inn til en imponerende
andreplass i Swansea Bay Rally. Dette er nok helt klart en lovende rallyfører vi kommer til å
høre mer fra i årene som kommer.
- Han minner meg om verdensmester Sebastien Loeb, sier rallysjefen hos Ford, Malcolm
Wilson, som spår nordmannen en stor fremtid som profesjonell. Hittil er det faren Steinar som
har finansiert veien mot stjernene med 12 millioner kroner.

Andreas Mikkelsen har virkelig fått fart på karieren
bak rattet av sin Ford.

Isachsen Motorsport på vei mot toppen
Team Isachsen Motorsport, med Sverre Isachsen og Tommy Rustad bak
rattet i hver sin Ford Focus T4, satser i år på en EM-tittel i rallycross.
Etter litt problemer i innledningen av sesongen ser det nå ut til at
teamet nærmer seg kampen om EM-gullet. Sverre Isachsen vant og
sikret seg den gjeveste plassen på pallen i de to siste løpene, i Sverige
og Ungarn. I Ungarn ble det til og med dobbeltseier for team Isachsen.
For Sverre har dermed avstanden fram til EM-ledende Kenneth Hansen
krympet betraktelig. Med litt hell, og uten tekniske problemer, burde
det være mulig å hente inn den svenske Citroén-føreren Hansen.
	I skrivende stund venter tøffe oppgjør i Nederland og Belgia for
Isachsen Motorsport. Deretter samles hele rallycrosseliten til den
norske EM-runden på Momarkedet første helgen i september. Sett med
norske øyne går det mot en mer spennende EM-avslutning i rallycross
enn på mange år.
Sverre Isachsen kjemper om seiere og mestertittel i rallycross-EM.
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Charles Nikolai Myren
fylte 80 år 24. juli.
Jubilanten er frå Lurøy i Nordland, men det
meste av sitt yrkesliv har han budd på Stranda
der Stabburet var hans arbeidsplass. Charles
var kjent som ein flink fagmann og ekstra god
og omgjengeleg kollega. Utanom sitt yrke har
han vore sterkt engasjert i Motorførerenes
Avholdsforbund. MA si avdeling på Stranda har
hatt mykje glede av hans arbeid i hovudstyret
og for arbeidet med campingplassen som
foreninga dreiv i mange år. Størst innsats
har han likevel gjort ved å bygge opp ein
motorklubb for ungdommen og er framleis
drivkraft for ungdomsklubben. Vi sluttar oss til
dei mange som vil helse ein triveleg kar, god
kjenning og nabo. Ragnvald Støyva, Stranda

Opplevelse fra Nord-Østerdal
Det går an å få til et MA-arrangement i feriemåneden juli?  Ivar Eftevand  kan fortelle om et initiativ som gjør burde motivere til tiltakslyst!
Nord-Østerdal avd MA arrangerte en kombinert tur
og minibilløp til Follandsvangen seter i Sølnadalen,
Alvdal, Vestfjell lørdag 8. juli. Tanken bak det hele
var å gjøre turen original, inspirerende både for bilføreren og passasjerer. I ettertid så ser det ut som
vi lyktes med det, skriver Eftevand. l0 biler og 27
deltakere ble samlet i Alvdal på ettermiddagen i
strålende solskinn. På turen var noen innom viktige
Deltakere i dyp konsentrasjon over
landemerker med innlagte oppgaver i konkurransen.
oppgavene på setervollen
Etter siste post ble det kjørte i kortesje fram til
setra. Her ble det servering og kåseri om Follandsvangens 200 år lange seterhistorie.
Deretter var det premieutdeling. - Er andre interessert i opplegget, spør Ivar Eftevand.

Aksjon Møteplassen:

Stor aktivitet og intens
konsentrasjon under
Aksjon Møteplassen i
Melhus.

En rekke steder i landet var det arrangementer i forbindelse
med MA’s Aksjon Møteplassen midt i juni. Blant annet kan
Sverre M. Myklestad rapportere om stor aktivitet ved deres
stand på Melhus Torg i Melhus.

MA-kryssord 4-2006

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

Vinnere av
MA-kryssord nr. 2–2006:
Therese Klungland, Feda
Karen Barli, Arendal
Odd Gundersen, Oslo

Vi gratulerer!

Og her er løsningen:

Navn:	Adresse:
Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo

Frist: 30. september 2006
moto r f ø r e r e n | 4 | 2 0 0 6
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Skjærgårdsfestivalen!
MA-Ungdom var også i år på
plass på Skjærgårdsfestivalen i
Tvedestrand, på idylliske Risøya.
Her var vi ikke alene, for rundt
6 - 7000 mennesker hadde tatt
turen til øya og festivalen.
været var helt nydelig og øya var full av glade
mennesker, og selvfølgelig traff vi på medlemmer. vår oppblåsbare gladbil huset mange
ungdommer i løpet av festivalen og de aller
fleste av disse ble medlem. når store artister
satt i gang på hovedscenen like ved oss var
det selveste autofile Jan erik larsen som var
konferansier, som alltid like hyper og glad.
en uke med masse musikk, flotte mennesker,
artige øyeblikk, koselige minner og mange
nye medlemmer. det er heller ikke tvil om at
enkelte nye medlemmer er noe sprekere enn
f. eks vår kjære daglige leder henning. da en
ung gutt kom trillende på sykkelen og slo av
en prat, kom det raskt frem at denne gutten
hadde syklet fra skien i telemark og helt ned
til risøya. han hadde selvsagt kjørt en del
feil også, slik at han i realiteten syklet mye
lengre enn det egentlig er ned, men for all
del det er langt, langt, ja rett og slett langt

40

motorføre r e n | 4 | 2 0 0 6

nok. uansett er det godt å vite at vi sikrer oss
noen spreke medlemmer også.
det var en utrolig verveglede der nede
også, spesielt når medlemmer skjønte at ved å
verve fem nye medlemmer på stedet kunne de
sikre seg et stort og deilig ma-ungdom badehåndklede. så stor var pågangen at vi til slutt
gikk tom for t-skjorter og håndkleder, men
heldigvis kom forbundsleder Per med flere fra
oslo. utrolig nok ble også dette revet vekk.
lange, solfylte dager til tross, vi holdt også ut
på natta. for når de aller fleste standene tok
kvelden, satt ma-ungdom i gang tegnefilm og
folk la seg ned i standen for å få med seg de
koselige filmene. en ekstra koselig medlemsfordel om du vil.
flere av de nye medlemmene ble veldig
interessert når de fikk vite at medlemmer har
mulighet å stå på stand for oss og dermed
få reise og opphold på blant annet slike
festivaler dekket. oppholdet var det heller
ikke noe og si på, ma-ungdom leide en stor
hytte et godt stykke unna risøya på en utrolig
bortgjemt, men idyllisk plass. her var det
både kjøleskap og tv som tok inn ca en og en
halv kanal, ja luksus hele veien altså. etter en
utrolig bra uke skulle vi pakke bilen og vende
hjemover, men først tilbake til hytteplassen
for å levere bord og stoler vi hadde lånt der.
så skjer selvsagt det som ikke skal skje, låsen

på bakdørene går i vranglås og dermed får vi
ikke opp dørene. bordet og stolene fikk seg
dermed en oslotur, hvor bakvinduet ble skjært
ut for at døren kunne åpnes igjen. Ja slike
ting er med på å spre litt glede i hverdagen,
og at vår daglige leder henning var i lystig
humør var det liten tvil om. til tross for små
vanskeligheter, er det ingen tvil: vi gleder oss
til neste skjærgårdsfestival!

Lyst til å stå på stand
for MA-Ungdom?
ta kontakt med oss, send oss en mail så
tar vi kontakt med deg når noe skjer.
du bestemmer fra gang til gang om
du vil, har mulighet, får lov, har lyst, eller
gidder. uansett trenger vi glade ma-ungdommer til å stå på stands for oss og det
kan bli deg! vi dekker reise, mat og hvis
vi ikke sier noe annet også opphold!
hva venter du på, registrer deg i maungdoms stand crew! post@ma-ungdom.no
merk mailen Stand Crew.
hilsen aktivitetssekretær rine.
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Norway Cup 2006
MA-Ungdom var for tredje gang på
plass på Norway Cup. Som tidligere
var det MA-Ungdom Oslo som sto for
aktivitetene og nye medlemmer kom
strømmende til.
kule premier, artige mennesker og den alltid koselige
oppblåsbare gladbilen var også på plass. i god
ma-ungdom ånd kunne medlemmer fra hele landet
komme og stå på stand også på norway Cup. ofte
blir det gjerne slik av praktiske grunner at de som
bor i nærheten har mulighet, likevel finner folk veien
også helt fra kristiansand. standen ble ikke satt opp
før tirsdag, pga av et helt fantastisk dårlig vær, men

dette bedret seg kraftig på tirsdag og dermed var
standen oppe fra klokken ti på formiddagen. så til
tross for litt regnbyger i ny og ne, kan vi stadfeste at
det er utrolig koselig å være på norway Cup. spesielt
hyggelig var det å møte medlemmer, som ble vervet
første gangen vi var der oppe, for tre år siden. de
sikrer seg lett en ny t-skjorte og andre artige ting,
ved å komme innom og slå av en prat. som vanlig
sto standen vår ved hovedscenen, men i år var vi
gode naboer med habbo hotell, noe som også var
med på å dra folk til standen vår. et utrolig liv på
ekebergsletta også i år, både med masse stander og
gøy, i tillegg til alle barna og ungdommene selvsagt.
alle som ble medlem ble oppfordret til å registrere
seg i ma-ungdoms Community på nettsiden vår, og
har ikke du gjort det så hast inn nå.
www.ma-ungdom.no

MA-Ungdom på MAs
landsmøte på Lillehammer
ma-ungdom var selvsagt til stede på mas landsmøte på lillehammer.
et nytt styre ble valgt og ma-ungdom var raskt ute med å spørre brit
t. mortensen om å være mas representant i styret vårt. hun takket
selvsagt ja til et slikt fantastisk tilbud og sikret seg dermed et flott
badehåndklede.

Kule ting på gang?
hvorfor ikke fortelle andre om det. mange klubber
driver med kule, artige og kanskje til og med litt rare
ting. dette har andre medlemmer lyst til å høre om,
kanskje har dere hatt en kul tur, eller gjort noe utrolig gøy, skriv noen linjer og kanskje et bilde eller fem.
så skal vi få det ut på ma-ungdom.no og kanskje til
og med i bladet. hva venter dere på? send inn i dag
på post@ma-ungdom.no og merk mailen Kule ting.

FRIFONDFRIFONDFRIFONDFRIFOND
Hei alle sammen!
da er det atter en gang på tide å dele ut
penger fra frifond. det er jo noen kriterier for
å søke, men de er ikke mange.

• dere må være en godkjent ma-ungdom
klubb. altså ha sendt inn årsrapport for
2005. har ikke din klubb sendt inn denne,
gjør det sammen med søknaden, så går det
greit. skjema for både frifond og årsrapport

er sendt til alle klubber som var godkjente i
2004. hvis din klubb allikevel savner dette
er det bare å kontakte meg.
• Pengene skal gå til aktivitet i klubben eller
noe som fører til aktivitet (ikke betaling
av regninger) de som aktiviseres må være
under 26 år.
• søknadsfrist 1. september 2006.
• max søkebeløp er også i år 10.000 kr.
• fyll ut alle punkter i søknadskjemaet.

det er lov å sende to søknader, men vi kan
ikke love at begge går igjennom. merk derfor
hver søknad tydelig med hvem som har
hvilken prioritet.
Er det noe dere lurer på er det bare å
kontakte meg på post@ma-ungdom.no eller
telefon 22 95 69 58.
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annonser
REISER

Kåfjord
kommune

Oppvekst

Trafikksikkerhetsutvalg

9146 OLDERDALEN
Tlf. 77 71 90 00

9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00 - Fax. 77 78 80 01

Rotevatn
Aut Trafikkskole
Halkjellsg 20
6100 VOLDA
Tlf. 70 07 95 00

Meløy
kommune

Bjerkreim
kommune

Seksjon undervisning

4389 VIKESÅ
Tlf. 51 20 11 00

8151 ØRNES
Tlf. 75 72 15 00

Askim
kommune

Sør-Varanger
kommune

Kultur og Oppvekst

2230 SKOTTERUD
Tlf. 62 83 22 00

9900 KIRKENES
Tlf. 78 97 74 00

NORE OG UVDAL KOMMUNE
Rådmannskontoret
Sentrum 16, 3630 RØDBERG
Tlf. 32 74 27 00 - Fax. 32 74 27 01

Advokat

Øyvind Riise

Teknisk Drift

Rådhuset, 1801 ASKIM
Tlf. 69 81 91 00

Vågen
Trafikkskole
Vågsg 41
4304 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

Torget 2, 6413 MOLDE
Tlf. 71 25 02 50
Fax. 71 25 32 27

8680 TROFORS
Tlf. 75 18 22 30

Klepp
kommune

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

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 10

Oppland
fylkeskommune

Storg. 22, 3290 STAVERN
Tlf. 33 16 53 50

Halden
kommune

Samferdselsavdelinga

1771 HALDEN
Tlf. 69 17 45 00
Fax. 69 17 46 86

Kirkeg 76, 2626 LILLEHAMMER
Tlf. 61 28 90 00 - Fax. 61 28 94 99

Samferdsel, Miljø,
Plan avd.

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

2325 HAMAR
Tlf. 62 54 40 00

5397 BEKKJARVIK
Tlf. 56 18 17 50

Det Nasjonale
Aldershjem for
Sjømenn

Fearnley Fonds AS
Grev Wedelspl 9
0107 OSLO
Tlf. 22 93 60 00
Fax. 22 93 63 60

Meråker
kommune

Sektor for skole,
oppvekst og kultur
7530 MERÅKER
Tlf. 74 81 32 00

St. Hansfjellet
Parkeringshus
Farmannsg 16
1607 FREDRIKSTAD
Tlf. 69 30 60 00

BUSKERUD
Kongsberg.............................Tlf. 32 73 04 10

Havneg. 16
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 91 00

MØRE og ROMSDAL
Sunndalsøra..........................Tlf. 71 69 17 26
Ulsteinvik...............................Tlf. 70 01 10 18
Landsdekkende nett til din tjeneste
døgnet rundt, hele året

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

Utdanningsetaten
PB 6600, 9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00 - Fax. 77 78 80 01

Kvam Herad
kommune

Rådhuset
5600 NORHEIMSUND
Tlf. 56 55 30 00

Organisasjonskart for Redningstjènesten
Justisdepartementet
Rednings- og beredskapsavdelingen
Akersg. 42, Postboks 8005 Dep
0030 Oslo
Tlf.: +47 22 24 53 21 Faks.: +47 22 24 51 64
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Hovedredningssentralen
Sør-Norge
Sikringsbygget
4050 Sola
Tlf.: +47 51 64 60 01
Faks.: +47 51 65 23 34

Hovedredningssentralen
Nord-Norge
Postboks 1016
8001 Bodø
Tlf.: +47 75 58 07 45
Faks.: +47 75 52 42 00

Lokale redningssentraler
(LRS)
identisk med politidistriktene

Lokale redningssentraler
(LRS)
identisk med politidistriktene
og Svalbard
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NYE
FIAT STRADA.

NOEN MÅ
GJØRE
MØKKAJOBBEN.
Norges billigste pickup er nå på plass. Mye kraftigere, nå med 85 hk.
Multijet diesel med hele 200 Nm ved 1750 o/min. Mye sterkere og med
705 kg lastekapasitet.
Jord, tung løast, harde veier. Nye Fiat Strada er klar for enhver oppgave. Nytt design og overraskende god
komfort.

JOBB

Nye Fiat Strada fra kr 122 869,–*.
Kom og opplev nye Strada hos din lokale forhandler.
Fra-priser eks. mva. levert Drammen bilhavn. Årsavgift kommer i tillegg.
Se www.fiatjobb.no eller ring 23 37 61 00 for din nærmeste forhandler.

*

www.fiatjobb.no

Bilnavigasjon
Best
i
test!
“TV 2 hjelper deg”
11. mai 2006

Kontakt din nærmeste forhandler!
Importør: Belanor AS, www.belanor.no

