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26. oktober er det 80 år siden noen fremsynte menn 
stiftet mA. de så at noe måtte gjøres med det som 
allerede da var blitt et trafikksikkerhetsproblem: Alko-
hol i trafikken. i alle årene siden har mA stått i fronten 
i arbeidet for en alkohol- og rusfri trafikk. frihet fra all 
rus i trafikken. i 1936 fikk Norge som det første landet 
i verden, en promillegrense på 0,5, etter sterkt påtrykk 
og påvirkning fra mA. i 2001 fikk vi 0,2-grense netter 
mange års hardt arbeid fra mA.

men fortsatt er rus i trafikken en av hovedårsakene til 
de høye døds- og ulykkestallene i trafikken. Prøver tatt 
av ca 10 000 bilførere ble i 2007 analysert for alkohol, 
narkotika og medikamenter. det er anslått at det hver 
dag foretas 15 000 kjøreturer med rus i Norge. mA har 
fortsatt mye å gjøre. Sommerens landsmøte gikk inn 
for en strategi hvor mA skal spisses som en trafikk-
sikkerhetsorganisasjon, med fokus på den menneskelige 
adferden i trafikken og arbeidet for en rusfri trafikk. 

mAs visjon er rUSfri trAfikk og LiVSStiL.  
Landsmøtet sluttet seg videre til en strategi for 
tydeligere profilering av mA. En stor andel mennesker 
støtter våre saker og vårt syn om en restriktiv bruk av 
rusmidler. disse ønsker vi å nå gjennom den nyprofi-
leringen som er vedtatt, bl.a. ved at mA for fremtiden 
skal profilere seg under navnet ”mA – rusfri trafikk og 
livsstil”.  

Vi har også justert vår grafiske profil med en ny logo. 
den viderefører mAs visuelle identitet, den er fremtids-
rettet, den er særegen og appellerer til både ung og 
gammel.

gjennom en bevisst bruk av nyprofileringen skal vi 
skape tillit og underbygge vår kommunikasjon med 
omverdenen om det samfunnsansvar som mA har tatt 
på seg.

Terje Tørring
Direktør

80 år for mennesket 
i trafikken

Når du kjører bil: 
Kjør bil!

ledermA- 
hjørnet
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det kan være hyggelig å kjøre bil. det skulle bare mangle at vi ikke skal 
ha det bra når vi sitter bak rattet. bilene våre er stadig mer komfortable. 
Her i en kokong av metall med både aktive og passive sikkerhets-
systemer av alle typer som skal ta vare på oss, er alt lagt til rette for en 
behagelig ferd. det skulle bare mangle. og vi innretter oss som best vi 
kan. bilen har et rikholdig dashbord som kan styre det meste av lys og 
luft, musikk og annen komfort. Setet byr på et behag som det nesten 
ikke finnes maken til hjemme. og på kjøreturene skal vi jo ikke være 
noe foruten. Ja, også er jo kaffen der i en av koppeholderne. og noe 
smågodt i en pose.

og så skal vi kommunisere med omverdenen. det hjelper selvsagt litt 
at du er lovlydig og bruker handsfri når mobiltelefonen din ringer. men 
hvor er du egentlig i tankene når du tar en hyggelig prat med mor 
eller løser jobbproblemer på direkten, mens du dundrer av sted langs 
landeveien. ofte lurer jeg også på hvorfor noen sjåfører må vri hodet 
helt til siden for å snakke med passasjeren…

Vi er aktive mennesker som liker at det skjer mye i en moderne hverdag. 
i de fleste tilfeller er det helt greit at man tar inn over seg mange 
impulser på en gang. men vi er ifølge trafikkpsykologene egentlig 
ikke skapt til å takle så mye, i alle fall ikke mens vi farter av sted i 
landeveistempo. det viser seg ofte at trafikksituasjonen i seg selv er 
mer enn nok. i tillegg vil vi samtidig snakke og ringe, spise og drikke, 
skifte plate i musikkanlegget og følge med på de stadig mer populære 
navigasjonssystemene, samt kanskje aller helst innta en småslumrende 
hvilestilling i godstolen.

det uskyldige øyeblikket det tar å for eksempel fomle med kaffekoppen, 
kan få alvorlige konsekvenser. Jeg griper meg selv stadig vekk i å tenke: 
Nå er det nok. Nå må jeg virkelig ha full konsentrasjon på det som er 
viktigst her bak rattet.

De beste hilsener på ferieturen!

Hans-Erik Hansen
Redaktør



Etter sesongens forskjellige lokale konkurranser 
hadde 24 finalister fra store deler av landet kvali-
fisert seg. med utgangspunkt i Justissektorens 
kurs- og øvingssenter i Stavern gikk kjøreruten 
i sentrum og omegn. det var også på øvings-
senteret at teoriprøver og det øvrige programmet 
fant sted. og årets Nm ble et meget vellykket 
arrangement. Ved siden av den gode innsatsen 
av deltakerne, stilte over et halvt hundre frivil-
lige opp på arrangørsiden, for her trengtes alt 
fra dommere og postmannskaper, til hjelp med 
bevertning og premieutdeling. Et trafikkløp-Nm er 
både hard konkurranse og hyggelig samvær.

Uslåelig
Atter en gang gikk Nm-gullet til ole Andreas 
klungland fra gyland. Han seiret med overlegen 
margin i eliteklassen. i teoridelen hadde han 
47 av 50 riktige svar på spørsmål som ville ha 
stilt selv den mest skarpskodde bilsakkyndige til 
veggs. også i kjøreløypa med de innlagte postene 
med presisjonskjøring, kom han gjennom med 
lavest prikkbelastning.
 klungland fikk allerede i fjor en av norsk 
bilsports alle høyeste utmerkelser for en innsats 
utenom det vanlige – altså sin stadig lengre rekke 
av gull i trafikkløp-Nm. Han føyer seg til en eksk-
lusiv liste på rundt 80 berømtheter, som har blitt 

hedret med Norges bilsportforbunds ”gullratt”.
men også i år var Are Sagland fra Sandnes en hard 
konkurrent i kampen om mesterskapet. Sagland 
kom i år som i fjor på andreplass sammenlagt, 
også med nest beste resultater både i teori og 
kjøring. terje årnes fra oslo tok Nm-bronsen, 
mens vinneren av kvinneklassen, kristine Senum 
fra Nedenes, plasserte seg på en imponerende 
fjerdeplass i totalsammendraget.

Ikke bare hestekrefter
deltakerne i Nm må gjennom en krevende teori-
prøve med 50 innfløkte spørsmål. 
 trafikkløp, også kalt bilsportens folkesport, 
er en konkurranseform tilpasset vanlige hverdags-

bilister. Her er det ikke snakk om spesialbygde 
biler, høye hastigheter og store kostnader.
 det handler om trafikkunnskaper og 
ferdighetskjøring med egen bil – en løpsform 
som tar sikte på å bedre deltakernes kunnskaper, 
ferdigheter og trafikkforståelse; altså trafikk-
sikkerhet. Løpene omfatter en teoriprøve og 
en kjørerute, der deltakerne treffer på en rekke 
prøver under veis.
 Utfordringen for deltakere i trafikkløp ligger 
altså i å være kjent med lover og regler, og samti-
dig beherske ferdighets- og presisjonskjøring med 
bil. først og fremst er det om å gjøre å vite hvor 
bilen ”begynner og slutter”, og ikke minst hvor 
hjulene befinner seg. trafikkløpkonkurranser byr 

Av H-E Hansen

Teoridelen av mesterskapet er virkelig noe 
å bryne seg på. 

Trafikkløpet gikk i Stavern og omegn, og var 
lett synlig også for andre enn deltakerne.  

Primus motorer for Norgesmesterskapet; 
Bjarne Eikeland (t.v.) og Ingvald Holm. 

Trafikkløp-NM 2008:

Ole Andreas Klungland sikret seg 
enda et gull i Trafikkløp da MA 
avholdt sitt årlige, offisielle NM i 
slutten av september. I kombina-
sjonen av teoretiske prøver og 
presisjonskjøring i en landeveis-
løype var Klungland uslåelig. 
Dette var hans 15. NM-gull, 
hvilket er unikt i så å si enhver 
mesterskapssammenheng.
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så absolutt på utfordringer og spenning.
- motorsport er ikke bare fart og hestekrefter, sier 
Stein Hardeng, leder for ferdighetsseksjonen i 
Norges bilsportforbund.
- i dagens trafikksituasjon er trafikkløp en type 
konkurranse som blant annet er viktig for å fore-
bygge ulykker ved å teste både teorikunnskapene 
og kjøreferdighetene. 

Vrient
deltakerne i trafikkløp må kjenne sin trafikk-
AbC. de må være kjent med lover, regler, 
skilt, kjøretøybestemmelser og forskrifter, for 
spørsmålene til den teorietiske delen av konkur-
ransen er vanskelige.
- til Nm gjør vi dem ekstra vriene, sier bjarne 
Eikeland, som mener at man virkelig måtte stille 
finalistene på prøve.
til gjengjeld sier den pensjonerte trafikklæreren 
at han er imponert over kunnskapene de Nm-
startende har.
- det finnes ikke den bilsakkyndige eller 
trafikklærer som kunne ha hamlet opp med 
Nm-vinneren, som hadde 47 riktige på de 50 
spørsmålene, skryter Eikeland. 
Som eksempel stiller vi noen av de innfløkte 
spørsmålene, der du skal svare med ja eller nei:
1. Er veiskulder den del av kjørebanen som ligger 
utenfor veien?
2. Skal du ved sving til høyre i veikryss kjøre så 
nær høyre veikant som mulig? 
3. du tar med en haiker en mørk vinterkveld. Er 
det påbudt å gå ned på parklys under påstigning?
4. kan du få straff for å leke deg litt ved å la 
bilen skrense?
5. må motorisert leketøy for barn være sperret for 
maksimal hastighet over 6 km/t?
og dette var noen av de letteste… Svarene finnes 
nederst i artikkelen.

Plankekjøring
årets kjørerute for Nm hadde sitt utgangspunkt 
i det tidligere militærområdet fredriksvern, mel-
lom bygninger som delvis kan dateres tilbake til 
1750-tallet da dette var Norges første hoved-
stasjon for marinen. i dag finnes en rekke offen-
tlige innstitusjoner her, blant annet hoved-
kvarteret for Utrykningspolitiet.
 Noen av løypepostene var plassert her inne 
på historisk grunn, mens det meste av kjøreruten 
var lagt i en to mil lang sløyfe i omegnen. i det 
idylliske vestfoldlandskapet, som kom til sin fulle 
rett i strålende høstsol, var det plassert ut et 
drøyt dusin poster. På noen av dem var det teori-

nøtter som skulle knekkes, men de fleste besto i 
å vise at man behersker bilen med millimeterpre-
sisjon. det er fantastisk hvilken oppfinnsomhet 
arrangørene har i å bruke enkle midler for å skape 
komlpiserte prøver. du skal kjøre tettest mulig 
inntil en gummikopp, holde retningen langs en 
planke eller beregne hjul- og akselavtand når du 
kjører frem mot fire nøyaktig plasserte punkter. i 
tillegg til presisjonen skal mange øvelser gjøres 
på kortest mulig tid: Ut av en lukeparkering og 
raskest mulig kjeglekjøring som ender i en presi-
sjonsstopp nærmest mulig et mål. Her måles det 
millimetre. man må være både trent og oppmerk-
som for at ikke prikkbelastningene skal hagle på.

Alvor, men likevel er NM et arrangement av 
gemyttelig samvær. 

En entusiastisk starter slipper feltet av 
deltakere avgårde. 

Presisjonssjkøring og millimetermål. Ut-
fordringer for både sjåfør og dommer.

ORGANISASJON
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Verdige medaljevinnere i mesterskapet: 
Årnes (t.v.), Klungland og Sagland.

Overdommere og representanter fra bilsportforbundet 
bekrefter at alt går riktig for seg. 

Tap eller vinn med samme sinn… MA-familien og 
venner hygger seg. 

riktig svar på 
spørsmålene: 

1: Nei. 2: Nei.
 3: Ja. 4: Ja. 5: Ja.

Resultatene:
Elite  
1. ole Andreas klungland  gyland   63
2. Are Sagland Sandnes   87
3. terje årnes oslo 114
4. magne Stueland  Skudeneshavn 146
5. Sigurd Johannessen  Sandefjord 147
6. olav Hardeberg grimstad 150
7. frank kolstad åmli 154
8. geir øynes Sandefjord 159
9. Jan Stueland Skudeneshavn 176
10. kjell Arne Heggheim  kjølsdalen 180
11. terje Johannessen Sandefjord 183
12. magne boye Arendal 211

Herrer A   
1. ken-gøran olsborg Sandefjord 205      

Herrer B   
1. Håkon øynes oslo 183
2. kim robert Hansen Sandefjord 186      
Herrer C
1. bjørn olav Eikefjord oslo 213
2. Jørn inge Nedrebø Sandane 248

Damer A   
1. kristine Senum Nedenes 146
2. Elisabeth Vangen olsen Nelaug 156
3. Anne britt Haugen Sandefjord 199
4. randi Aabrekk Heggheim kjølsdalen 270      

Damer B   
1. monica øynes Sandefjord 239      

Damer C   
1. marit Solveig Nedrebø bjørvik byggstad 192
2. trine Høstmark Løve oslo 271
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Land Cruiser er selve symbolet på toyotas 
ekspansjon verden over, ikke minst i de 
deler av verden der fremkommeligheten er 
vanskeligst. den har i over et halvt århundre 
gjort tjeneste der driftssikkerhet ikke bare 
er viktig, men en livsnødvendighet. også på 
våre hjemlige veier har den blitt en populær 
landeveiscruiser, men for å se hva den vir-
kelig er god for tok vi turen til et land som 
byr på varierte og tøffe forhold.

Eksotisk og nær
marokko. bare navnet gir en følelse av det 
eksotiske. Av en fjern arabisk verden. tusen 
og en natt i nordafrikansk versjon. Likevel 
ligger ikke marokko veldig mye lenger unna 
enn de sydspanske kystene dit mange reiser 
på helgetur. Landet ligger rett inn på Afrika-
kysten fra kanariøyene, og har etter hvert 
blitt et stadig vanligere reisemål for dem 
som velger å fly den lille timen ekstra. for 
her kan du oppleve noe helt nytt.

Mangfoldig kultur
Vårt utgangspunkt er marrakech, få timers 
flytur fra gamlelandet lander vi på menara 
internasjonale lufthavn. byen ligger så å si 
midt i landet og har drøyt 1 million innbyg-
gere. På klare dager kan man se de snødekte 
Atlasfjellene på over 4000 meter rage opp fra 
slettelandet i sydøst.
 En av de store attraksjonene er landets 
største tradisjonelle marked – eller ”souk”, 
som det kalles. gamlebyen – ”medinaen” – er 

Av H-E Hansen

Marokko har det meste man måtte ønske seg for en eventyrlig 
reise: Variert landskap, livlige basarer, spennende folkegrupper, 
storbyer og fjerntliggende landsbygd. Men skal du utenfor hoved-
veinettet, der du møter ørkenen og fjellene på sitt villeste, har du 
behov for en helt spesiell type transportmidler, som tåler påkjen-
ningene. Nei, det ble ikke kameler denne gangen. En karavane av 
Toyota Land Cruisere ble våre ”ørkenens skip”.

En eventyrreise



En eventyrreise
REISE
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en severdighet som står på UNESCos verdens-
arvliste i kraft av et stort antall bygninger og 
anlegg fra dens historiske gullalder: moskéer, 
religiøse skoler som madrassaer og zaouiaer, 
palasser, garverier og bymurer.
 det store torget djemaa el fna, som 
ligger inntil disse, skal være det travleste i 
Afrika. Her er det et yrende liv så å si døgnet 
rundt, med varehandel og slangetemmere. 
Når kvelden faller på forvandles plassen til et 
enormt utendørs spisested med ild og grill-
røyk iblandet rytmene fra orkestre som spiller 
tradisjonell musikk. Lydene, luktene og hele 
atmosfæren gjør marrakech til en eksotisk 
opplevelse, som i seg selv rettferdiggjør 
en ferie helt utenom det vanlige. men vi er 
bare i begynnelsen av turen. Nå skal vi ut på 
veien.

Ikke nye
det er ikke nye toyota Land Cruisere vi skal 
bruke denne gangen. dette er ikke en vanlig 
test. Vi skal ut og se hvilke forhold Land 
Cruisere kan bli utsatt for og hvordan de 
takler dem. bilene vi kjører har noen år på 
nakken under de forholdene vi møter.
gjennom lokale kontakter er det leid inn en 
håndfull biler som til vanlig gjør nettopp 
slike turer som dette med turister: Ut fra den 
slagne landeveien og inn i ørkenen eller opp 
i fjellene. den eventyrlystne kan kjøpe seg 
tykke guidebøker som angir alle de veiene 
som slynger seg inn i sanddynene eller inn 
mellom knausene i himmelhøye fjellover-
ganger i marokko. dit er det vi skal. to og to 
i en karavane på et halvt dusin biler.

Over Atlas
kursen settes mot sydøst. fra marrakech 
legger vi noen mil trafikkert landevei bak 
oss sammen med søkklastete lastebiler på 

langferd, tettpakkete busser og all verdens 
mindre biler. i det fjerne vokser Atlasfjellene 
opp. med sine 2400 km er dette den lengste 
fjellkjeden i Afrika. den strekker seg i hele 
marokkos lengde og danner skillet mellom 
landskapene ut mot havet og Sahara. der 
veien slynger seg oppover i høyden, nærmer 
vi oss områdene som kalles det høye Atlas, 
med topper på over 4000 meters høyde. Så 
høyt går ikke den asfalterte hovedveien, som 
markerer sitt høyeste punkt omtrent på nivå 
med galdhøpiggen, altså rundt 2500 moh.
Vi skal heller ikke høyere når vi tar av på en 
grusvei. Nå bærer det inn i avsidesliggende 
daler. ikke så å forstå at det er ubebodd her. 
Vi kjører gjennom et pittoresk landskap med 
landsbyer og hyppige kasbaher - de typiske 
festningslignende bygningene som ofte lig-
ger på høydedrag. Jordfargene fra landskapet 
går igjen i bygningene. freden hersker. men 
veiene er dårlige. og blir dårligere jo lenger 
inn i dalene vi kommer. bilene tar seg likevel 
frem, men farten må avpasses etter forhold-
ene. i løpet av en halv dag går det knapt 
fortere enn gjennomsnittlig 15 km/t. men 
vi har ikke kommet hit for å komme raskest 
mulig frem. Støvet og varmen er også en del 
av ekspedisjonsopplevelsen. Land Cruiser er 
kjent som en av de mest egnete for å takle 
slike veier - og mangel på veier.

Inn i Sahara
Etter fjellpasset og videre kjøring sydover 
kommer vi til Zagora. det sies at byen prøver 
å gjøre hevd på å være marokkos varmeste 
by. men vi er ikke her på midtsommeren, så 
det er aldri over 38 varmegrader så lenge 
vi er i landet. i Zagora gjøres det også et 
nummer av at vi nærmer oss ørkenen. ifølge 
prangende skilt skal det nå være et par 
måneders kameltransport mellom oss og 
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mytenes timbuktu i mali. Vi har kommet til 
begynnelsen av Sahara, som er det arabiske 
ordet for ørken. Herfra strekker sand og stein 
seg som et bredt belte tvers over Afrika helt 
til Egypt og rødehavet i øst. 9 millioner 
kvadratkilometer, like stort som Australia og 
USA til sammen! 
 dette skal vi få en ørliten smak av og 
setter kursen videre mot sydøst. ikke på 
veier, men på en form for stier der man kan 
se at biler har kjørt før og bærer bud om at 
det finnes et slags mål i den andre enden. 
Her i sydøst er vi ikke langt fra grensen mot 
Algerie. Enda lenger syd ligger den omstridte 
grensen mot Vest-Sahara, som marokko har 
okkupert og administrert siden 1970-tallet.

Goldt og fascinerende 
Sand og stein. mye stein. men ofte også 
partier med sand, der det er rikelig med 
muligheter til å kjøre seg fast, selv med 
en Land Cruiser. for her kreves det at man 
kjenner kjøreteknikken med å holde god fart 
med bilen for at den ikke skal begynne å 
spinne og grave seg ned. Slik motorførerens 
utsendte gjorde til stor glede for resten av 
karavanen. da ble ekspedisjonsånden virkelig 
vekket, og snart var resten av følget på plass 
med både slepetau og bedrevitende råd om 
hvordan jeg virkelig skulle ha kjørt…
 Sand og stein. milevis. ørken er ikke 
alltid slik vi har sett det på film med myke, 
gulbrune sanddyner så langt øyet rekker. det 
er allikevel ikke uten grunn at de store ler-
retene med for eksempel Lawrence av Arabia 

ble fylt med de voldsomme sceneriene her fra 
marokkos ørkener. dit kommer vi også. Her 
får vi tilfredsstilt hele drømmen om å opp-
leve, gå og kjøre i den perfekte ørkenen, bo 
i en teltleir og se at dagen forsvinner med 
solen i vest. morgenen etter sto vekke-
klokken på 6 for å oppleve forvandlingen 
fra kjølig natt til morgenrøden og den raske 
oppvarmingen når solen står opp.

Vennlig
Veien videre gjennom ørkenen med retning 
tilbake mot nordøst blir en leksjon i hvor 
fascinerende også et ensformig landskap kan 
arte seg. og selv midt ute i et ørkenområde, 
der blikket først blir stanset av fjellene 
milevis borte i disen, kan vi komme over en 
vandrende marokkaner. det er ingen bebyg-
gelse eller annet liv å øyne. Likevel må de 
små bakkekammene skjule bebyggelse, det 
være seg en kasbah – et av de tradisjonelle, 
fortlignende husene – eller en teltleir av 
nomader.
 marokko er et land det er forholdsvis 
lett å reise i. og man føler seg trygg. men-
neskene er hyggelige og gjestmilde. for-
skjellige befolkninger har bidratt til dagens 
befolkning; berbere, arabere, fønikere, jøder 
og afrikanere fra mer sydlige deler av konti-
nentet. Araberne ankom i det 7. århundre og 
tok med seg sine tradisjoner og islam, som i 
dag setter sitt preg på landet.
 men dette er et land der mange fortsatt 
har et enkelt levesett. dette blir mer åpen-
bart når man kommer ut av byene. i enda 

Av H-E Hansen
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større grad blir vi oppmerksom på dette når 
karavanen vår beveger seg stadig lengre ut 
på avsidesliggende veier.

Velkomment
Vi har valgt et høyt pass for å komme oss 
tilbake over Atlas til byen ouarzazat, som 
er siste stopp før returen på hovedvei til 
marrakech.
 På vei inn mot fjellene kjører vi gjen-
nom daler med frodige åkrer og busker. det 
irrgrønne står i vakker kontrast til de rødlige 
jordfargene på både fjellandskapet og bebyg-
gelsen. det er stille og fredelig.
 Langs veien dukker barna opp når vi 
kommer kjørende. det er lett å la seg friste 
til å kjøpe posevis med drops for å kunne gi 
dem det de vennskapelig tigger om når vi 
stopper bilene. men å gi bort slikkerier gir 
bokstavelig talt en vond smak i munnen. å 
begynne å gi penger når de ber om ”diram” 
virker heller ikke riktig. Noen i reisefølget 
vårt har fått nyss om at det står dårlig 
til med skrivemateriell på skolene ute på 
landsbygda og har vært forutseende nok til 
å kjøpe inn et stort parti blyanter, penner 
og blokker. å dømme etter ansiktsuttrykkene 
er dette veldig velkomment. ikke minst for 
læreren på den lokale skolen, som får ”rest-
lageret”.

Ikke umulig
Selv legger vi ut på den etappen over fjel-
lene. Veien går mange steder over til å bli 
bare et spor mange steder. i de bratte klippe-
formasjonene må man tidvis betvile at noen 
menneskelig hånd har gjort noe for å rydde i 
steinblokkene. Jo ”verre” det blir, jo mer ko-
ser offroadentusiastene seg, der bilene klyver 
og balanserer seg frem meter for meter. Hvis 
ordet uveisomt skal ha noen betydning, må 
det være her.
 oppover mot toppen blir det stadig mer 
ulendt. intet kunne vært bedre for å se hva 
som er mulig for den tøffe klassen av firehju-
lsdrevne biler. det blir også en test av oss 
selv. for bilene holder lenger enn vi holder. 
Etter å ha skumpet frem fra morgen til kveld, 
er det vi selv som søker etter hvile. ferden 
frem mot hotellet og en seng går ikke fort. 
men det stopper heller aldri opp, uansett 
hvor håpløs veien ser ut. Alt synes mulig. og 
hvis vi skulle komme til en umulig passasje, 
tar det sikkert bare litt lengre tid…

Styreform:  monarki, kong mohammed Vi
Uavhengighet fra:  frankrike 2. mars 1956 
Hovedstad:  rabat 
Offisielt språk:  Arabisk 
Befolkning:  34,3 mill, tetthet 77 innb/km² 
Valuta:  dirham (mAd) 
Areal:  446 550 km²

Marokko FAKTA



Chevrolet:

Kupeen er komfortabel og funksjonell.Aveo har fått nye former og et friskt utseendet.

Småbiler utgjør en stadig voksende del av 
det norske markedet. Aveo er en utfordrer i 
dette markedssegmentet, der det er mange 
om beinet. 

Mange modeller
Siden 2005 har det tidligere daewoo blitt 
overtatt av Chevrolet. Salget har gått bra av 
modeller som matiz, Nubira, Lacetti, Epica 

og Captiva. kalos er også velkjent etter at 
den kom for første gang i 2002. 2006 ble 
Aveo sedan lagt til i modellprogrammet. Aveo 
har siden spilt en viktig rolle for Chevrolet 
i Europa, og det oppgis at den i 2007 endte 
opp med et rekordsalg på mer enn 457 200 
enheter.
 den nye Chevrolet Aveo vil nå omfatte en 
sedan, en 3-dørs og en 5-dørs utgave. det vil 

si at den også blir en etterfølger av kalos, og 
vil bære navnet Aveo i hele Europa.
 den nye utgaven av Aveo har vokst med 
4 cm i forhold til forgjengeren og har nå en 
lengde 3,92 meter. bredde er 1,68 meter, 
høyden 1,51 meter og akselavstanden 2,48 
meter. bagasjeromsvolumet er i utgangspunktet 
220 liter. Hvis du slår ned baksetene økes 
lastekapasiteten til hele 980 liter.

Av H-E Hansen

Nydesignet Aveo

Chevrolet er et merke som favner vidt i sitt tilbud. Logoen bæres i et bredt spenn av modeller, fra 
sportsbiler for de få til modeller for oss alle. Og det var ikke snauere enn at vi ble tilbudt å prøve 
begge typer på en og samme dag. Corvetten skal vi snakke om en annen gang. Nå gjelder det den 
brukervennlige småsjarmøren Aveo.

BILNYTT
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Bagasjerommet kan utvides ved å slå ned baksetene.

BILNYTT

Nye former
det som kjennetegner den nye Aveo er et helt 
nytt og videreutviklet utvendig formspråk. 
Aveo er faktisk den første bilen som viser 
Chevrolets nye design. dette karakteriseres 
ved den store radiatorgrillen som er delt med 
et horisontalt felt i bilens farge. Her vises den 
kjente logoen stolt frem.
 Ellers har Chevrolets designere søkt å gi 
bilen dynamiske detaljer, inkludert de buede, 
klarglass hovedlyktene og motorpanseret som 
følger linjen fra radiatorgrillen. dette er et 
utseende som skal vekke oppmerksomhet. 
Sett fra siden domineres karosseriet av det 
høye skulderpartiet. mens det hele avsluttes bak 
med en solid støtfanger og de runde baklysene 
også i klarglass.

Utstyr
innenfor et forfriskende og tiltalende ytre 
møter man et interiøret som virker innby-
dende og funksjonelt. bilen har også her 
gjennomgått en tiltalende modernisering. 
du sitter godt både foran og bak. og dette er 
tross alt en småbil, så armslaget må vurderes 
deretter.
 Av standardutstyr kan nevnes 4 kollisjons-
puter, AbS med Ebd, elektriske vindusheiser 
foran, elektrisk oppvarmede og elektrisk jus-
terbare utvendige speil, nedfellbart baksete, 
radio/ Cd-spiller med mP3-inngang og et 
klimaanlegg med manuell styring.

Helt ny motor
den nye Aveo tilbys med en motor, som 
også er helt ny. i Norge vil modellen bare bli 
markedsført med denne ene muligheten. det 
dreier seg om en 1,2-liters bensinmotor som 
yter 84 hk. dreiemomentet oppgis til 114 
Nm ved 3800 o/min. På tross av at ytelsene 
er øket med hele 12 hk fra forrige versjon. 
forbruket er på 0,55 l/mil. det blir opplyst at 
Co2-utslippet er redusert med 20 g/km og nå 
ligger på 132g/km.
 Aveo virker lettkjørt og grei å forholde 
seg til på veien. det er en bil du fort føler at 
du kjenner og som byr på godt forutsigbare 
kvaliteter. 84 hester virker tilstrekkelig til å 
gjøre bilen anvendelig til både korte turer 
og langkjøring, svingete strekk og motorvei. 
Prisen for Aveo begynner på 156 900 kroner, 
som virker konkurransedyktig i dette markedes-
segmentet for småbiler.

Vi har kjørt bilen ut av testrutens 
motorvei og lagt ut på en landeveis-
strekning utenfor Marseille. Nå kan vi 
nyte kjøreturen med Aveoen i landlige 
omgivelser. Veien slynger seg gjennom 
det syd-franske landskapet. Idet vi 
runder en sving ser vi oppover en trang 
dal. En kilometers vei unna sperres 
hele dalen av et byggverk av overraskende og enorme dimensjoner: 
En akvedukt!

men selv her i sydfranske Provence, midt i romerrikets mest kjente provins, er ikke dette et 
byggverk etter oldtidens akveduktbyggere. dette er den såkalte roquefavour-akvedukten ved 
den idylliske middelalderlandsbyen Ventabren ikke langt fra Aix-en-Provence.
 den er en del av Canal de marseille, den 80 km lange vannforsyningskanalen, som ble bygd 
i de 15 årene 1839-1854, og som fortsatt brukes. Av de 80 km er 17 km underjordisk og den 
krysser 18 broer.  En av de største utfordringene var å få vannet over Arc-dalen. Sjefingeniør 
franz mayor valgte å lage en akvedukt.
 byggingen foregikk i årene 1842-47. Selve akvedukten er 393 m lang. men det er ikke bare 
lengden som er imponerende, der den strekker seg over hele bredden av dalen, fra den ene 
bratte siden til den andre.. den ruver 82 meter over bakken og er konstruert av enorme stein-
blokker. i dalbunnen finnes både veier, mindre broer over en idyllisk bekk og et jernbanespor.

13

imponerende 
konstruksjon
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Vi har allerede omtalt sedanutgaven av den i en 
helt ny generasjon av modellen. i motorføreren 
2-2008 kunne vi fortelle at vi her møter en mod-
ell som er videreutviklet fra innerst til ytterst. Nå 
har også stasjonsvognsversjonen tourer kommet.

Samme utgangspunkt
tourer er på mange måter den samme bilen som 
sedanutgaven. den har den samme fronten og 
det samme markante og skulpturerte ytre som 
skiller seg godt ut i forhold til forgjengeren. 
men stasjonsvognen er større enn sedanen: fem 
centimeter lengre (4,83 m) og tre cm høyere 
(1,48 m), men med samme bredde på 1,86 m. 
Akselavstanden er 2,82 meter.
 i kupeen har fører og passasjerer den samme 
gode plassen og sittekomforten som i sedanen. 
og bak alt dette ruver stasjonsvognens fleksi-
ble bagasjerom som til vanlig er på 505 liter. 
med bakre seterad nedfelt øker volumet til hele 

1490 liter. Som standard eller som ekstrautstyr, 
avhengig av utstyrsnivå, kan bilen ha motori-
sert bagasjeromsdør for å gi lettere tilgang. 
den åpnes og lukkes automatisk ved hjelp av en 
knapp på bagasjeromsdøren eller med en knapp 
på fjernkontrollen.
 mens sedanutgaven kan leveres med elektrisk 
soltak, kan tourer ha et gedigent panoramaglass-
tak som gir ekstra lys til det luftige interiøret.

Godt utstyrt
C5 er utstyrt med nyeste generasjon kontroll-
funksjoner og kjøreassistanse, blant annet 
AfiL-systemet som varsler føreren med vibrering 
i setet dersom han er uoppmerksom og kjører 
over sidemarkeringene i kjørefeltet. for maksi-
mal nattsikt på svingete veier tilbys svingbare 
bi-Xenon hovedlykter.
 Sikkerheten tas blant annet vare på av AbS 
og ESP, som er standard, og modellen kan ha 

opp til ni kollisjonsputer. bilen tilbys med 
de tre omfattende utstyrsnivåene Attraction, 
dynamique og Exsclusive. både sedan og tourer 
kommer i to ulike interiørstiler og kan fås 
med syv ulike kledninger, slik at kjøperen har 
muligheten til å velge etter egen smak.   

Egenskapene
også når det gjelder kjøreegenskapene kan 
vi henvise til den tidligere omtalen av C5 
i sedanversjon. Her møter man den samme 
dynamikken, overbevisende kontrollen og kom-
forten. Citroën har en lang og god tradisjon 
for hydrauliske hjuloppheng som gir dundyne-
myk ferd. i C5 tilbys det hydrauliske systemet 
Hydractive iii +, som er det samme på Citroëns 
toppmodell C6. Ved siden av dette tilbys nå C5 
med en nyutviklet mekanisk fjæring for dem 
som føler seg uvant med hydraulikk i under-
stellet.
 for den nye C5 har man valget mellom én 
bensinmotor og fire dieselmotorer, som fås i 
kombinasjon med manuelle eller automatiske 
girkasser. bensinvarianten er en 2.0i 16V på 143 
hk, mens dieselmotorene spenner fra en 1.6 Hdi 
med 110 hk til en 2.2 Hdi med hele 173 hk. Alle 
med partikkelfiler. Prisene for C5 tourer starter 
på 299 900 kroner, drøyt ti tusen over sedanen.

Av H-E Hansen

Tourer er langt på vei samme bil som sedanen, men bakparten kan romme inntil 
1490 liter bagasje.

Innenfor det iøynefallende ytre finnes et
komfortabelt interiør. 

franske følelser
Citroën C5 Tourer: 

Det er lett å henfalle til franske følelser når du setter deg inn i en 
Citroën. Som et av bilverdenens eldste merker, bærer det med seg 
lange tradisjoner og modeller som får blodet til å strømme heftigere 
gjennom årene på mange. Med den nye C5 har de noe å glede seg over.



Varebilen egner seg både for dem som skal bruke 
den i forskjellig jobbsammenheng, der en liten 
bil med stort lastevolum er viktig. og hvorfor 
ikke vurdere en slik bil hvis dere normalt bare er 
to i hverdagen, men ofte har behov for å frakte 
med dere saker og ting, for eksempel til hytta. 
det var denne utgaven vi la bak oss flest mil i 
ved vårt første møte med den nye modellen. for 
øvrig finnes bilen også som en flerbruksmodell 
med fem seter. da kalles den Partner tepee.

Masse volum
den nye Peugeot Partner har kommet til Norge. 
den inngår i rekken av fornyelsen av Peugeots 
varebilprogram. Lastevolumet strekker seg 
fra 3,3 kubikkmeter i nye Partner til hele 17 
kubikkmeter i Peugeot boxer.
 Peugeot Partner vil bli levert i to lengder 
- 4,38 meter eller 4,63 meter. Akselavstanden 
på begge utgavene er 2,73 meter. de forskjel-
lige utgavene skal gjøre det mulig å tilfredsstille 

de ulike behovene som kundene har. mens 
normalutgaven av Partner laster hele 3,3 
m3, kan den lange utgaven sluke 3,7 m3 bak 
skilleveggen mellom setene og lasterommet. 
Lastevekten kan variere mellom 625 og 850 kilo 
avhengig av modell.
 tilgangen til lasterommet er lett, hvilket er 
helt avgjørende når man skal bruke en bil som 
dette. dørene har fått en form som gir enkel 
tilgang for å laste og losse. Varebilen kan også 
leveres med en eller to skyvedører og vinduer på 
sidene. 

Forvandling
Partner tepee er bygd med utgangspunkt i den 
korte utgaven av modellen. På personbilversjo-
nen forvandles lastevolumet til et komfortabelt 
rom som rommer bakseter og et romslig bagasje-
rom. de tre setene er komfortable og byr på 
både benplass og høyde. over den femseters 
kupeen kan du få et panoramaglasstak, som 

bidrar ytterligere til en følelse av lys og luft. og 
når ikke passasjerer okkuperer baksetene, kan 
de tas ut og lage forskjellige konstellasjoner av 
bagasjeplass helt opp mot varebilens volum med 
sjenerøs lengde, bredde og høyde.
 Partner tepee vil om ikke lenge dukke opp 
med mulighet for syv seter, der de to ekstra 
setene er lik dem i andre seterad og kan tas ut 
ved behov.

Brukervennlig
Når alt dette er sagt om brukervennligheten, må 
det også nevnes at modellen i begge utgaver har 
tiltalende førermiljøer. interiøret er tiltalende og 
funksjonelt. bilen er lettkjørt og med de gode 
kjøreegenskapene man forventer. og som vanlig 
behøver varebilutgaven litt vekt bak i lasterom-
met for å finne sin beste balanse.
 Partner er produsert på samme plattform 
som blant annet Peugeot 308. motorprogrammet 
består av tre forskjellige Hdi turbodieselmotorer 
og en 90 hk bensinmotor på 1.6 liter (16 v). 
dieselmotorene på 1.6 liter leveres med 75 hk, 
90 hk og 90 hk med partikkelfilter.
 Prisen for Partner som varebil starter på 
158 920 kroner, mens Partner tepee begynner på 
232 800 kroner.

Av H-E Hansen

I personutgaven Tepee byr Partner på fleksibel 
brukervennlighet.

Tepee har de samme yttermålene som den 
korte varebilen, og er en fem-seter.

Partner kan som varebil sluke over tre 
kubikkmeter last, f.eks en hel europall

En allsidig Partner
Peugeot Partner: 

Peugeot Partner ble introdusert i 1995 og har blitt produsert i over 1,3 
millioner eksemplarer. Den har vært å få som både vare- og personbil. 
En kompakt bil som kan benyttes til så mangt.
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og når sant skal sies er dette på mange måter 
fortsatt riktig, 2008-utgaven markerte 110-års-
jubileet. da den aller første utstillingen ble 
holdt i 1898, var dette verdens første bilut-
stilling. dette var for øvrig på den tiden da 
Eiffeltårnet fortsatt var under oppføring for den 
legendariske verdensutstillingen i Paris i 1898 – 
eller Exposition Universelle som det egentlige, 
ubeskjedne navnet var.

Stort antall
i dag holdes utstillingen på messeområdet Par-
is Expo ved Porte de Versailles, syd i sentrum. 
før et rekordpublikum på rundt 1,5 millioner 
slipper til i to uker, er det satt av to såkalte 
pressedager, der over 10 000 presseakkredi-
terte skal få gjort jobben sin. da er det i alle 
fall litt armslag til å få tatt bilder, snakke med 
representanter for bilmerkene og å være med 

Franskmennene er ikke beskjedne. Ei heller når det gjelder bilutstill-
ingen sin i Paris. De kaller den ”Mondial de l’Automobile”, et navn 
som indikerer at det her er snakk om selve verdensutstillingen innen 
bilverdenen når den avholdes på høstparten hver annet år.

Verdensutstilling i

Av H-E Hansen
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på spektakulære nylanseringer. det spares ikke 
på noe for å synes blant 362 utstillere fra 25 
land fordelt på åtte store haller.
 i alt var det i år snakk om nærmere 100 
nyheter, det være seg modeller som er viktige 
for de store kjøpergruppene, modeller for de 
sære, eksklusive modeller og bilkonsepter som 
er utviklet for å vise kreativitet og som skal 
være blikkfang for å skape interesse.

Kaotisk
Verden er under stadig forandring og motor-
verdenen er inne i en fase av uvanlig store 
omveltninger. biler med forbrenningsmotorer 
– bensin og diesel – dominerer fortsatt. men 
det er helt klart et jakten på stadig lavere 
forbruk foregår med uforminsket innsats blant 
bilprodusentene. og mens det for ikke mange 
år siden ble gjort som et slags alibi for å vise 
at man var seg sitt globale samfunnsansvar 
bevisst, drives nå utviklingen av utslippskrav 
og avgifter.
 Alternative energikilder i forskjellige utgaver 
- gass, elektrisitet, solenergi, biodrivstoffer, 
brenselceller osv. – finnes hver for seg eller i 
forskjellige kombinasjoner i hybridbiler. de fleste 
produsenter vil vise frem en eller annen form 
for nytenkning. Paris-utstillingen er et sted der 
man treffer på det siste av det nye. det er få 
løsninger som er produksjonsklare, og kanskje 
er det også lite av det mangfoldet vi har i dag, 
som noen gang kommer ut fra noe samlebånd. 
fortsatt er vi inne i en fase av utviklingen, der 
det hersker et kaotisk og fascinerende mang-
fold. Så får vi se hva som utkrystalliserer seg av 
drivverdige løsninger etter hvert.

Ikke bare strøm
det som likevel kan 
sies som sikkert er at 
en betydelig del av 
fremtidens personbiler 
vil være elektriske. 
men også her hersker 
det usikkerhet. for selv 
strøm er ikke bare 
strøm. mens vi i vår tid 
av hydrokarboner har hatt forskjellen mellom 
bensin og diesel, går vi ikke inn i en tid der det 
bare er å ta strømledningen fra bilen og stikke 
inn i ethvert støpsel fra strømnettet. det finnes 
ingen bransjenormer for verken strømmen eller 
tilkoblingen til nettet. Nå blir det snakk om volt 
og watt, spenning og strømstyrke, vekselstrøm 
og effekt. Samt batterikapasitet. og selv om 
flere av de største bilmerkene nå lover oss 
elektriske modeller i masseproduksjon innen et 
par år, ligger det en kraftig begrensning i at det 
ikke kan lages mange nok og gode nok batterier. 
foreløpig.

Spesialutstilling
Under hver Paris-utstilling tilbys besøkerne en 
utstilling med et spesielt tema. i år var det 
”taxier fra hele verden”. En egen hall var satt av 
til å vise 40 drosjer fra 20 forskjellige land til 
forskjellige tider, som for eksempel en renault-
taxi årgang 1913 fra Paris, mercedes-benz 260 d 
1936 fra berlin, en buick yellow taxi Cab 1933 
fra New-york, en fiAt 600 fra Capri i 1966, en 
tuk tuk 1980 fra bangkok og en Peugeot Expert 
taxi 2007 fra Paris. Alle satt inn i miljøskapende 
scenerier.

Verdensutstilling i Paris
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Kiyora – en økovennlig bybil
Mazda:

Mazdas konseptbil Kiyora er en liten bybil som er de-
signet for å møte behovene til byboere av den ungdom-
melige garden. Den indikerer i hvilken retning Mazdas 
fremtidige småbiler kan komme til å se ut.

den er også et eksempel på hvordan teknologien for småbilene fra 
den japanske produsenten kan arte seg. kiyora viser på forskjellige 
måter hvordan mazda kan oppnå en 30 % bedre drivstofføkonomi i 
nær fremtid. den har blant annet en nestegenerasjons 1,3-liters diSi-
motor (diSi: direct injection spark ignition) og automat-giring, som 
sammen med mazdas stadige jakt på lavere vekt, gir høy drivstoffef-
fektivitet og lavt utslipp. det er snakk om mindre enn 90 gram Co2 
pr km.
 for øvrig er dette en bil som skal tilby kjøreglede. Nøkkelbegreper 
er også miljøvennlighet, helse og sikkerhet. Stilstudien er en fryd for 
øyet, der man ser inspirasjonen fra vann og bølger går igjen.

Ny Mégane i flere versjoner
Renault:

Bare noen uker etter lanseringen av den nye Mégane, brukt Re-
nault bilutstillingen i Paris som anledning til å vise en ny Coupé-
versjon av den modellen. Toppsjefen Carlos Ghosn stilte opp og 
presenterte bilen for verdenspressen her på hjemmebane.

Utseendet på den nye mégane-modellserien er ifølge renault resultatet 
av ønsket om å produsere en iøynefallende bil. den skal være inspirert av 
lidenskapen som forbindes med bilen og med innslag fra idrettsverdenen. 
Selv om begge modellversjoner er blitt større og romsligere enn forgjengerne, 
er den nye mégane og den nye mégane Coupé i gjennomsnitt 8 kilo lettere 
enn sine forgjengere. renault lover brukervennlighet, komfort og en lang 
liste med ekstrautstyr. renault opplyser at mégane blant annet kan leveres 
med bensinmotoren tCe 130, ”en 1,4-liters turbomotor med krefter som en 
1.8-liters motor (130 hk) og dreiemoment som en 2.0 (190 Nm), og likevel 
er Co2-utslippene mindre enn i en 1.6-liters motor.” Ellers vil det bli tilbudt 
en rekke dCi-dieselmotorer med fra 85 til 160 hestekrefter.

Forstørret suksessbilNissan:

Som så mange av de andre merkene hadde Nissan mye å by på i Paris: To 
verdenspremierer - produksjonsmodellen Pixo og konseptbilen Nuvu - samt 
Note med facelift og den nye Murano. Og ikke minst Qashqai+2!

Qashqai tok markedet med storm da den dukket opp for 18 måneder siden. Nå ønsker 
Nissan å videreføre suksessesen til den kompakte flerbruksbilen med en versjon som byr 
på enda mer plass: Qashqai+2. Pluss 2 bærer budet om at man her har satt inn en ekstra, 
tredje seterad som gir plass til 2 ekstra personer i bilen. Nå skal den kunne ha med seg 
syv.
 Akselavstanden på Qashqai+2 er økt med 13,5 cm til 2,77 m. Lengden er økt med 
21,1 cm til 4,53 m, mens høyden er økt med 3,8 cm til 1,64 m. bagasjeromskapasiteten 
er nå på 550 liter med tredje seterad nedfelt. bilen vil være i landet allerede senhøstes.

Den nye syverenBMW:

BMWs gedigne 7-serie har kommet i en ny 
utgave. Dette er den femte generasjonen av 
flaggskipet som kom for første gang i 1977.

den kommer med en rekke forskjellige motorer, alle 
sammen av den større typen som det deg seg hør og 
bør for en bil i denne gedigne klassen. bmW søker 
imidlertid etter lavt forbruk gjennom sitt program for 
Effecient dynamics. Så også på 7-serien. En hybrid-
versjon har også blitt vist, der en elektrisk motor på 
20 hk skal hjelpe en V8’er på 407 hk med å få ned 
forbruket.
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Citroëns nyeste generasjon flerbruksbil, C3 Picasso, fikk sin 
publikumspremiere på den internasjonale bilutstillingen i 
Paris. Ved siden av iøynefallende konseptbiler, kom den fran-
ske produsenten her med en modell som har romslighet og 
daglige gjøremål i høysetet.

fra en front med avrundete former, høyt plasserte frontlykter og en 
smilende front, har bilen et mer firkantet utseende bakover, hvilket gir 
den kompakte bilen en meget romslig ”boks”.
 innenfor den nye formgivningen finnes en kupe som er skapt for å 
gi gode plassforhold og maksimalt med lys for alle fem ombord. Passas-
jerene i baksetet skal også ha både benplass og albuerom så det holder. 
med alle setene på plass har bagasjerommet et volum på 500 liter. med 
baksetet nedfelt øker volumet til 1506 liter. i tillegg finnes oppbevarings-
rom og praktiske løsninger som skal gjøre hverdagen letter. Ja, også 
alt som skal til av motorer, utstyr og systemer for trygg og god kjøring, 
selvsagt.

Golf GTI i generasjoner
Volkswagen:

Mer enn 30 år har gått siden første generasjon Golf GTI 
så dagens lys. Altså ganske nøyaktig en mannsalder. På 
denne tiden har man likevel fått tid til mange genera-
sjoner. Nå er den sjette generasjon snart klar.

fra den første generasjonen så dagens lys i 1976, har mer enn 1,7 
millioner eksemplarer blitt solgt. bilen som ble vist på bilutstil-
lingen i Paris var en designstudie av den nye golf gti og hadde 
stilelementer fra konseptbilen golf W12, foruten å være senket 22 
millimeter. den raskere og barskere golfen vil i sin nye gti-versjon 
være utstyrt med en firesylindret 2.0 tSi turbomotor med 210 hk. 
Serieproduksjonen starter først i 2009.

Verdenspremiere for nye Avensis 
Toyota

Toyota presenterte sin nye Avensis i Paris, både som sedan 
og stasjonsvogn.  Disse versjonene er utviklet parallelt, så i 
stedet for å forlenge og sette en ekstra bakseksjon på sedanen 
ble stasjonsvognen designet spesielt for formålet.

Nye Avensis er designet i toyotas designstudio i Sør-frankrike med hen-
blikk på et europeisk marked. målet er å skulle utstråle styrke, uten 
å være stor og kraftig. Samtidig er man seg bevisst at det nye århundrets 
bilkonstruktører må møte krav til motstridende kvaliteter som kraftigere 
motorer og lavere utslipp, mer innvendig plass og mer kompakte biler. 
Ellers er den nye Avensis bygget på en helt ny plattform, som skal ha 
myke, komfortable og dynamiske kjøreegenskaper. dette kan vi selv prøve 
når den kommer like over nyttår.
 toyota lanserer en rekke nye motorer til Avensis. de nye Valvematic 
1,6-, 1,8- og 2,0-liters bensinmotorene reduserer utslippet med fra 10 til 
26 % avhengig av motortype. Samtidig øker effekten med fra 3 til 20 %. 
Ny teknologi gir også de tre dieselmotorene en reduksjon i Co2-utslippet 
fra 2.5 til 10 % i forhold til utgående modell.
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Kompakt MiTo
Alfa Romeo:

Med MiTo ønsker Alfa 
Romeo å tilby en ny 
generasjon italienske 
entusiaster en kompakt 
småbil. Den skal være 
sporty, kjapp og med 
gode ytelser, samt tro mot 
merkets historie. Forbildet 
er den strømlinjeformete 
sportsbilen Alfa 8C med 
noe av det vakreste desig-
net som er presentert de 
siste årene. 
Navnet mito er valgt som et symbol på fortid og nåtid for merket; 
milano som designbyen fremfor noen og torino som ansvarlig for 
produksjonen. mito skal innenfor sin korte fire meters lengde by på 
hurtighet og kjøreglede. Alfa romeo tar sikte på at dette for unge 
mennesker skal være muligheten til å kjøpe seg sin første sportsbil. 
komfort, sikkerhet og lavt forbruk skal også gjøre den til et attraktivt 

kjøp for de mer voksne. Ellers fremheves også tekniske finesser som 
Alfa d.N.A, et system som gir mulighet for å velge mellom tre kjøre-
stiler, samt elektroniske systemer som forventes å oppnå maksimal 
kjørekontroll. tre motorer tilbys: 1,4-liter tb 155 hk (bensin), 1,6-
liters Jtdm 120 hk (diesel) og 1,4-liters mPi 78 hk (bensin).

Ny og oppgradert CO2-gjerrig i luksusklassen 
Skoda: Mercedes-Benz:

Etter fire år er Skoda klar med en omfattende opp-
gradering av Octavia. Skodas bestselger har helt nytt 
eksteriør, nye interiørløsninger og ny teknologi.

octavia er gitt en tydeligere karakter gjennom en rekke endringer 
i bilens utseende. den kommer både som sedan og stasjonsvogn 
og tilbys blant annet med nye lakkfarger og nye aluminiumsfelger, 
samt en velholdig utstyrsliste. modellen blir blant annet utstyrt 
med helt nye frontlykter, som tilpasser seg svinger og kjøreforhold 
(AfS).
 i interiøret finnes nye materialer, nye instrumenter og nyut-
viklede seter. Stasjonsvognutgaven byr på et bagasjerom på 580 
liter, som økes til 1620 liter når bakseteryggen slås ned. motor-
programmet består av fem bensinmotorer og tre dieselmotorer, 
fra 80 til 200 hk. flere av motorene leveres fortsatt med fire-
hjulstrekk.

Sommeren 2009 lanserer Mercedes-Benz sin første person-
bilmodell med hybriddrift. Den var allerede nå å se i Paris. 
Den nye bilen er basert på S-Klasse-modellen S 350 og får 
en sterkt modifisert V6 bensinmotor og en kompakt hybrid-
modul. 

dette skal ifølge mercedes-benz gjøre S 400 blueHybrid til verdens 
mest økonomiske, bensindrevne luksussedan med et gjennomsnitts-
forbruke på 0,79 l/mil, hvilket betyr et Co2-utslipp på 190 g/km. 
 den 3,5 liter store bensinmotoren har en effekt på hele 279 hk og 
får hjelp av en elektrisk motor som yter 20 hk og har et dreiemoment 
fra start på 160 Nm. resultatet er en kombinert effekt på 299 hk og et 
samlet maksimalt dreiemoment på 385 Newtonmeter. i tillegg er S 400 
blueHybrid utstyrt med et særlig effektivt litium-ione-batteri spesielt 
utviklet for bruk i bil. 
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Dobbel premiere 
for Insignia

Opel:

Opel har lansert hele tre versjoner av sitt nye flaggskip 
Insignia på kort tid: Sedan, kombikupé og stasjonsvogn. 
Den nye, mellomstore modell blir et spennende tilskudd 
i dette markedssegmentet.

Linjene i designet er ikke bare gjort for å være iøynefallende. 
Strømlinjene gir karosseriet en meget lav luftmotstand, hvilket 
også skal bidra til lavest mulig drivstofforbruk. 
 opel insignia kommer med valget mellom så mange som ni 
motorer. bensinmotorene spenner fra en firesylindret motor som 
yter 115 hk, til en V6 med hele 260 hk. Nye turbodieselmotorer 
med direkte innsprøytning er spesielt utviklet for insignia. de har 
et volum på 2,0 liter og ytelsene varierer fra 110 til 190 hk.
 motorene er en del av opels ”rightsizing”-strategi. den har 
som mål å oppnå høyere ytelser ved å øke effektiviteten til små 
motorer ved hjelp av avansert teknologi i stedet for å øke vol-
umet. dette gjør at de kan konkurrere med større motorer når det 
gjelder ytelser, dreiemoment og kjøreevner samtidig som de bruker 
vesentlig mindre drivstoff.
 det nyutviklede chassiset kan ustyres med den nye, integrerte 
hjulopphengskontrollen flexride og firehjulsdriften Adaptive 4x4. 
det blir opplyst at bilen kommer til Norge i januar 2009.

Ka er på veiFord:
Fords minste modell er her i ny utgave. Ka-modellen ble vist 
i Paris, og de første produksjonseksemplarene har rullet ned 
fra samlebåndet. Det er 12 år siden den originale Ford Ka 
dukket opp før første gang.

Nye ka er resultatet av en felles utviklings- og produksjonsavtale mel-
lom ford og fiat. Selv om den har enkelte komponenter felles med fiat 
500, som også bygges ved tychy-fabrikken i Polen, dreier det seg om to 
forskjellige biler. ka har det samme ungdommelige uttrykket som preget 
modellen den nå erstatter, men i en ny innpakning med fords formspråk 
”kinetic design”. og den blir James bond-bil i den nye filmen som er under 
innspilling. olga kurylenko, som spiller bond-damen, bidro sammen med 
ford-direktør ian fleming (som bond-forfatteren) da bilen ble lansert. 

Ny generasjon Colt

Diesel og strøm

Mitsubishi:

Subaru:

Etter en gedigen 
lansering av 
forskjellige ut-
gaver av Lancer, 
har Mitsubishi 
lansert sin nye 
Colt. Bilen har 
blitt lavere og 
bredere, og den 
bærer med seg 
mer av merkets 
nye identitet 
med mer markant design og jagerflygrill.

Colt kommer i 3 – og 5-dørs varianter med 1,1-, 1,3- og 1,5-liters 
motorer. det kommer også Clear tec-varianter som er utstyrt med 
spesielle pakker for 10 % lavere utslipp. dette omfatter blant annet 
automatisk Stop & go-system som stopper motoren når du står stille, 
samt teknologi som gir lading av batteriet fra bremsene. den nye bilen 
kommer til Norge allerede i november. bilene blir bygd ved mitsubishis 
NedCar fabrikk i born i Nederland.

Inntil ganske 
nylig forbant vi 
gjerne Subaru 
med bensin-
motorer og fire-
hjulsdrift. Nå 
går den japanske 
produsenten 
stadig nye veier.

det er ikke lenge 
siden den nyvinnende dieselboxermotoren til Subaru kom. den blir nå 
å finne i både Subaru forester og impreza. merket viser samtidig at det 
også har kommet langt på vei mot elektriske løsninger. i Paris fikk vi 
også stifte bekjentskap med to nye konseptbiler med elektromotorer og 
opp-ladbare litium-ion batterier. den ene heter r1, har et 2+2-design og 
er myntet på mer utban kjøring, mens den større g4e rommer 5 personer 
og skal ha en rekkevidde på hele 200 km.
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CARAVAN

På hele 32 000 kvadratmeter kunne man se 
det meste som finnes av tilbud på bobiler, 
campingvogner, teltvogner og tilbehør. 
Prisene strakk seg fra rundt 100.000 kroner 
til nærmere millionen for messens største 
campingvogn, den 12 meter lange Polar 
glacier. På bobilsiden var det også et stort 
spenn i både pris og størrelser. kort sagt: Noe 
for enhver lommebok og behov. mangfoldet 
var stort. La oss gi noen korte glimt i denne 
omgangen.

Kjøreegenskaper 
Cabby har de siste årene satset mye på bedre 
kjøreegenskaper, og leverer nå de fleste vogn-
er med antiskli-systemer, omtrent tilsvarende 
det vi kjenner som ESP fra biler. kort sagt er 

det en liten ”boks” med elektronikk som tar 
over styringen av bremsene når det begynner 
å gå litt hardt for seg. Ellers preges Cabbys 
vogner av mer luksus, designerbaderom og 
salonger i delikate retrofarger.
 kAbE er den nordiske campingvogn-
produsenten som har vokst mest de siste 
par tiårene. det vises også på vognene, hvor 
deres royal Hacienda på 10 meter topper 
tilbudslisten. i år er den andre inngangsdøren 
tilbake, slik at vogna i praksis har to inn-
ganger. Nye eksklusive tresorter og design-
godbiter er kAbEs viktigste kampanjemiddel 
overfor konkurrerende vognprodusenter.

Nye komposisjoner
Hobby markerte seg i år med nye eksteriører 

og interiører utført i smakfulle fargekombina-
sjoner. 1980-tallets jordfarger er på full 
fart inn igjen, pent dandert med eksklusive 
stoffer og delikat design. Vinduene i de nye 
Hobby-vognene er ikke lenger firkantede, men 
laget med kurver og svinger, som gir det hele 
et eksklusivt preg. men i farten har Hobby 
fjernet mikrobølgeovnen som etter hvert 
er blitt nærmest standardutstyr i de fleste 
vogner. ingen kunne gi noen god forklaring 
på hvorfor.
 tabbert er fortsatt i det musikalske 
hjørnet med sine serier som bærer navnene 
Puccini, Vivaldi, daVinci og rossini. men 
det mest spenstige er en ny og større vogn 
i t@b-serien. med en vognkasse på 4 meter 
har tabbert fått inn både toalett og egen 
sovealkove. dermed får de en fullverdig 
reisevogn for to som setter pris på spenstig 
retrodesign. toppmodellen er en studie i 
stålfarget glassfiber med runde og elegante 
former. innvendig skinner det i mørke, eks-
klusive tresorter med dype skinntrukne sofaer. 
men den er ikke billig. 

Av Bjarne Eikefjord

Cabby med nye farger og anti-skli systemer 
for de som kjører mye.

Kabe Royal Hacienda på 10 meter gir mye 
plass, og kan flyttes.

Tabbert lanserte i år T@B 400 med egen 
sovealkove og toalettrom.

Norges caravan-mekka

Høstens caravanmesse NorVei på Norges Varemesse i Lillestrøm 
var den største noensinne med mer luksus, eksklusive tresorter og 
stoffer i interiørene og ikke minst mer utstyr. Konkurransen mel-
lom produsentene er knallhard i et marked som har vokst år for år.
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i forbindelse med feiringen sier ford selv 
ubeskjedent at t-forden er den enkeltgjenstand-
en som kom til å påvirke den moderne verden 
mer enn noe annet. t-forden var bilen som ga 
Amerika og hele verden hjul å rulle på.

Dype sport
dette var den første bilen som ble produsert på 
et bevegelig samlebånd og som dermed skapte 

en ny industrirevolusjon. og dette var bilen 
som var med på å åpne opp for minstelønn og 
8-timers arbeidsdag for fabrikkarbeidere som 
produserte den.
 bilen bidro til å skape den amerikanske 
middelklassen, og t-forden fikk etter hvert en 
pris som gjorde den tilgjengelig for alminnelige 
lønnstakere. og så var dette første masseprodu-
serte lavprisbilen med utskiftbare deler. model-

len var med på å bringe mobilitet og velstand.

Ekspansjonstider
Henry ford etablerte sitt ford motor Company 
i Highland Park i michigan i 1903. Selskapets 
første bil var modell A, men Henry ford hadde 
bygd sin første bil allerede i 1896. den første 
racerbilen hans kom i 1901. Så, i oktober 1908, 
rullet den første ford model t ut fra fords 
Piquett Street-fabrikk i sentrum av detroit. 
den første t-forden hadde en 20-hesters 2.9-
liters 4-sylindret motor med en toppfart på noe 
over 70 km/t. og i likhet med noen av dagens 
ford-motorer kunne også denne gå på et vidt 
spekter av drivstoffer, blant annet bioetanol. 
det er også interessant å notere seg, at blant 
underleverandørene til model t er 20 fortsatt 
underleverandører til ford motor Company. 
 i 1909 vant den nye bilmodellen billøpet fra 
New york tvers over USA til Seattle, en tur på 
ca. 7600 km. dette tok 22 dager og 55 minutter 

Av H-E Hansen

T-Forden fyller 100

T-Ford:

For nøyaktig 100 år siden dukket en bilmodell opp, som kom til å få 
en viktig rolle for bilens og industrialismens utvikling helt frem til i 
dag. I oktober 1908 var den første T-Forden ferdig. I løpet av årene 
frem til 1927 skulle over 15 millioner eksemplarer rulle ut fra samle-
båndene og gi modellen en helt spesiell plass i historien – ikke bare i 
bilhistorien.
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TEMA

T-Forden kom i mange ulike varinater, fra sedan til politibuss 
eller snøgående doning.



med en gjennomsnittshastighet på 12,0675 
km/t.

Bare sort
det var i 1913 at ford tok i bruk samlebånd ved 
fabrikken. tiden som gikk med til å bygge et 
model t-chassis sank enormt, fra 14 timer til 
1 1/2 time.
 i 1914 foretok Henry ford en ny rasjonali-
sering av produksjonen. Han skal ha uttalt de 
berømte ordene: ”du kan få den i den fargen 
du vil, så lenge den er svart.” Sant eller ikke, 
så ble i alle fall t-forden fra nå av kun levert 
sortlakkert. dette bidro ytterligere til at prisen 
på bilen sank. og salget økte. Effektiviseringen 
gjorde en gradvis prissenking mulig. i 1908 
kostet den første model t $825.  i 1925 ble den 
solgt for $260, en pris som nesten alle hadde 
råd til å betale.

Milepæler
men selv om standardisering sto i høysetet, ble 
det også opp gjennom årene utviklet en stor 

mengde tilbehør til model t. og tilpas-
ninger ble tilbudt med mange forskjellige 
modellversjoner, etter hvert også noen 
med pickup-lasteplan og 4-dørs lukkede 
karosserier. i tillegg foregikk enormt mye 
hjemmesnekring med utgangspunkt i en 
”tin Lizzie”, som var ett av bilens mange 
klengenavn.
     før model t hadde bilene enten rattet 
på høyre side eller midt i bilen. model t 
standardiserte venstreratt. i 1919 fikk bilen 
elektrisk starter, slik at eieren ikke lenger 
behøvde å bruke sveiv. dette reduserte et stort 
antall armbrudd, forstuvninger og andre skader.
i 1921 ble bil nummer 10 millioner bygd, og 
sto nå for nesten 57 % av verdens bilproduksjon.  
den ble produsert i en rekke land og hadde ut-
salgssteder på alle kontinenter. innen modellen 
ble tatt ut av produksjon etter 19 år hadde over 
15 millioner sett dagens lys. Produksjons-
rekorden ble først slått i 1972 av Volkswagen 
boble. 

Mange i Norge
ingen vet nøyaktig når den første t-forden 
kom til Norge, men man vet at generalkonsul 
A.m. gjestvang i “gjestvangs Automobil-
forretning”, importerte en 2-seters t-modell 
i 1911. med denne bilen deltok han i Norges 
første billøp “isracet Paa bundefjorden” den 25. 
februar 1912. denne bilen lever fortsatt i beste 
velgående, og kjører nærmere 100 mil hvert år i 
forskjellige veteranbilløp. 
 i dag er det mellom 300 og 400 t-forder i 
Norge. Noen av dem står nedstøvet rundt om-
kring i landet. de aller fleste er i godt kjørbar 
stand, og luftes så snart anledningen byr seg. 
og det importeres faktisk fortsatt t-forder til 
Norge. Norske entusiaster henter fortsatt inn 

eksemplarer. den siste man kjenner til, en 
1911-modell, kom til Norge i vinter. Nå kom-
mer bilene hit på hjul, mens de i gamle dager 
ankom i kasser og ble satt sammen ved norske 
verksteder. Skulle man ønske å bli eier av en t-
ford i dag, begynner prisene på under 100.000 
kroner for “en svart” t-modell. 

TEMA

T-Forden skapte en revolusjon på mange områder, 
fikk verden på hjul og effektiv produksjon ga stadig 
lavere priser.

Henry Ford var en genial industribygger, her ved en 1921-modell av sin legendariske T-modell.
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årets Vm beholder spenningen om hvem som 
blir mester helt inn i siste fase. ikke uventet 
er det Lewis Hamilton (mcLaren-mercedes) 
og felipe massa (ferrari), som har spilt 
hovedrollene. den finske fjorårsmesteren kimi 
räikkönen (ferrari) var med på notene et 
stykke ut i sesongen, men måtte etter hvert 
finne seg i å bli overskygget av lagkamerat 
massa.

Kampens hete
Verken Hamilton eller massa har imidlertid 
kommet gjennom sesongen uten tilbakeslag, 
som for oss publikummere har vært minne-
verdige nok. Vi kommer lenge til å huske det 
belgiske grand Prix på Spa, der det begynte 
å regne da bare noen få runder gjensto. de 
fleste bilene fortsatte å kjøre på tørrværsdekk 
i et desperat forsøk på å komme i mål på den 
såpeglatte asfalten. Under de nærmest kao-
tiske forholdene som oppsto. räikkönen ledet 
foran Hamilton, men måtte slippe konkur-
renten stadig nærmere. i flere runder kjempet 
de en kamp, både på og utenfor banen, og 
vekslet om å lede. Hamilton kom riktignok 
først til mål og mottok seierstrofeet. En 
stund senere ble han idømt tidsstraff for en 
ureglementert forbikjøring i kampens hete. 
massa rykket opp som seierherre.

Kveldsløp
massa på sin side fikk unngjelde under det 
spektakulære Singapore grand Prix. dette var 
Singapores første formel 1-løp. dette grand 
Prix nummer 800 siden starten i 1950 var 
også det første løpet som er kjørt om kvelden. 
det var en utrolig opplevelse å se racerbilene 
skyte gjennom flomlyset som skar gjennom 
mørket. Like utrolig var det å se hvordan 
massa tapte løpet da mekanikerne ikke klarte 
å gjøre seg ferdig under depotstoppet før 
bilen raste av sted. den dro med seg både folk 
og utstyr. massa hadde kommet nesten ut på 
banen igjen før han oppdaget at han trakk 
med seg hele bensinpåfyllingsslangen. dermed 
måtte han bryte.

Syv vinnere
da 15 av 18 løp i mesterskapet var kjørt, 
hadde så mange som syv førere vunnet. fire 
velkjente frontfigurer hadde forsynt seg med 
sin andel av premiehøsten. Hamilton med 4 
seire, massa også med 4, räikkönen med 2 og 
Alonso endelig med en førsteplass igjen. Ved 
siden av disse hadde tre av den unge garde 
fått sine første triumfer. ganske tidlig i seson-
gen viste polske robert kubica at han virkelig 
er å regne med da han kjørte fra alle med 
sin bmW i Canada. finske Heikki kovalainen 

Formel 1:

MOTORSPORT

Også i år har Formel 1-VM beholdt 
spenningen inn i sluttfasen. Denne 
sesongen har i tillegg gitt oss et 
mangfold av vinnere vi ikke har 
opplevd på lenge.

Av H-E Hansen

Variert og spennende

Sebastian Vettel var regnmester på Monza og ble 
tidenes yngste seiersherre. 

En ualminnelig variert Formel 1-sesong har gitt 
oss flere løpsvinnere enn vi er vant til. 

Gateløpet i havneområdet i Valencia i Spania 
ble en stor suksess.
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MOTORSPORT

Selv om Hirvonen bare har to førsteplasser, 
hadde han fortsatt en mer enn teoretisk 
sjanse til å sanke så mange poeng i seson-
gens siste løp at han kunne ende opp som 
mester. i skrivende stund gjenstår tre løp og 
differansen er 12 poeng. Sesongens siste løp 
går i Wales i begynnelsen av desember.

Norsk innsats
Petter Solberg fikk sin nye Subaru impreza 
midtsommers. forventningene var store og 
fremtidsutsiktene gode da debuten ga en 
andreplass. Siden har det blitt poengplass 
i hvert eneste rally, dog uten å komme på 
seierspallen. da tre løp gjensto summerte det 
seg til 36 poeng og en sjetteplass.
 Henning Solberg har nå etablert seg 
som en av de fast i kampen om poengplas-
seringer i rally-Vm med sin ford focus WrC. 
fjerdeplassen i Jordan var sesongens hittil 
beste notering. i de 12 første løpene klarte 

han å komme blant de åtte beste syv ganger, 
og hadde samlet 22 poeng totalt. dette ga 
så langt en syvendeplass i sammendraget på 
plassen bak Petter.

Ulike forhold
fortsatt liker nok Henning seg best på 
snø og grus. En åttendeplass i asfaltløpet 
i tyskland bar et bud om at han er i ferd 
med å utvide sitt gode repertoar. resultat 
på spansk asfalt i neste konkurranse var 
imidlertid et tilbakeslag.
- det er bare å innrømme at jeg ikke er god 
nok på asfalt ennå, innrømmer han, alltid 
like åpen og rett på sak.
- det mangler en del både på kjøringen og 
på å finne de rette innstillingene på bilen. 
Jeg sliter med å finne de riktige bremse-
punktene og de riktige linjene gjennom 
svingene. det kreves en helt annen kjørestil 
enn på grus.

Rally-VM:

Ni seire av 12 mulige. Ingen ser ut til å komme opp mot Sébastien 
Loeb, slik han stevner frem i løp etter løp med sin Citroën. Likevel 
kan han ikke slappe av i VM hvis han skal ta sin femte strake tittel. 
For like utrolig som Loeb er til å vinne, er finske Mikko Hirvonen 
til alltid å komme i mål på gode poengplasser med sin Ford.

har vært så lovende at han antakelig har lidd 
under et prestasjonspress inntil også han brøt 
gjennom og vant Ungarn grand Prix med sin 
mcLaren-mercedes.

En sensasjon
den kanskje største overraskelsen var likevel 
tyskeren Sebastian Vettel, som kjører for toro 
rosso-teamet i en bil med ferrari-motor. Han 
prøve seg i formel 1 for første gang som 
reserve for kubica i USA grand Prix. Han kom 
på åttendeplass og ble dermed tidenes yngste 
poengscorer i formel 1. Et drøyt år senere 
hadde han nettopp fylt 21 til det italienske 
gP på monza. i øsende regnvær fikk han beste 
kvalifiseringstid og ble tidenes yngste til å få 
beste startposisjon. dagen etter ledet han fra 
start til mål, også nå i regnvær. og ganske rik-
tig, også dette gjorde han til tidenes yngste.

Helt til slutt
da tre løp gjensto var det bare syv poeng som 
skilte den ledende Hamilton (84 poeng) fra 
massa (77). og ingen ville ved begynnelsen 
av året trodd at det skulle være kubica, som 
med sin bmW hadde samlet nok poeng til å 
ligge på en tredjeplass i sammendraget og 
faktisk fortsatt hadde en teoretisk sjanse til å 
ta tittelen.

Variert og spennende Loeb-vinneren

Kovalainen (til venstre) tok sin første seier i Ungarn, mens 
Hamilton (i midten) og Massa kjemper om VM-tittelen. 

Siden han fikk den nye bilen har Petter Solberg 
kommet i mål på poengplass hver eneste gang.  

Henning Solberg jobber for å perfeksjonere stilen også 
på asfalt sammen med kartleser Cato Menkerud.
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det er noe helt spesielt å legge bak seg en 
hel runde rundt kloden. Når de 70 fot lange 
seilbåtene med mannskap på 10 ankommer 
siste havn i månedsskiftet juni/juli 2009, vil 
de på drøyt ni måneder ha tilbakelagt omkring 
37 000 nautiske mil. det tilsvarer nesten 
70 000 km!

Hard konkurranse
det hadde gått tre år siden forrige Volvo 
ocean race startet i Alicante i Spania. første 
etappe går ut av middelhavet gjennom gibral-
tarstredet og sydover i Atlanteren mot første 
mål, som er Cape town i Sør-Afrika. dette 

er anslått å ta omtrent tre uker. Herfra går 
seilasen videre med ytterligere ni etappemål 
i Cochin i india, Singapore, Qingdao i kina, 
rio de Janeiro i brasil, boston i USA, galway 
i irland, göteborg og Stockholm i Sverige og 
endelig St. Petersburg i russland. 
 men Volvo ocean race utkjempes ikke 
bare på de store oseaner. det seiles også 
havneregattaer en ukes tid før flåten stikker 
til havs. dette gir en ekstra spenning i 
konkurransen og stiller helt andre krav til 
båtene og besetningene. for å holde oss til 
bilsportspråket er dette som en kombinasjon 
av formel 1 og rally; de raske og tette duel-
lene mellom vendemål i et lite havnebasseng 
og de lange og uforutsigbare havstrekkene 
som tar ukevis av gangen.

Volvo Ocean Race 2008-09 er i gang. Midt i oktober startet en flåte 
av veltrimmete seilbåter på sin lange og strabasiøse konkurranse over 
verdenshavene. Inspirasjonen til slike seilaser er nok å finne i de klas-
siske jordomseilingene gjennom historien. Fortsatt er dette en ekstrem 
test av styrken og utholdenheten til både båten og mannskapet.

Aksel Magdahl skal navigere over verdenshavene i den 
harde seilasen. Det er en ansvarsfull oppgave å legge 
strategien for den ene Ericsson-båten gjennom storm 
og stille.

Jorden rundt på 9 måneder

Av H-E Hansen
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Norske deltakere
knut frostad skal igjen være med, men etter 
fire seilaser som aktiv deltaker, har han denne 
gangen jobben som sjef for hele arrange-
mentet. dermed styrer han et stort apparat av 
medarbeidere som ikke bare skal ta seg av det 
rent sportslige, men også flytte mengder av 
utstyr og etablere baser i havnene langs ruten.
 På deltakersiden er det Aksel magdahl fra 
tønsberg som denne gangen er eneste norske 
innslag. 29-åringen er ombord i den nordiske 
Ericsson-båten. Her har han den krevende 
jobben som navigatør. 
- Jeg skal ta meg av veivalgene og strategi 
i samarbeid med skipperen, forteller han før 
start.
- det kribler i magen, sier den erfarne seileren, 

som imidlertid er førstereisgutt i denne sam-
menhengen.
- det kommer også til å være søvnløs spenning 
en god stund ut i etappen. Så får vi se hvem 
som har valgt riktig strategi. og hvem som har 
valgt feil.

Følg med
Volvo ocean race blir altså en utfordring 
utenom det vanlige. for oss sofaslitere som er 
så (u)heldige å ikke få være med i den virkelige 
ferden, byr det seg imidlertid muligheter til å 
følge med på nært hold. Hele seilasen vil bli 
dekket med hyppige sendinger på fjernsyn, der 
tV2 vil være en av kanalene som byr på spen-
ningen.
 i en fjernsynsverden med massevis av ”re-

alitetsshow”, der deltakere på dansegulvet eller 
på fiktivt øde øyer utsettes for mer eller mindre 
outrerte tester, kan sendingene fra seilasen bli 
en forfriskende variasjon. for dette blir ekte 
vare, ikke noe tilgjort eller mulighet til å slippe 
unna: mannskaper på 10 tett sammen på små 
båter i ekstreme forhold på de frådende og 
enorme verdenshavene! kamp mot elementene.
 tidligere har seilerne på hver enkelt båt 
hatt ansvaret for å filme strabasene selv. Når 
det har røynet på er det imidlertid naturlig at 
filmingen har kommet i annen rekke for å over-
leve en storm. for å fange hele opplevelsen – 
ukers kamp mot elementene og konkurrentene, 
samt livet om bord - er det denne gangen en 
fotograf på hver enkelt seilbåt, som har som 
eneste oppgave å vise oss hele dramaet. 

TEMA
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Knut Frostad seiler ikke selv denne gangen, men har en 
like tøff oppgave med å styre hele Volvo Ocean Race 
fra havn til havn, jorden rundt.

Jorden rundt på 9 måneder



Skoleveien er i seg selv en arena for læring 
for skoleelevene. Selv om en seksåring har 
blitt stor nok til å bli skoleelev, er han 
trafikk-messig svært umoden. rent fysisk er 
barna så små at de har vanskeligheter med 
overblikket i trafikken, og de er heller ikke 
så lette å få øye på for andre trafikanter. 
gå alene, sammen med andre, sykle eller 
bli kjørt? for foreldre til barn som ikke er 
berettiget til fri skoleskyss, kan spørsmålet 
om hvordan barna skal komme seg trygt til 
skolen være et vanskelig spørsmål.

De yngste
forskning har vist at det er store mentale 

forskjeller mellom førsteklassinger og elev-
ene som er bare et par år eldre. Seksåringene 
har problemer med å oppfatte trafikkbildet. 
de ser gjerne detaljene, men ikke sammen-
hengen. 
 barn på 1. og 2. trinn er impulsive og 
spontane og kan ofte handle uten å tenke 
seg om. de forstår ikke alltid det de ser og 
hører i trafikken og lar seg lett distrahere. de 
har liten erfaring som selvstendige trafikant-
er og klarer ikke alltid å skille ut viktig infor-
masjon. de klarer ikke alltid å bedømme fart 
og avstand. mange tror at biler kan stoppe 
momentant. 1. – og 2. klassingene forstår 
ikke alltid at biler kan dukke opp når de 

ikke ser dem selv. Lærte regler kan bli fulgt 
ukritisk. det kan for eksempel føre til at de 
går på ”grønn mann” uten å sjekke om det er 
klart. 

3.- og 4. klasse
for barn på 3. og 4. trinn er trafikkferdig-
hetene avhengig av relevant trening. de er 
normalt i stand til å tolke og dra nytte av 
det de ser og hører i trafikken. de litt eldre 
barna opptrer ikke så regelbundet som de 
yngre barna gjør. regler tilpasses i større 
grad, eller de lar være å følge regelen.  de 
har bedre konsentrasjonsevne enn yngre 
barn, men kan likevel være ukonsentrerte i 

TRAFIKK

Skolestart:

kjør sakte - barn går til skolen

I høst la nærmere 60 000 barn født i 2002 ut på skoleveien for første gang sammen 
med de ca 530 000 andre elevene i grunnskolen. De begir seg ut i trafikken, som byr 
på så mange utfordringer og farer. Vi har alle et ansvar for at de skal føle seg sikre 
og være trygge.

Av H-E Hansen
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forhold til trafikken. det gjelder særlig hvis 
det er flere barn sammen. barna kan framstå 
som større, mer erfarne og modne enn de 
egentlig er. 

Råd til foreldrene
Ved skolestart har trygg trafikk utarbeidet 
noen råd på skoleveien.
Planlegg slik at barna kan gå: den viktigste 
årsaken til at nær et av tre barn blir kjørt i 
bil til skolen er dårlig tid, og at foreldrene 
skal forbi allikevel. mange tenker ikke på at 
barnet mister viktig trafikkerfaring, og den 
daglige fysiske aktiviteten skoleveien bør 
være.

– barn lærer lite av å sitte i baksetet. forel-
dre bør ta seg tid til å gå sammen med barna 
til skolen, i stedet for å velge bilen, oppfor-
drer trygg trafikks direktør kari Sandberg.
gå til skolen sammen med barnet, da lærer 
barnet gradvis å gå trygt i trafikken. 
 Er tiden knapp om morgenen, kan man 
lage en følgeordning der en voksen følger 
flere barn. da blir det færre dager å følge for 
hver familie. Skal barnet begynne å gå selv 
bør dere gå skoleveien sammen noen ganger 
først. gå bak og observer at barnet vet hva 
det skal passe på. 
 Hvis du kjører: Husk at foreldre i bil ofte 
skaper en uoversiktlig og farlig situasjon for 
de andre barna. ta hensyn, ikke stans for 
tett på skoleporten eller gangfelt ved skolen. 
Unngå rygging. Husk at alle barn under 135 
cm skal være sikret med eget sikringsutstyr 
i bil.  
 
Råd til bilistene
for at skoleveien skal være trygg må bilis-
tene ta hensyn til skoleelevene. ta hensyn til 
skolebarna! Ansvaret for at barn kan komme 
seg trygt til skolen ligger på de voksne, som 
bilister og som gode eksempler når vi går og 
sykler. 
 Husk at skolestarterne bare rager ca 120 
cm over bakken og ikke er så lett synlige 

som voksne. de har også et mindre overblikk 
over trafikksituasjonen enn voksne. i tillegg 
har de dårligere sidesyn og evne til å høre 
hvor lyder kommer fra. og ikke minst er de 
impulsive. Vær derfor forberedt på at barn 
oppfører seg annerledes i trafikken enn du 
selv ville gjort.  
 respekter trafikklysene, og unngå å kjøre 
i det lyset skifter fra grønt til rødt. 
 følg fartsgrensen ved skoler, slik at du har 
tid til å observere trafikksituasjonen og stanse 
om nødvendig. Vær oppmerksom på avkjørsler 
og småveier der sikten er dårlig slik at du 
oppdager små barn på skolevei. Vær forberedt 
på at det kommer flere barn. Unngå å rygge 
i områder der det er mange barn. Sørg for at 
alle barn i egen bil er riktig sikret. 
 kjør ikke forbi skolebusser som står på en 
holdeplass. det kan komme et barn ut foran 
bussen. 
 
Råd til alle voksne
Vær et godt eksempel! for å lære seg å 
ferdes trygt i trafikken trenger barn trafikk-
opplæring og gode forbilder.
 kryss veien der det er gangfelt, dersom 
det finnes i nærheten. Er gangfeltet lysregul-
ert så vent til det er grønt lys for fotgjengere 
og vær sikker på at bilistene følger lysregu-
leringen. 

Avis for skolestarterne

Ved skolestart distribuerte Trygg i 
Trafikken informasjonsavisen ”Skolestart”. 
Avisen retter seg spesielt mot foreldre av 
barn i barneskolealder, men er nyttig lesning 
for alle som er interessert i trafikksikkerhet. 
Den inneholder temaer som blant annet 
sikring av barn i bil, barn på sykkel, 
skolevei og sikkerhet på skolebussen. Man 
kan finne avisen på Trygg Trafikks nettsider 
www.tryggtrafikk.no, der det også finnes mye 
annet trafikksikkerhetsstoff om blant annet 
skoleveiene.
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i perioden januar-juli 2008 mistet 162 personer 
livet på norske veier, mot 117 i tilsvarende 
periode i 2007. tallet var 127 i 2006 og 118 i 
2005. til tross for økningen i dødstallene, er 
antall skadde og antall ulykker i trafikken på 
et nivå som tilsvarer 2007.

Flere årsaker
Høy fart, uoppmerksomhet og rus er de 
vanligste årsakene. mer enn 40 % av de 
drepte brukte ikke bilbelte.
- mange ulykker kan ha flere årsaker. i 
halvparten av dødsulykkene mener vi at 
førerfeil i form av uoppmerksomhet er den 
dominerende årsaken, mens i ca 40 % er 
grunnen for høy fart. i underkant av 20 % av 
dødsulykkene var fører ruset, sier finn Harald 
Amundsen i Statens vegvesen.
 i forhold til i fjor er det registrert en 
dobling av antall trafikanter drept i utfor-
kjøringsulykke. Så langt i 2008 har 35 % av 
alle drepte vært innblandet i en utforkjørings-
ulykke. En urovekkende stor andel av økningen 
gjelder unge trafikanter under 24 år.

Sjelden veiens skyld
Analysen av ulykkene i årets første syv måneder 
slår fast at i 30 % av dødsulykkene kan det se 
ut som veirelaterte forhold har medvirket til 
ulykken eller ulykkens omfang. de viktigste 
faktorene er glatt føre og farlig sideterreng.

- Veien i seg selv er sjelden dominerende 
årsak, men kan være med på å avgjøre utfallet 
når først ulykken er ute. glatt føre ofte i 
kombinasjon med høy fart har vært utløsende 
faktor for 14 % av dødsulykkene. Videre kan 
det se ut som veiforhold har vært medvirkende til 
at konsekvensene har blitt så alvorlige i 15 %. da 
gjelder det forhold som farlig sideterreng som 
trær, stolper, fjellnabber og andre sidehindre. 
denne fordelingen mellom vei- og fører-
relaterte årsaker er forholdsvis stabil i forhold 
til tidligere år, sier Amundsen.

Analyserer alle dødsulykker
Statens vegvesen startet i 2005 et arbeid 
med dybdeanalyser av samtlige dødsulykker, 
for å få mer informasjon om årsakssammen-
henger ved ulykker enn det vi hittil har hatt 
tilgjengelig. En ulykkesanalysegruppe (UAg) 
er opprettet i hver region til dette formålet.  
Ved alle dødsulykker på norske veier rykker et 
team fra Statens vegvesen ut for å gjøre en 
ulykkeanalyse. denne analysen er grunnlaget 
for tiltak som settes i verk, samt utgjør 
også etatens fakta- og kunnskapsgrunnlag i 
arbeidet med trafikksikkerhet. Hvert år skriver 
hver region en årsrapport for UAg-arbeidet, 
og Vegdirektoratet utarbeider en nasjonal års-
rapport på bakgrunn av disse.

kilde: www.vegvesen.no
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Dødsulykkene: 

førerfeil i 7 av 10 tilfeller
I 7 av 10 dødsulykker i trafikken har ulike forhold knyttet til før-
eren vært dominerende årsak. Dette fremgår av tall fra Statens 
vegvesen, som bygger på etatens egne undersøkelser og analyser 
av alle dødsulykker for årets syv første måneder. Høy fart, uopp-
merksomhet og rus er de vanligste årsakene.

Veg  -  og  t ra f i kkavde l ingen  nr: xxxxxxxxxxx
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Forklarende tittel eller undertittel

linje to 

Overskrift
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Vegdirektoratet

Veg- og trafikkavdelingen

Trafikksikkerhetsseksjonen

Dato: 2007-09-19

nr: TS 2007 : 9

RAPPORT

Nasjonal årsrapport for ulykkesanalysegruppenes arbeid i 

2006

Dybdeanalyser av dødsulykker i veg-

trafikken

Fakta:
Årsakstyper
i årets syv første måneder ble:
46 % drept i møteulykker (56 % i 2007)
35 % drept i utforkjøringsulykker (20 % i 2007)
12 % drepte i fotgjengerulykker
11 % drept i kryssulykker 

Medvirkende faktorer Antall Andel
for høy fart 47 37 %
Uoppmerksomhet/sykdom 60 47%
Uerfaren 8 6 %
rus  16 13 %

Når summen av alle medvirkende faktorer, både 
forhold knyttet til vei og trafikant, blir over 100 % 
skyldes det at det er flere faktorer som spiller inn i 
samme ulykke. 

mA-refleksvester til salgs!
MA har fått inn et helt nytt parti 
refleksvester for barn. Nå som 
høsten er over oss er viktig å ha 
synlig refleks. Disse vestene byr 
også på MAs nye, flotte logo!

Vestene er i følgende størrelser: XS (beregnet for 
barnehagebarn), S (primært for 6- 7-åringer), 
m (for 7-9-åringer). Prisen er kr 45 pr. stk. 

Få igjen
mA har også igjen noen barnevester i str. S 

og m med den forrige mA-logoen. Prisen er nå 
redusert fra kr 45 til 25 pr. stk. i tillegg har 
vi vester i str. L, XL og XXL med den forrige 
mA-logoen, beregnet på ungdom og voksne. 
Prisen er nå redusert fra kr 70 til 50 pr. stk. 

Annen refleks
Ellers har vi en del annet refleksmateriell til 
salgs. Sjekk nettsidene www.refleksforalle.no, 
eller ta kontakt med brita H. Eriksen for infor-
masjon eller bestilling: tlf.: 22 95 69 51 
eller e-post: brita.eriksen@ma-norge.no  



TRAFIKK

Refleks:

Sparebank 1 forsikring og trygg trafikk har i 
flere år samarbeidet om refleksdagen. i år slo 
de seg sammen med blå kors som arrangerer 
årets tV-aksjon.

Synlighet
”bli sett” er det felles målet. refleksdagen 
har fokus på at alle fotgjengere skal bli sett i 
trafikken, slik at antall skadde og drepte blir 
redusert. blå kors har fokus på at barn og 
unge som lider under voksnes rusproblemer, 

skal bli sett og fulgt opp på en 
bedre måte enn det som ofte har 
vært tilfelle til nå.

TV-aksjonen
Ved hjelp av blå kors fikk 100 000 
bøssebærere en oppfordring om å ha på seg 
refleks da de var ute for å samle inn penger 
på innsamlingsdagen. i forbindelse med 
innsamlingstiltakene i uken før tV-aksjonen 
oppfordret blå kors alle som skulle ut i høst-

mør-
ket om å ta på 
seg refleks. dermed varte årets 
refleksdag en hel uke, med gode resultater på 
så mange måter…

refleks i skuffen
Det viser seg at det hjemme hos de fleste familier ligger 
mange reflekser i skuffen. Refleksen virker imidlertid svært 
dårlig når den ligger bortgjemt. Oppfordringen til alle er 
derfor å finne fram de refleksene de har, og å feste noen av 
dem på klærne før turen ut i høstmørket.

Refl eksen virker ikke når den ligger i skuffen.

Bli sett. Bruk refl eks!

SpareBank 1 Forsikring samarbeider 
med Trygg Trafi kk om refl eks

SB1_Plakat_TryggTrafikk50x70.indd   2

25.09.2008   13:51:39
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Også i byen
tidligere registreringer av refleksbruk viser at 
vi er flinkere å ta på refleksen når vi skal ut 

langs landeveien enn på tur i by eller tettst-
ed. Selv om det er mer lys i tettstedet er det 
likevel langt mer å følge med på for bilføreren 
i slike områder. fotgjenger med refleks er 
mer synlig. bare 17 % av voksne fotgjengere 
bruker refleks i områder med veibelysning. i 
den nasjonale handlingsplanen for trafikk-
sikkerhet (2006-2009) er det et definert mål 
at i 2010 skal tilsvarende tall være minst 
35 %.

Barn og hunder
de fleste foreldre bekrefter at de alltid 
utstyrer barna med refleks før de slipper 
ut i høstmørket. Hundene nyter godt av den 
samme omsorgen. Situasjonen er helt anner-
ledes for ungdom og voksne. de har tydeligvis 
klokketro på å bli sett. i virkeligheten er de 
så lite synlige at bilisten ofte ikke klarer å 
stoppe tidsnok når en mørkkledd fotgjenger 
uten refleks krysser veibanen like foran bilen.   

Lavthengende
refleksen sender mest lys tilbake til bilfør-
eren når den henger i knehøyde eller lavere. 
En hengende refleks på hver side sikrer at 
fotgjengeren blir sett. resul-tatet bedres 
ytterlige med ekstra refleks rundt benet i 
ankelhøyde.  

Enkleste og billigste forsikring
Høstmånedene utgjør den farligste perioden for fotgjengerne. Høst-
mørket gjør oss nesten usynlige når vi ferdes ute. Regnvåte veier 
forverrer situasjonen ytterligere. Refleks reduserer risikoen for å 
bli påkjørt med 85 %!

Av Skadeforebygger Fred Nilsen, SpareBank 1 Forsikring

Husk å ta ut penger til TV-aksjonen 19. oktober 

Skal du gå med bøsse? Husk refl eks!

”Bli sett” er fokus for årets tv-aksjon der inntektene går til Blå Kors.

Meld deg inn som bøssebærer på telefon 02025.

Går du uten refleks i mørket, vil en bilist i 50 km/t 
bare ha 2 sekunder på å oppdage deg. Med refleks 
har bilisten 10 sekunder til rådighet. 
Det kan redde livet ditt!

Refleksdagen  
16. oktober 2008

www.blisett.no



ORGANISASJON

MA-informasjon:

tittelen er ”mA er organisasjonen for deg 
som ønsker frihet fra rusmidler i trafikken”. 
brosjyren er brukt i forbindelse med 
alkolåskampanjen og i andre sammenhenger, 
der det har vært naturlig å informere og å 
bidra til medlemsverving. den kan også være 

viktig når avdelingene gjør en innsats for å 
informere om mA i sitt nærmiljø. for motor-
førerens lesere gjengis deler av innholdet her.

Les mer om mA på www.ma-norge.no. 
Her finnes også brosjyren i sin helhet.

HVEM ER VI? 
MA
– har i 80 år arbeidet for sikkerhet i trafikken 
med spesielt fokus på alkoholfri og rusfri trafikk.
– har oppnådd anerkjennelse for engasjement 
og viktige resultater ved blant annet å være en 
pådriver for lavere promillegrenser.
– er også med i den viktige kampen mot 
narkotika og farlige medikamenter i trafikken.
– har et godt utbygd organisasjonsapparat 
med lokalavdelinger spredd over hele landet.

MA har til formål:
– å arbeide for fremme av trafikksikkerheten.
– å informere spesielt om den fare bruk av 
alkohol og andre rusgifter har for trafikken.
– å arbeide for medlemmenes interesser som 
bileiere og trafikanter.
– å utvikle og tilby medlemmene økonomiske 
og praktiske fordeler.

MA er en samfunnsengasjert organisasjon 
med fokus på:
– klima og miljø.
– en fornuftig bilbruk.
– styrking av kollektivtilbudet i byer og 
tettsteder.

Hva er vi opptatt av?
mA har fokus på “mennesket i trafikken” med 
sine kampanjer, prosjekter, aksjoner og infor-
masjonsarbeid, blant annet
– mA deler nullvisjonen om ingen drepte og 
hardt skadde i trafikken, og vil sikre alle men-
nesker i trafikken frihet fra risikoen for å møte 
medtrafikanter påvirket av alkohol, rusgifter og 
medikamenter.
– mA skal være bilorganisasjonen for den 
miljøbevisste.
– mA er en pådriver for å få innført alkolås i 
alle nye biler, senest innen 2020.
– mA er opptatt av barna i trafikken.

HVA KAN VI TILBY
Vi har flere medlemsfordeler, og vi vil spesielt 
peke på avtalene vi har med:

SpareBank 1 Forsikring
– flere gunstige fordeler ved å samle alle 
Skadeforsikringene i Sparebank 1 forsikring.
– En av forsikringene må være bil, - hjem- 
eller husforsikring.
– Som mA-medlem får du i tillegg 10 prosent 
rabatt på alle skadeforsikringer.

MAs Autohjelp i samarbeid med Viking 
Redningstjeneste
Vil ikke bilen starte? Stans midt på lande-
veien?
Havnet i grøften? brukket bilnøkkelen? osv. 
osv.
– mAs Autohjelp hjelper deg!
– fullt betalende medlemmer er dekket av 
ordningen.

Andre medlemsfordeler er:
– testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk 
hjelp.
– rabatt på hoteller, campingplasser og van-
drerhjem.
– reisetjeneste, ferieplanlegging og turinfor-
masjon.
– tilbud på verkstedstjenester.
– rabatt på dekk, batterier og bilrekvisita.
– rabatt på leiebil.
– tilbud på billån.
– tilbud på mobilabonnement.
– dekning av startlisens for mA-Ungdom-
kjørere.
– medlemsbladet motorføreren.

AKTUELLE PROSJEKTER
Death Trip
– et svensk/norsk samarbeidsprosjekt som har 
som formål å påvirke ungdommers holdninger 
til alkohol og bilkjøring ved at ungdom selv 
engasjerer seg og lager egne holdningskampanjer. 
Nettsider: www.deathtrip.no 

Alkolås
– mA har startet et prosjektarbeid som skal føre 
fram til stortingsvedtak om innføring av alkolås i 
alle nye biler senest innen 2020. 
Nettsider: www.ma-norge.no 

KastMasken
– et landsomfattende teater- og undervisnings-
opplegg som har ungdom i ungdomsskolen og 
deres foreldre som hovedmålgruppe. 
Nettsider: www.kastmasken.no 

Refleks for alle
– vi har refleksartikler for salg. 
Nettsider: www.refleksforalle.no 

Trafikkløp
– trafikkløp er mAs bidrag til norsk bilsport med 
lange tradisjoner. det første billøpet i mA-regi ble 
kjørt i 1936. fra 1984 har trafikkløpene vært ar-
rangert i samarbeid med Norges bilsportsforbund, 
og løpsserien har derved fått offisiell Nm-status. 
Nettsider: www.trafikklop.net 

Nyttig brosjyre om MA
Det er utarbeidet en ny, liten brosjyre som på en kortfattet måte informerer om 
MA, aktivitetene, hovedmål, og tilbud. Så hvis noen skulle lure på hvem MA er, 
hva vi er opptatt av, hvilke prosjekter som er aktuelle og andre kortfattete 
opplysninger, er det samlet på fire lett leselige sider.
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MA
– rusfri trafikk og livsstil
Postboks 80 Alnabru, 0614 Oslo
Besøksadresse: Strømsveien 223, Alnabru
Telefon: 22 95 69 69. Telefaks: 22 95 69 68
E-post: ma@ma-norge.no

www.ma-norge.no – stiftet 26. oktober 1928
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#

Jeg ønsker å bli medlem i MA.

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

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

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

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Verv en        
venn Nå!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for 2009
Medlemskap med autohjelp kr 690,- Honnørmedlemskap med autohjelp kr 515,-
Medlemskap uten autohjelp kr 525,- Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 350,-

GRATIS 

UT åRET!
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Aksjon Møteplass 2008:

Ny vellykket innsats
Også 2008 er føyd inn i en stadig 
lengre årrekke der MA arrangerer 
Aksjon Møteplass. Dette har blitt en 
årviss aksjon, der MAs lokal-
avdelinger over hele landet er ute 
og møter trafikantene på hjemme-
bane i en dialog om trafikksikkerhet.

i alt var det så mange som 23 steder det ble 
satt opp ”møteplasser” da aksjonen ble ar-
rangert på forsommeren i år, det være seg ved 
kjøpesentra, rasteplasser eller bensinstasjoner. 
mange ildsjeler i mA-avdelingene stilte opp for 
å slå et slag for trafikksikkerhet generelt og rus 
i trafikken spesielt.

Viktige spørsmål
Som vanlig ble de som kom innom møteplas-
sene bedt om å svare på en del spørsmål om de 
aktuelle temaene det ble satt ekstra fokus på i 
år: rus- og medikamentbruk, trøtthet bak rattet 
og klimaspørsmål.

det kom inn totalt 1093 svar. Hensikten 
er både å få den enkelte som besvarer 
spørsmålene til å reflektere over problemstil-
lingene, samt å gi et grunnlag for å si noe om 
kunnskapene blant folk. 
 temaet rus- og medikamentbruk viser at 
vel halvparten av både kvinner og menn har 
kunnskap om svekket kjøreferdighet på inntil 
25 % ved små konsentrasjoner av alkohol i 
blodet. omtrent samme resultat finner vi på 
spørsmål om hvor mange drepte som er rus-
påvirka ved singelulykker. dette mener vi er et 
tilfredsstillende kunnskapsnivå.
 Hva angår spørsmål om man ”har sovnet” og 

”vært nær ved å sovne bak rattet”, viser det seg 
for kvinner at 64 % hadde opplevd det ene eller 
andre. for menn er det vesentlig verre, der 79 % 
innrømmer at de har sovnet eller vært nær ved.
Når det gjelder endring av bilbruk, ser det ut til 
at miljøbevisstheten er noe svekket i forhold 
til hva spørsmålene avdekket i fjor. det er i år 
færre som vil satse på mer miljøvennlige biler 
og alternativt drivstoff.  men om lag samme 
antall, ca 25 %, ønsker å lære å kjøre mer 
økonomisk.

Alkolåsbilen i mål
Den lange MA-turneen med en alkolåsbil er over for i år. Den har gjen-
nom sin landsomfattende “turne”vært et viktig redskap i kampanjen for 
innføring av alkolås. 

bilen har dekket hele landet Lindesnes til Nordkapp, og kom tilbake til oslo i begynnelsen av okto-
ber. da ble V70-modellen, som var stilt til rådighet fra Volvo, levert tilbake.

 mA-direktør terje tørring markerer avslutningen på den lange ferden i et møte med øystein 
Herland, administrerende direktør i Volvo Personbiler Norge AS. tørring takket for velviljen i 
samarbeidet som har vart siden tidlig på forsommeren. Herland pekte på alkolås som en del av en 
helhetlig sikkerhets-tenkning:
- Samtidig bør det legges til rette for dem som vil installere alkolås i bilene sine. ikke bare med 
påbud, men med belønning. for eksempel kan det gis rabatt fra forsikringsselskapene.
 

Øystein Herland (til venstre) og Terje Tørring ved 
avslutningen av Volvo-alkolåsbilens lange turné.



REISERORGANISASJON

motorførErEN  |   4  |   2008 37

MA-kalenderen 2009

Trafikkfellene skal finnes

Salget av MA-kalenderen vært en suksess. Første opplag ble revet 
bort, men det er besluttet å trykke flere. I november fortsetter 
salget.  
kalenderen inneholder forskjellige norske billedmotiver for hver måned. overskud-
det fra salget av kalenderen vil gå til mA-prosjekter for trafikksikkerhet, som setter 
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”.
 kalenderen tilbys mA-medlemmer og andre kjøpere ved at de blir kontaktet pr 
telefon i begynnelsen av august. Prisen er 349 kroner. 

I høst har en ny MA-aksjon blitt gjen-
nomført: Aksjon Trafikkfelle 2008. Den 
er initiert av MA Hedmark Oppland, og 
har hatt som formål å kartlegge og doku-
mentere trafikkfeller i lokalmiljøet.

kartleggingen og dokumentasjonen skal gjøre 
lokalmiljøene oppmerksomme på farlige forholde. 
Videre skal sakene overlates til ansvarlige samferd-
selsmyndigheter med sikte på å rette på forholdene. 
det finnes for eksempel vegetasjon som hindrer 
sikten, uklar skilting, dårlig belysning osv. i det 
hele tatt skal aksjonen peke på trafikkfarlige 
steder og situasjoner: og Aksjon trafikkfelle er 
resultatorientert for å finne bedre og mer trafikk-
sikre løsninger. Aksjonen avrundes foreløpig midt 
i oktober. motorføreren vil komme tilbake til noen 
av de trafikkfellene som er ”foreslått” av engasjerte 
medlemmer. 

Nytt skoleår på turnéveienKastMasken:
KastMasken har siden skoleårets start 
vært ute på en ny turné. Etter 12 år 
med landsomfattende turneer legger 
KastMasken ut på atter en ny sesong i 
skoleåret 2008/2009. 

Hver eneste år har kastmasken reist ut med en 
ny teater- & informasjonsgruppe. den 13. kast-
masken gruppa ble tidlig i høst samlet til inn-
studering og opplæring før turnévirksomheten 
skulle begynne. gruppen består av kine Hoholt 
bjelland (21 år, Haugesund), Ann Christin 
ødegaard (22 år, åndalsnes), Aleksander Sylvan 

knutsen (22 år, Skien) og kjell-roger Lange 
(24 år, trondheim). de har en variert bakgrunn 
innen drama og musikk.
 den nye gruppen har også med seg et helt 
nytt opplegg i bagasjen når de denne gangen 
skal besøke ungdomsskoler. få rusforebyggende 
program har et så omfattende tilbud som kast-
masken. tiltakene omfatter alt fra undervisning 
og foreldremøter til gla’kontroller, fritidsklubb-
arrangementer og fagkonferanser. dette vil bli 
nærmere presentert i neste nummer av motor-
føreren.

mer informasjon om kastmasken finnes på 
www.kastmasken.no

DRAMMEN OG OMLAND AVDELING AV MA

75-års jubileum

Høstsjekken

Drammen og Omlands avdeling av 
MA  ble stiftet 3.okt 1933. I forbin-
delse med jubileet vil det arrangeres 
en jubileumsfest i Drammen KFUK-
KFUM`s lokaler i Øvre Torggate 12, 
Drammen.
ONSDAG 5. NOVEMBER  KL. 19.00
Alle medlemmer ønskes velkommen 

til festen med sin ledsager. Kuvert-
prisen er kr. 50,-. Det blir servert 
snitter og jubileumskake. Diverse 
underholdning. Æresmedlemmer 
spesielt invitert. Bindende påmelding 
i tlf. 32837132 - 91629302 - 48119646 
senest 28.10. Transport fra Numedal 
og Kongsberg vil bli satt opp.

Alle medlemmer i Drammen og Omland avdeling av MA inviteres til 
gratis høst/vintersjekk på sin bil på Drammen Autoco`s lokaler på 
Grønland, Drammen 

tIRSDAG 28. OKtOBER 17.00 – 19.30. VEL MØtt!



i våre klubber og grupper er det noe 
som skjer året rundt, men høsten er 
en tid da det gjerne er ekstra aktivi-
tet i forskjellig organisasjonsarbeid. 
Stå på! få med flere venner – det er 
alltid gøy å være mange. Start gjerne 
også opp flere steder – kontakt 
oss for hjelp til å komme videre! Vi 
ønsker å være mange som er opptatt 
av rusfri trafikk og livsstil.

beste hilsener fra brit.

REISERMA-UNGDOM

Etter et hvileår i 2007 har nå aktivitetene tatt seg opp igjen i mA- 
Ungdomsgruppen bolten på Stranda. klubbkontakt Charles myren 
rapporterer om nye medlemmer, og vellykkede klubbkvelder hver 
onsdag. bildet er hentet fra en klubbkveld, der noen av medlemmene 
er sammen med voksenleder Charles myren.

Verv en venn 
som medlem av 
mA-Ungdom, så 
får du denne kule 
mobilsokken i pre-
mie. gå inn på vår 
hjemmeside www.
ma-ungdom.no eller 
ring 22 95 69 59 for 
innmelding. klarer 
du å verve 20 nye 
medlemmer innen 
utgangen av dette 
året vil du få en 
ekstra overraskelse
 i posten. Lykke til!

PS: du og de du 
verver må ha betalt 
medlemskap for 
2008 før du får pre-
mien. medlemskapet 
koster første året 
kun 20 kr.

årets 
konkurranse er i gang, 
og det jobbes nå med å få med skoler over hele 
landet. Så langt har 13 skoler sagt ja, noe som er en klar forbed-
ring fra i fjor. forhåpentligvis klarer vi å øke antallet til 15. fra 
oktober starter vi med kick off. frist for innlevering er satt til 
1.april 2009, og finalen vi finne sted i oslo i mai. mer informas-
jon finnes på nettsidene www.deathtrip.no.

Ved eventuelle forespørsler kontakt Veslemøy Sandvik, prosjekt-
leder death trip, på epost veslemoy@ma-ungdom.no eller på 
telefon 22 95 69 59.

Ny giv i Bolten

Verv en venn!

Kjære venner!
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Death Trip

Veslemøy Sandvik slutter i mA-Ungdom og vi 

trenger en som fortsetter arbeidet etter henne. 

Stillingen vil bli utlyst, og har du behov for 

informasjon, ta kontakt med brit fjell på telefon 

90 76 78 78 eller Veslemøy Sandvik på 40 41 93 

21 så snart som mulig. 

Daglig leder
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Av: Veslemøy Sandvik

Det var mange som fikk seg en tanke-
vekker da de prøvde MAs promillebriller 
under Slottsfjellfestivalen i Tønsberg i 
sommer. Allerede ved en ”promille” på 
0,6 var det flere som hadde problemer 
med å gå rett. Det var dermed enkelt å 
poengtere faren ved å kjøre under inn-
flytelse av alkohol.

Full
uten rus

Promillebrillene gir et synsinntrykk som gjør at 
brukeren får en tilnærmet følelse som ved å være 
alkoholpåvirket.

Forskjellig påvirkning
brillene er produsert i USA, og gir et meget 
realistisk inntrykk av hvordan kroppen og hodet 
reagerer med ulike grader av promille. brillene 
varierer med det som tilsvarer forskjellige grader 
av promille mellom 0,6 og 2,0. Ved en promille 
på 2,0 var det få på Slottsfjellfestivalen som 
klarte å gå rett, og flere måtte støttes for at de 
ikke skulle falle.

God respons
brillene er ment for å brukes på skolebesøk i 
forbindelse med death trip, men viste seg også å 
være veldig effektive på en musikkfestival, hvor 
man får truffet både ungdom og voksne. respon-
sen var veldig positiv, og vi fikk tilbakemeldinger 
på at dette var et viktig og nødvendig tiltak. 
Promillebrillene er et effektivt redskap for å 
formidle et viktig budskap på en annerledes og 
morsom måte. i tillegg til promillebrillene ble 
produkter fra årets death trip konkurranse brukt. 
Elever som deltok i finalen i Stockholm i mai 
deltok også på standen i tønsberg, og gjorde en 
flott innsats.



MA-kryssord 4-2008

Navn:   Adresse:

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

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 2–2008:

Arvid koksæter, rindal
reidunn Hageberg, tertnes
marte Sætrang, Haugesund

Vi gratulerer!

og her er løsningen:

Løsningen sendes motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 oslo Frist: 30. november 2008
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Nytt år, nye muligheterMA-lotteriet:

MA-lotteriet 2008/2009 har startet. 
Hovedgevinstene er som vanlig biler. 
I tillegg er det mulig å vinne mye 
annet blant tusenvis av gevinster, 
for eksempel en reise til en verdi av 
30 000 kroner. 

overskuddet fra lotteriet gir et godt bidrag til 
mAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er fortsatt 
30 kroner. det er også mulig å abonnere måned-
lig på det antall lodd du selv ønsker. faste lodd-
abonnenter samler ”poeng”, og opparbeider 
seg etter hvert muligheten for å velge gaver, 
uavhengig av gevinstene de vinner.

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

SJANSEN SKATTKISTE

BILSJANSEN REISESPILL

SKRAP FREM 3 LIKE

OG VINN EN GEVINST!

EKSTRA
SPILL

STJERN
E G

IR N
Y

TT LO
D

D

KR 30,-

01-14536
6

OPEL

OPEL

20.000
30.000

30.000

Espressom./Kikkert

Middagsservise

Espressom./Kikkert

Takk for
støtten

123456

VECTRA

MÅ IKKE SKRAPES
MÅ IKKE SKRAPES

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

det skjer mye spennende i mA og på bil- og 
trafikkfronten. dette vil vi vite om og vurdere 
å bruke enten i motorføreren eller på mAs 

nettsider – www.ma-norge.no. ring, send en 
e-post eller et brev.
 Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må 
dette avtales på forhånd på grunn av plan-
legging og plassbegrensninger. Vi kan ikke 
love at alt kommer med, men ser frem til 
mange spennende saker.
redaktøren treffes på telefon 22 95 69 62. 
E-post kan sendes til: 
motorforeren@ma-norge.no. 
merk gjerne sendingen med ”Stoff til motor-
føreren”.

 

 

Nr 3  juni/juli 2008  kr 39,-

Tema: 
Hybridbiler –  for

miljøets skyld

Organisasjon: 

MA-landsmøtet

2008 i Molde

MA-Ungdom: 

Death Trip og 

sommeraktiviteter

3
2008

Molde

Landsmøte

6.– 7. juni 2008

80ÅR 1928-2008
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Midt i august ble Birkenesdagene 
arrangert. De har funnet sted i en 
årrekke med en enorm suksess. En 
av attraksjonene er olabilløpet som 
MA står bak.

birkenesdagene omfatter så mye: Her er blant 
annet veteranbiltreff, hvor folk fra fjern og 
nær kommer for å vise frem de flotte kjøretøy-
ene sine. og er man på jakt etter gamle 
bildeler, gjenstander av ymse slag samt andre 
duppe-ditter, er dette å finne i de mange 
salgsbodene. dette er virkelig et stort og flott 
arrangement, som blir holdt på birkeland i 
Aust-Agder i midten av august hvert år.

Full innsats
Som ett ledd i programmet arrangerer birkenes 
og Lillesand avdeling av mA et olabilløp. 
dette er et populært innslag for de yngre 
besøkende, samt et tiltak for å holde olabilen 
i hevd. for olabilen i seg selv er for veteran 
å regne.
 årets olabilløp var nok et bevis på at det 
finnes mange ivrige, kreative og byggeglade 
barn og unge. ikke bare er de flinke til å 
bygge, men også veldig flinke til å finne navn 
til kjøretøyene sine. kjøredoningene ble stolt 
vist frem av sine respektive eiere og kon-
struktører. Her er det glede og entusiasme, 
innsatsvilje og sportsånd!
 og i selve løpet fikk de 14 deltakerne 
testet bilene sine til fulle i konkurranse om 
hvem som hadde den kjappeste bilen og 
lureste føreren til å takle den krevende løypa. 
Sikkerheten ble godt ivaretatt: Samtlige førere 

og passasjerer hadde blant annet hjelm. 
Videre var det plassert ut hjelpemannskaper 
langs løypa, som så etter at alt gikk greit for 
seg.
 bare noe over halvminuttet skilte mel-
lom første- og tredjeplassen. Vinneren ble 

Emanuel Skailand, fulgt av kristian Erlandsen 
og Asgeir Jensen. de fikk sine velfortjente 
pokaler, mens det også ble delt ut en fiasko-
pris til den føreren som hadde mest uhell og 
uflaks under løpet.

Av Arne Berntsen

Kreativ og vellykket verving
Aktiv, målrettet verving kan gi veldig 
gode resultater! Det har MA-avdelin-
gen i Ytre Namdal vist gjennom en 
kreativ og aktiv satsning.

ytre Namdal er en aktiv avdeling på flere måter, 
også når det gjelder medlemsverving. 10 nye 
medlemmer hittil i år er et resultat det står 
respekt av for en avdeling som begynte året 
med 44 medlemmer.
 Hvordan avdelingen har fått til dette? knut 
Lænn, leder for styret i avdelingen, forteller:

- Styret satte seg ned og laget en liste over 
personer som vi mente “burde” være medlem-
mer hos oss.  Vi fordelte så jobben med å ringe 
og kontakte disse mellom oss, slik at det skulle 
være en overkommelig oppgave for den enkelte. 
Vi har også et aktivt samarbeid med lensman-
nen her og deltar på “storkontroller” sammen 
med politiet, vegvesenet og andre instanser. Her 
deler vi ut brosjyrer og prater med dem som blir 
stoppet. 
 og resultatene så langt i år må sies å være 
imponerende. 10 nye medlemmer er en kjær-
kommen og oppmuntrende tilvekst! Et eksempel 
til etterfølgelse for andre avdelinger?

Av Odd-Harald Bjørnøy

Deltakerne fikk god støtte av MAs representant før start.

Full innsats...

Ytre Namdal-avdelingen har fått et meget godt 
resultat etter oppfinnsom satsning.

…og kreative doninger.

Olabilløp i MA-regi
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Det krever gode evner på sykkel for å komme seg trygt 
rundt i trafikken. Ikke minst for barn som skal ferdes 
langs skoleveien på to hjul. I Nord-Trøndelag arrangerte 
MA i samarbeid med Trygg Trafikk fylkesfinalen i presi-
sjonssykling midt i september. Dette er en del av et 
omfattende trafikksikkerhetsarbeid for skolebarn i Nord-
Trøndelag.

mA var som vanlig med på å arrangere finalen, der 54 elever fra 7. klasse 
i 16 kommuner hadde kvalifisert seg.
 Hele 27 medarbeidere fra de fire mA-avdelingene i fylket medvirket 
til gjennomføringen av mesterskapet, både som mannskaper ved postene, 
som hjelp til servering eller under premieutdelingen.
 den beste skolen i mesterskapet ble Halsan skole med binde skole 
som nummer to. Halsan skole vant mAs vandrepokal, og siden skolen har 
vunnet pokalen to ganger tidligere, fikk den trofeet nå til odel og eie.

Fylkesfinale i Nord-Trøndelag

Nulltoleranse alkohol langs veiene

Fet
kommune

Tlf. 63 88 61 00
www.fet.kommune.no

Tlf. 51 42 98 00
www.klepp.kommune.no

Drammen
kommune
Byplan

Tlf. 03 008
www.drammen.kommune.no

Stranda
kommune

Tlf. 70 26 80 00
www.stranda.kommune.no

Tlf. 33 34 80 00
www.tonsberg.kommune.no

Vevelstad
kommune

Tlf. 75 03 80 00
www.vevelstad.kommune.no

Øvre Eiker
kommune

Tlf. 32 25 10 00
www.ovre-eiker.kommune.no

Nore og Uvdal kommune
Teknisk Etat

Tlf. 31 02 40 00
www.nore-og-uvdal.kommune.no

Gjerdrum
kommune

Tlf. 66 10 60 00
www.gjerdrum.kommune.no

Tlf. 62 51 02 00
www.hamar.kommune.no

Eidsvoll
kommune

Tlf. 66 10 70 00
www.eidsvoll.kommune.no

Tlf. 51 74 30 00
www.strand.kommune.no

Vegårshei
kommune

Tlf. 37 17 02 00
www.vegarshei.kommune.no

Grong
kommune

Tlf. 74 31 21 00
www.grong.kommune.no

Balsfjord
kommune

Tlf. 77 72 20 00
www.balsfjord.kommune.no

Notodden
kommune

Tlf. 35 01 50 00
www.notodden.kommune.no

Sel
kommune

Tlf. 61 70 07 00
www.sel.kommune.no

Iveland
kommune

Tlf. 37 96 12 00
www.iveland.kommune.no

Mosvik
kommune

Formannskontoret

Tlf. 74 06 45 20
www.mosvik.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole,
oppvekst og kultur

Tlf. 74 81 32 00
www.marker.kommune.no

Tlf. 56 59 44 00
www.vaksdal.kommune.no

Trysil
kommune

Tlf. 62 45 77 00
www.trysil.kommune.no

Ringsaker
kommune

Tlf. 62 33 50 00
www.ringsaker.kommune.no

Volda
kommune

Tlf. 70 05 87 00
www.volda.kommune.no

Bokn kommune
Tlf. 52 75 25 00

Me ynskjer trygge norske vegar og støtter MA
sitt arbeid med å informera om farene ved å ha

ruspåverka førarar i trafikken

Eidsberg
kommune

Tlf. 69 70 20 00

Gildeskål
kommune

Tlf. 75 76 06 00
www.gildeskal.kommune.no

Fræna
kommune

Tlf. 71 26 81 00
www.frana.kommune.no

Aurskog-Høland kommune
Enhet levekår

Tlf. 63 85 25 00
www.aurskog-holand.kommune.no

Tlf. 61 14 15 00
www.ostre-toten.kommune.no

MA 4-2008.pmd 28.08.2008, 09:271

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

Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få skatte-
fradrag. Den øvre grense for fradrag er 12 000 
kroner. For eventuelt overskytende beløp gis ikke 
skattefradrag. Gaver skal ifølge loven gå til MAs 
prosjekter og satsning på trafikksikkerhetsarbeid. 
For at giveren skal kunne trekke fra på skatten,

må MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er en
person, eller giverens organisasjonsnummer
dersom det er et foretak.
 Henvendelser og spørsmål om skattefrie gaver 
kan rettes til: Ole E. Veimodet, telefon 22 95 69 57 
eller e-postadressen ma@ma-norge.no.

REISERORGANISASJON


