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2007 Forester Business
- SKREDDERSYDD FOR NORGE

Avbildet modell er en Forester Turbo

Subaru Forester Business - fra kr. 342.900,-*
Nå kan du skaffe deg vår suksessmodell Forester i to Business-utgaver.
Dette gunstige tilbudet gjelder både for privatkunder og næringsdrivende.
Den er velutstyrt, har 137 hk og gir deg aktiv og passiv sikkerhet i toppklasse. Du får permanent firehjulsdrift i en symmetrisk
drivlinje som alltid gir deg maksimalt veigrep uansett føreforhold.
Her sitter du høyt, har god plass til passasjerer og kan glede deg
over en velutstyrt modell som gang på gang topper listene over biler
med minst feil. Subaru Forester - den er å kjøre som en personbil
og har i tillegg egenskaper som en SUV – en virkelig crossover.
Du får også en bil med lave driftskostnader og høy annenhåndsverdi.
I alle Forester Business-modeller får du følgende utstyr standard:

• automatisk klimaanlegg • cruise control • fjernbetjent sentrallås
• automatisk nivåregulering bak • el. drevne sidevinduer
• el. innfellbare sidespeil med varme • varmetråder under frontpusserne
• rattbetjent radio med cd-veksler og 7 høyttalere • skinnratt
• alu.felger • lyktespyler • tåke-/grøftelys • m.m.

Legger du til stort soltak og skinnseter på Forester
Business koster den kr. 367.900,-*.
Begge modellene leveres med manuell girkasse, reduksjonsgir og
hillholder. Ønsker du automat er pristillegget kun kr. 8.900,-

Metallic lakk og komplette vinterhjul er
inkludert i prisen på Business-modellene
– DET SPARER DU PÅ.
I tillegg til våre Business modeller leveres Forester i 2 versjoner
“med alt” utstyr (inkl. automatgir). 158 hk til kr. 399.500,-*
og 230 hk (turbo) til kr. 559.500,-*

Vi tilbyr Subaru Forsikring og
Subaru Finansiering!
besøk våre nettsider www.subaru.no

Drivstofforbruk fra 9,3 l pr 100 km bl. kjøring. CO2-utslipp fra 220 g pr. km. *Leverings- og reg.omkostninger, levert Ski, kr. 6.500,- (priser og omkostninger varierer utover landet) samt årsavgift kommer i tillegg.
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C-line gir deg komfort, kvalitet, moderne løsninger
og mobile opplevelser som frister til neste tur.

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

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

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

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

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

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

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

44
83
33
56
94
33
83

98
06
62
37
45
44
72

44
30
30
55
50
99
22

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

14
34
71
97
57
18

01
35
61
37
21
86

Importør: SoliferPolar AS, Postboks 2 Bryn, 0611 Oslo. Tlf: 23 19 44 80
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Namsos . . . . . . . . . . . . . .74
Oppaker/Vormsund . . . .63
Oslo/Gjelleråsen . . . . . .67
Sortland . . . . . . . . . . . . .76
Søgne/Kristiansand . . . .38
Trondheim/Stjørdal . . . .74
Ulsberg . . . . . . . . . . . . .72

27
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56
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leder

Trafikkompetanse
i forfall.
Vi kjenner oss igjen, vi ”elitebillister” som er hellig
overbevist om at ingen kjører bedre bil enn oss, at vi
behersker det meste og vet det meste som er verdt å
vite om det som rører seg i trafikken. Vi er alle bedre
enn gjennomsnittet, og vil ikke høre knyst om at vi
har behov for noe mer opplæring i trafikken. For vi
har da lest vår bilfører ABC, og det får holde.
Men, her står hovmod snart for fall. MAs Trafikkløpkonkurranse er både avslørende og samtidig utviklende i så måte. Løpene går kort og godt ut på
å konkurrere i trafikal kompetanse. Det gjelder både
teori i form av skilt- og trafikkregelkunnskap, og i
form av praktiske prøver hvor man må kunne beherske,
beregne og ikke minst kontrollere egen bil i et trafikalt miljø.
Trafikkløpene har lange tradisjoner i MA med deltakere
nærmest fra land og strand. I dag er deltakerantallet
betydelig lavere, men nå er snuprosessen startet.
Også Trafikkløpene må fornye seg. Fra store ressurskrevende arrangement går det i retning av mindre
konkurranser som kan avvikles på en litt stor parkeringsplass eller annet egnet område. Utfordringene og
resultatene vil bli de samme.
Er så dette nødvendig? Jo da, det kan undertegnede
skrive under på. I forbindelse med NM-finalen i
Grimstad nylig, fikk jeg en utfordring om å delta som
prøvekjører, riktignok (og heldigvis får jeg vel legge
til) utenfor konkurranse. Det ble en interessant erfaring.
Halvparten feil på teoriprøven og nesten bakerst på
de praktiske prøvene ble resultat til ettertanke. Med
andre ord en alvorlig vekker om hva trafikkompetanse
egentlig betyr.
Derfor er Trafikkløpene viktige. Både fordi de er drivkraft til å bedre egen trafikal kompetanse, samtidig
som det er en konkurranse hvor alle kan delta uansett
alder og kjønn. MA må derfor takke deltakerne fra
fjern og nær som i Grimstad kjempet om medaljene i
Norgesmesterskapet. Dere viste en imponerende kunnskap og kompetanse i trafikkutfordringer.
Samtidig må vi takke MA-avdelingen i Aust-Agder for
et godt planlagt og gjennomført arrangement med så
mange aktive løpsfunksjonærer. Jeg kommer gjerne
tilbake til flere Trafikkløp i Grimstad, og da forhåpentligvis skarpere skodd enn under nåværende NM-finale.

Ekstremt
Det snakkes mye om ekstremvær for tiden – om hvordan klimaet på
kloden av ulike årsaken er en fare for menneskene. Om hvordan blant
annet bilers forbrenning bidrar til at det etter hvert kan være i ferd å
skje forandringer globalt.
Det var ikke til å unngå at begrepet ”ekstremvær” lå i tankene på et
mer håndfast nivå da jeg en høstkveld nylig var ute og kjørte i et skybrudd av de sjeldne. Det pøste ned. Sammen med vannspruten fra både
bilene foran og motgående trafikk var det vanskelig å se i mørket. For
de stakkars fotgjengerne måtte det være enda mer ekstremt å bevege
seg langs veien akkurat da. De burde også vite hvor ekstremt lite bilistene egentlig ser av dem der de i nesten uforminsket fart kjører over
mørk og våt asfalt som sluker alt lys. Mange fotgjengere tror at når de
selv ser bilene, så ser også bilistene dem. Vi vet alle at dette ikke stemmer! De fleste har vel opplevd uhyggen ved at man ikke ser en spaserende før han er like foran bilen og det nesten er for sent. Likevel viser
undersøkelser at altfor få av oss bruker refleks, som kan gjøre oss langt
mer synlige og unngå ulykker. Som bilister må vi forholde oss til dette.
Vær forberedt. En mørk skikkelse kan plutselig dukke opp av nattemørket.
Norge er et land som i grunnen alltid har muligheter for ekstremvær.
Våre fascinerende variasjoner mellom årstidene gjør at vi må belage oss
på at kjøreforholdene kan være vanskelige, ikke minst i det halvåret vi
nå er inne i. Høsten byr på sine utfordringer. Så står vinteren for døren.
Plutselig er den der, slik den er der hvert år. Men like årvisst virker det
som om dette kommer helt overraskende på mange her nord. Når de
første snøfallene kommer blir det kaos. For veldig mange av oss kommer
det som julekvelden på kjerringa. Som om vi aldri har hatt vinter her i
landet før. Vær foreberedt!

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Bjarne Eikefjord
Leder Prosjektavdelingen
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Høstens vei mot  
Det er høst fortsatt. Men vi registrerer at snøstjernene begynner
å dukke opp på værkartene her
og der – lenger nord og i høyden.
Høsten går sin gang mot vinteren,
som kan komme brått på.
Forberedelsene til høst og vinter
gjelder både deg selv og bilen.
Av: H-E Hansen

Som sjåfør må du innstille deg på en årstid der
det er dårligere sikt, mindre lys, varierende forhold og mulighet for glatte veier med høstløv
eller snø og is. Du skal alltid kjøre etter forholdene, og i en årstid da disse er sterkt skiftende blir vurderingsevnen vår satt på prøve
til stadighet.

Den mørke årstiden forutsetter at man gjør
mest mulig for å se godt. Så og si all informasjon du får bak rattet er basert på synsinntrykk. Beslutningene du gjør avhenger av at
du ser godt til enhver tid. Derfor gjelder det å
være påpasselig med at alt som gjelder sikten
er så godt som mulig. Det gjelder helt fra rene
innsider av vinduene i bilen til gode vindusviskere. Sjekk vindusviskerne, og skift om
nødvendig til nye. Pass alltid på å etterfylle
vindusspylervæske.
	Godt lys er helt avgjørende. Det er din selvsagte plikt som bilfører å forsikre deg om at alle lys
virker som de skal, er rene, ikke er skadet og at

pærene er i orden. Det sier seg selv at man finner
første og beste stopp for å skifte pæren når den
ryker. Kjøp gode pærer, gjerne et anerkjent merke!
Riktig justering må gjøres fagmessig en gang
iblant. I tillegg krever ulike situasjoner at du
stiller høyden på lyset i forhold til hvordan
bilen er lastet. Derfor finnes knappen på
dashbordet som gir mulighet til å stille
vinkelen på lyset. Hvis du glemmer det, får
møtende trafikk lyset midt i fleisen når du har
fullt bagasjerom.
	Hold lyktene rene. Høst og vinter preges
av veier med løv, regn, salt og skitt. Ved
kjøring på slike veier blir bilens hovedlys og
baklamper tilgriset. Da gir således lyskasterne
et for dårlig lys og føreren av bilen får dårligere
sikt. Av den grunn er det spesielt viktig å
sørge for regelmessig rengjøring av bilens lys i
mørketiden. Det gir bedre sikkerhet for alle.
Undersøkelser gjennomført i Tyskland viser at
bilens hovedlys mister 60 prosent av lyset
etter bare en halvtimes kjøring på skitne og

Om høsten er det viktig å huske på at forholdene kan variere mye. Temperaturen kan svinge
rundt null. Det er bare et tidsspørsmål før
frosten slår til med morgenrim på utsatte steder.
Kommer du rundt en sving og ikke er forberedt
på at det plutselig kan være glatt, kan det gå
veldig galt.
	Ta dine forhåndsregler og vær klar til å
legge om til vinterhjul. Den første turen på
vinterføre bør ikke foregår på sommerdekk. Den
fastsatte datoen for å kunne sette på piggdekk
er 1. november med unntak av Nordland, Troms
og Finnmark, der det er tillatt å sette dem på fra
16. oktober. Men kravet til at kjøretøyet skal
være utrustet for trygg kjøring går foran datoen,
understreker Statens vegvesen. Forskriften sier
at kjøretøy ikke må brukes uten at det er sikret

Rene vinduer både innvendig og utvendig, samt gode
vindusviskerblader er en selvfølge for godt utsyn.

Tilstrekkelig mønsterdybde på 3 mm betyr ikke nødvendigvis at dekkene er egnet for en ny vinter.

Hvis du ikke holder lykteglassene rene reduseres
effekten av lyktene betydelig.

Utsyn
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slapsete veier. Det betyr at føreren får en
langt kortere bremsestrekning til rådighet i
kritiske situasjoner.

Omlegging
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  vinter
tilstrekkelig veigrep i forhold til føret, om nødvendig ved bruk av vinterdekk med eller uten
pigger, kjetting eller liknende. Det er ingen dato
for når en kan sette på piggfrie vinterdekk.

Ferskvare
Før du skifter til vinterhjul må du sjekke at
dekkene er i orden. Vinterdekk skal ha en
mønsterdybde på minst 3 mm der det er mest
slitt. Hvis mønsterdybden begynner å nærme
seg det ulovlige, er det et spørsmål om du i
det hele tatt skal sette dem på eller kjøpe
nye. For de begynner kanskje allerede å få
noen år på nakken også, og dekk er ferskvare
med en viss levetid. Gummien eldes og stivner
slik at grepet og de gode egenskapene forsvinner.
	Sørg for å ha ”ferske” og gode vinterdekk
– så forebygger du problemer både i forhold
til styremulighet, bremselengde og framkommelighet. Etter tre år kan det være en tanke å
få seg frisk, ny gummi. Skulle du ikke husker
når du kjøpte dem, så står produksjonstidspunktet i merkingen på siden av dekket. Før
du setter på dekkene, kan de med fordel rengjøres. Skitne dekk bør sprayes med dekkrens
og eventuelt vaskes. Sommerhjulene du tar av
bilen bør også rengjøres før de lagres.

Smurt og lurt
Overgangen til en kjøligere årstid gjør også at
man kan forberede bilen på andre måter. Gi
dørpakningene en omgang med silikon og dørlåsene litt låsolje, så forebygges irritasjon og
problemer på grunn av fastfrosne dører og
frosne låser. Aldri er god motorolje så viktig
som i vinterkulde. Gammel, forurenset olje gir
tregere kaldstart og dårligere smøring, som gir
risiko for motorproblemer. Og skifter du olje,
så skift oljefilter med det samme du er i gang.
Uten strøm på batteriet kommer du ingen vei.
Er du i tvil, så få batteriet sjekket, og sørg for
at det har tilfredsstillende syrevekt, spenning
og tilstand. Har du allerede merket at spenningen
svikter, så blir det i hvert fall problemer når
vinterkulda kommer. Skift i så fall batteri. Og
har du nok frostvæske i kjølevæsken? Finn fram
isskrapen, snøbørsten og eventuelt hurtigkjettingene. Det er like greit at det er på plass
når de første kuldegradene og den første
snøen kommer.
Høstmørke veier med løv
gir dårlig sikt og er glatte.
moto r f ø r e r e n | 5 | 2 0 0 6
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Skodd for vinteren
som har minst like mye vinter som vi i Norge.
Utprøvingen gikk i korte trekk ut på å kjøre to
typer dekk mot hverandre. Hvert av dem ble
montert på bilen og kjøre en periode. Under
veis registrerte vi rett og slett hvordan det
hele fungerte. Etter rundt 3000 km. mente vi
at vi hadde et visst grunnlag for å trekke noen
konklusjoner.

Utfordreren

Førsteinntrykket er ikke alltid riktig. Det fikk vi erfare da vi prøvde
Michelin og Yokohama piggfrie vinterdekk mot hverandre sist vinter.
Det ble et Mestermøte, hvor utfordreren Yokohama så absolutt var
med på notene.
Av: Bjarne Eikefjord

Kjøreglede. Ytelser. Design og prestisje. Dekktester er ikke noen nøyaktig vitenskap, selv
om en rekke tester som presenteres forsøker å
gi inntrykk av akkurat det. Forskjeller på biler,
forskjellige underlag, ulike kjørestiler og ikke
minst ens egen ”rumpefølelse” er alle faktorer
som medvirker til helhetsvurderingen og dekkvalget. Slikt gjenspeiles sjelden i de stort
anlagte tester med masse vitenskapelige data.
Det som til syvende og sist betyr mest, er den
enkelte sjåførs følelse for hvordan det hele
fungerer. Vår lille, men langt fra vitenskapelige

Det finnes en mengde forskjellige dekk å velge
mellom for vinterbruk. Dekkene vi ville se
nærmere på denne gangen ble Michelin X-Ice
- markedsført som ”dekket som gir sommerføre på vintervei” – og Yokohama Ice Guard..
Yokohama er en utfordrer på det norske markedet, selv om de er store i hjemlandet Japan,

Både Michelins (til høyre) og Yokohamas piggfrie
dekk har retningsavhengig mønster med store knaster
og mange seipinger.

På isunderlag er det få dekk som følger Michelin
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gjennomført ”test” sist vinter, viser hvilke
elementer vi synes generelt bør vurderes, samt
hva vi selv synes.

To i mangfoldet

Yokohama Ice Guard ble en positiv overraskelse. Dekkene lages i Japan for værforhold
som er tilnærmet lik de norske med en blanding
av snø, slaps, barmarkskjøring og til dels
isete veier når kuldegradene siger på. Under
vår kjøring med Yokohama-dekkene fikk vi
erfare at de var stabile, hadde godt feste på
snø og is, var forholdsvis stillegående og bød
på få overraskelser. På tilnærmet blank is,
som kan forekomme noen ganger i løpet av
en gjennomsnittlig norsk vinter, hadde dekket
noenlunde bra feste, men uten å imponere
helt.
	Særlig på snøføre var festet imponerende.
På islagt asfalt hang det også meget godt
med, blant annet da vi dro en campingvogn
over Hardangervidda i påskeferien.
På barmark var støynivået noe høyt, og
sidestabiliteten virket ikke helt patent.
Svingene på glatt føre ble mer preget av
understyring som deretter kjapt ble til overstyring. Dekket var heller ikke ”glad” i slitasjespor i veibanene. Da kom tendensen til å ville
stikke av til sidene, selv om det hele gikk
forholdsvis sivilisert for seg. Derimot fungerte
det hele meget bra på våt og saltet veibane
som det gjerne er mye av i løpet av en vinter.

Sommerfeste om vinteren?
Michelin X-Ice er nok et stykke unna å innfri å
være ”dekket som gjør sommerføre av vinterPå rent snøføre hadde Yokohama meget godt feste og
dermed fremkommelighet.
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mekonomen.no

veier”, men egenskapene på blank is ligger absolutt i toppen.
Inntrykket er at det ”nesten” er som å kjøre piggdekk på blankskurt
is, slik den for eksempel opptrer på våre fjellveier ved utgangen av
tunneler hvor vind og snøfokk har polert veibanen til rene skøyteisen.
På rent snøføre satt ikke dekket like godt og hadde en tendens til
raskt å grave seg fast for deretter å blankskure underlaget til ufremkommelighet. Og da ble det virkelig ufremkommelig, selv om ESP-en
jobbet på ”overtid”.
	Våt, veisaltet asfalt er meget vanlig, og der var dekket bra inntil
en viss grense. Vi følte at vannplaningen kom tidligere med Michelin
enn med Yokohama. Slitasjesporene i veien lot Michelin seg derimot
ikke affisere av. Ujevnheter ble nærmest borte, og dekkstøyen var
meget lav.

Hva vi synes
Hvilket er så det beste dekket? Det kommer litt an på bruksområdet
og ditt behov. I byen med mye saltede veier med behov for feste på
is og litt snø, vil Yokohama være et godt valg. Ved kjøring under mer
ekstreme forhold med mye is og glatt veibane, er det Michelin som
leder med noe av det beste veigrep som er å få med piggfrie dekk i
dag. Betyr veistøy mye, kommer Michelin bedre ut. Betyr vannplaningsegenskaper og feste på mer ren snø mest, er det Yokohama som
tar en liten ledelse.
	Konklusjon: Yokohama piggfritt har meget gode egenskaper som
gjør det til et godt alternativ for ulike føreforhold. Michelin har fortsatt et lite overtak på blank is og barmarkskjøring. I tillegg er det
meget stillegående.

VINTERDEKK
TIL ALLE BILER
Mekonomen satser på sikkerhet, gjør du?
Fulda og Goodyear vinterdekk står for
sikkerhet på norske vinterveier. Visste du
at vi selger og monterer dekk i nesten alle
våre 40 butikker og mer enn 330
Mekonomen bilverksteder?
Prøv oss neste gang du trenger dekk!

Proff på alle biler
moto r f ø r e r e n | 5 | 2 0 0 6
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Tenk før du kjører:

Hodestøtte – med riktig
Nakkeskader er den vanligste
personskaden for folk i bil.
Skadene kan være alvorlige.
For å forhindre dette er alle biler
i dag utstyrt med hodestøtte. Ja,
det heter hodestøtte! Ikke nakkestøtte. For dette er ikke noe du
skal støtte nakken mot. Dette
skal være en støtte bak hodet i
en kollisjon, som skal forhindre
nakkeskader. Men få vet hvordan
de brukes riktig.

hodestøtten skal være stilt inn. 20 % vet ikke om
hodestøtte i egen bil er riktig innstilt!

Sparte liv og lidelser
I noen utgaver av Motorføreren går vi nå
gjennom forskjellige deler av kampanjen
”Tenk før du kjører”, der det settes fokus på
de enkle ting du selv kan gjøre for å bidra til
din og passasjerenes sikkerhet før bilturen
starter. Det tar bare noen få sekunder, men
kan redde liv og unngå skader og lidelser. I

Av H-E Hansen

Årlig skjer det rundt 100 000 påkjørsler bakfra
her i landet. Ti prosent av disse ender med at
en eller flere personer får nakkeslengskader.
På verdensbasis antas det at nakkeslengskader
utgjør omkring 35 % av alle skader ved bilkollisjoner. En britisk undersøkelse viser at
nesten 70 % av dem som ble lettere skader i
veitrafikkulykker hadde fått nakkeslengskade
sammen med andre skader.
	Likevel viser en undersøkelse om nordmenns
kunnskap om elementær bilsikkerhet at så få som
40 % sjekker innstilling av hodestøtte og sikkerhetsbelte før de setter seg inn i en bil annen enn
deres egen. En tredjedel vet heller ikke hvordan

Hver eneste gang
En riktig innstilling av hodestøtten kan
beskytte fører og passasjerer fra nakkeskader.
Det er enkelt og raskt. Enten du er sjåfør eller
passasjer, må du sjekke hodestøtten før turen
starter. Før du i det hele tatt vrir om tenningsnøkkelen er det viktig å være sikker på at den
er i rett høyde. Hver eneste gang du setter
deg i et bilsete du ikke var den siste som satt
i. Hvis du ikke kjenner bilen, så finn ut hvordan hodestøtten virker og kan stilles; Går det
an å stille den opp eller ned? Kan
de stilles i lengderetningen?
For at støtten skal virke best
mulig må den stå så tett inntil
bakhodet som mulig. Øvre del av
støtten bør være på linje med
øvre del av hodet, og i alle fall
ikke lavere enn øyenivå. Kjører
du med foroverbøyd nakke med
avstand til setet eller med hodet
på skakke, øker risikoen for skade.
Med hvis du ser at en smell kommer og rekker å forberede kroppen, er faren for skader mindre.

Avanserte hodestøtter virker i samspill med setet.

Treghet

Motorføreren 4/2006 så vi på det første av de
fire viktige områdene; bruk av bilbeltet. Nå
har turen kommet til hodestøtten, og senere
følger vi opp med at dekkene skal være i god
stand og barnesikring. Disse forhåndsreglene
tar ikke mange sekundene å gjennomføre,
men kan være med på å redde liv og unngå
skader.

Nakkesleng, eller whiplash som kan oversettes
med ”piskesnert”, beskriver egentlig den
skade-mekanismen eller den bevegelsen nakken utsettes for i en ulykke. Den klassiske
situasjonen er påkjørsel bakfra mens man står
og venter i et lyskryss.
Nakken er den mest fleksible delen av
ryggraden. Den er bygget slik at hodet kan

Årlig skjer det 100000 påkjørsler bakfra i Norge. Ti prosent ender med at en eller flere får nakkeslengskader. Gjør ditt for å unngå skader hvis uhellet er ute.
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innstilling

Nakkesleng står for 60 % av skadene som fører til invaliditet etter trafikkuhell. Kvinner har mer enn dobbelt så stor risiko for invalidiserende nakkesleng som menn.

snus i omtrent alle retninger. Men fleksibiliteten gjør også dette området ekstra utsatt
for skade. Nakkeskaden oppstår på grunn av at
det i en kollisjons-situasjon oppstår akselerasjon og oppbremsing av hodet. Når bilen
kolliderer, dytter seteryggen brystkassen og
skuldrene fremover raskere enn nakken og
hodet, fordi nakken er forbundet fleksibelt til
resten av kroppen. Nakken og hodet blir
hengende etter, og blir raskt slengt bakover,
for i neste sekund å kastes fremover igjen
(derav ”piskesnert”). Kroppen og hodet blir
altså dratt i hver sin retning under kollisjonen,
og dette fører til en skarp bøyning og en
kraftig belastning på et lite område i nakken,
kanskje bare over ett eller to små ledd i nakken.
Uten en hodestøtte ville hodet ha blitt
hengende igjen.

bakfra. Dette gjør at hodestøtten beveges
bort fra hodet, slik at det er større lengde og
tar lenger tid før hodet treffer støtten. Det
tar så lang tid at det kan oppstå skader fordi
hensikten med å redusere hastighetsforskjellen
mellom kroppen og hodet ikke er god.
Resultatet blir nakkeskader. Den beste typen
hodestøtte er en integrert del av seter, for
både å ta av for støtet ved en påkjørsel
bakfra, og deretter også gjøre ”kontraen”
forover mindre dramatisk.
	De skandinaviske bilmerkene – SAAB og

Volvo – er i fremste rekke i utviklingen av
gode systemer for å hindre nakkeskader. De
har funnet litt forskjellige løsninger: Når
kroppen til en person blir trykket inn i SAAB’ens
sete under en kollisjon bakfra, er det lagd en
mekanisme i seteryggen som presser hodestøtten frem og opp mot hodet, mens det i
Volvo’en er designet et spesielt hengsel på
seteryggen som skal redusere akselerasjonen av
personen som sitter der. Det jobbes nå med i
finne internasjonale standarder for best mulig
hodestøtter.

Skandinavia på topp
Beskyttelsen som hodestøtten gir varierer
mellom bilmerker og modeller. I en amerikansk
undersøkelse ble det vist at bare 8 av 73 av
de nye bilene hadde hodestøtter som var helt
fullgode. Under testing i fart viser det seg at
hovedårsaken til at mange hodestøtter fungerer
dårlig – sammen med setet – er at seteryggen
roterer bakover når det foregår en påkjørsel

Riktige innstilling av hodestøtten
Du bør alltid justere hodestøtten når du setter deg i
bilen, for å redusere faren for nakkeslengskader. For
at hodestøtten skal være virkningsfull må den stå så
tett inntil bakhodet som mulig. Øvre del av støtten
bør være på linje med øvre del av hodet eller i alle
fall ikke lavere enn øyenhøyde. Beskyttelsen hodestøtten gir varierer med bilmerke og modell.

moto r f ø r e r e n | 5 | 2 0 0 6
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Audu TT:

eTTerfølgeren
Audi TT ble litt av et ikon allerede fra den ble lansert for åtte år siden. Nå
har den nye utgaven av modellen kommet. Den er både større og bedre enn
forgjengeren.

Av H-E Hansen

Den nye Audi TT Coupé skal være enda mer
kraftfull og dynamisk enn forgjengeren. Og de
første bilene er allerede på veien i Norge. Vi
fikk prøve en tur helt til Verdens Ende… På
Tjøme.

Romslig og frisk
Audi TT Coupé er preget av de samme klassiske, rene og dynamiske linjene vi i hovedtrekk kjenner fra modellen fra før, dog
annerledes og noe mindre markante. Bilen har
blitt 137 millimeter lengre og 78 millimeter
bredere enn forgjengeren. Dette gir god plass
og komfort for sjåføren og sidepassasjeren. De
to i baksetene bør imidlertid ikke være over
1,50 høye. Bagasjerommet er på 290 liter.
Trenger du mer plass kan baksetet foldes ned
og utvide kapasiteten til 700 liter.
	Bilen kan fås med to forskjellige motorer.
En toliters turboladet firesylindret motor med
Audis Le Mans-testede FSI direkteinnsprøyInteriøret er stilfullt og gir god plass.
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Forrige utgave av TT’en hadde i begynnelsen
problem med at den fikk svakt veigrep i høyere

hastigheter. Den fikk dermed påmontert en
vinge bak. På den nye modellen er det slik at
idet du passerer 120 km/t, heves den skjulte
hekkvingen og bidrar til å styrke veigrepet
ytterligere. Vingen kan også slås opp med et
knappetrykk om du ønsker.
	Den spesialutviklede rammen består for
første gang i Audis historie av både aluminium
og stål. Dette sikrer maksimal stabilitet, samtidig som vekten reduseres. Kjøreegenskaper og
kjøreglede er selve essensen ved nye TT Coupé,
sier Audi. Der har de rett. Blant annet er det
utviklet nye dynamiske støtdempere, slik det
var på bilene vi fikk prøve. Den stive bilen ga
en helstøpt og balansert kontroll. Og du kan gå
enda et hakk videre og få bilen utstyrt med
Audis magnetiske støtdempere, som tilpasser
seg underlaget og hastigheten på millisekunder
gjennom elektronisk styring. Større dekk i
dimensjonen fra 16 til 19 tommer, sikrer også
et bedre veigrep enn forgjengeren.

Vingen som er nedfelt i hekken slås opp ved 120 km/t.

Velkjente TT-linjer, men likevel med litt nye trekk.

tingsteknologi yter 200 hk til forhjulene og tar
bilen fra 0 til 100 km/t på 6,4 sekunder. Den
burde være tilstrekkelig stor for de fleste til en
pris som begynner på 467 700 kroner. Ønsker
du imidlertid mer krefter, leveres TT Coupé’en
alternativt med en 3,2-liters V6’er på 250 hk.
Den har en dypere røst og gir selvsagt mer
respons. V6-utgaven er utstyrt med quattrofirehjulsdrift for å maksimalt veigrep. Med
denne akselererer du fra 0 til 100 km/t på 5,7
sekunder. Men prisen starter på 680 900 kroner.
Begge motorene leveres med sekstrinns manuell
girkasse og kan kombineres med S tronic girkasse. Ut over standardutstyret kan eierne av
nye Audi TT Coupé velge fra en rikholdig liste
ekstrautstyr med blant annet dynamiske kurvelys, parkeringshjelper og regnsensor.

Som klistret
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Skoda:

2006 – En Roomster-odyssé
Av H-E Hansen

Hvor ellers gjøre den første prøveturen med Skodas nye Roomster-modell enn på en rundtur på
hjemmebane. Turen gikk i Tsjekkia – fra travle Praha-gater til varierte landskaper, samt et stykke
langs nasjonalelven Moldau.
Fleksibilitet, romslighet og frisk design. Det
skal ifølge Skoda være stikkordene for den nye
modellen, som kommer til Norge i november.
Og bilens ytre er så absolutt noe for seg selv!
Den er særegen med sine cockpitlignende
zvinduer og glidende linjer foran og mer firskårne bakpart. Se på bildene og døm selv!

Tre av hver

Skoda Roomster ble presentert for første gang
som en konseptstudie under bilutstillingen i
Frankfurt 2003. Tilbakemeldingene fra både
markedet og journalistene var så positive at
Skoda nå kan presentere en ferdig produksjonsutgave kun to og et halvt år senere.
	God plassutnyttelse, store vindusflater som
gir en lys og luftig følelse, bagasjeplass på 460
liter som skal kunne konkurrere med biler i det
større C-segmentet og praktiske løsninger
kjennetegner modellen. Navnet Roomster sier
jo litt om hvilke behov den skal dekke.

Fleksibilitet er også stikkordet for motorløsningene. Roomster sendes ut på markedet
med valgmulighet mellom tre diesel- og tre
bensinmotorer. Minste bensinutgave blir en
1,2 liter på 65 hk, mens toppmodellen kommer med en 1,6 liter på 105 hk. I dieselmarkedet leveres Roomster med TDI-motorer
på henholdsvis 70 hk, 80 hk og 100 hk.
Samtlige modeller blir utstyrt med forhjulstrekk og 5-trinns manuelt gir. Den største
bensinutgaven vil senere bli levert med sekstrinns automatgirkasse.
	Den kompakte bilen er myntet på å være
praktisk og økonomisk både i så vel innkjøp
som forbruk. Kjøreegenskapene er også greie
og funksjonelle. Her er det ikke akselerasjon
og toppfart som bør stå i fokus, men anvendelighet og drivstofforbruket, som for eksempel er
0,53 l/mil for den minste dieselen.
På utstyrssiden finnes tre varianter; Style,

Best å teste på hjemmebane i Tsjekkia...

Roomsters iøynefallende linjer ved Moldau.

God plass

Sport og Comfort. På det enkleste nivået får
du blant annet klimaanlegget Climatic, ESP,
seks kollisjonsputer, elektriske vindusheiser
foran, elektrisk speil med varme, radio med
CD-spiller, fjernstyrt sentrallås, lyktespylere og
varmeseter foran. I tillegg er listen over
ekstrautstyr lang.

Til Norge
Produksjonen var planlagt å være på 190 biler
om dagen, som skulle tilfredsstille 15 000 kjøpere
i år. Men Skoda sier nå at etterspørselen allerede
gjør at hastigheten på samlebåndet er skrudd
opp til å levere 20 000 biler innen nyttår.
	Salget av Skoda Roomster er i gang i
Norge fra oktober. Den rimeligste utgaven
med 1,2-liters motor på 65 hk leveres til
189.300 kroner. Den minst motoriserte dieselutgaven med 1,4 liters TDI-motor på 70 hk,
vil koste fra 209 830 kroner.

Rene cockpiten foran, samt god plassutnyttelse, lys og luft.

moto r f ø r e r e n | 5 | 2 0 0 6
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Subaru Tribeca:

Ny stor Subaru
Subaru er ute med sine 2007nyheter. De velkjente og innarbeidete modellene får sine
oppdateringer, mens den store
modellen Tribeca er helt ny her i
landet.
Av Knut Arild Lotterud

Dermed er den hittil største og dyreste modellen fra Subaru klar for det norske markedet.
Det som først og fremst kjennetegner alle
bilemodellene fra Subaru er rammeløse vinduer
i dørene, boksermotor – og ikke minst firehjulstrekk. Med enkle og rimelige modeller var
Subaru først ute med firehjulsdrift til priser
som passet for folk flest. Men i takt med
utvikling og etterspørsel har også de fleste
Subaru-bilene blitt større, sterkere, mer avanserte og velutstyrte – og ikke mist dyrere.

Blant de største

Den nye bilen, som har fått navnet Tribeca
og har et utseende man virkelig legger merke
til, er vesentlig større enn dagens toppmodell
Outback. Det dreier seg om en stor 7-seter,
bygget i USA og myntet primært for det
amerikanske markedet.
	Den norske importøren har valgt å kun ta
Midtkonsollen i Tribeca er ikke snau, i stil med bilen selv.

inn toppmodellen, noe som betyr at dette er
en bil som har ”alt” av komfort- og sikkerhetsutstyr. Firehjulsdriften er selvsagt på plass, og
det samme er de rammeløse sidevinduene. Den
sekssylindrede 3-liters boxermotoren byr på
hele 245 hk, som overføres til de fire drivhjulene
via en femtrinns avansert automatkasse. Den
nesten to tonn tunge bilen byr på robuste
kjøreegenskaper, og er lettkjørt og behagelig.
Bensinforbruket ved kombinert kjøring er 1,08
liter/mil. 0-100 km/t oppgis å gå unna på bare
8,5 sek, og toppfarten er 220 km/t.
	Subaru Tribeca er priset til 775 000
kroner. Dette blir med andre ord ingen
volummodell. Subaru Norge regner med å
selge rundt 50 biler det første året. Naturlige
konkurrenter for nye Tribeca vil først og
fremst være tilsvarende toppmodellerbiler fra
BMW, Volvo, Audi og Mercedes-Benz.

Tribeca) har fått et nytt og avansert motorprogram som kan påvirkes av føreren. Via en
knapp på gir-konsollen kan man velge mellom
programmene økonomi, normal og sport. I følge
Subaru Norge reduseres drivstofforbruket med
inntil 20 % om man velger økonomistilling.
	Den nåværende generasjonen av Legacy
og Outback ble lansert for tre år siden. I
Norge er salget av disse bilemodellene fordoblet siden den gang. Hele 80 % av bilene
som selges er utstyrt med automatgir.

Outback og Legacy oppdatert

2007-modellene av Subaru Outback og Legacy
har fått en rekke endringer og forbedringer,
dels i det skjulte og dels synlige. Det mest
synlige utvendig er nye Xenon-lykter med
integrerte lyktespylere. Innvendig går endringene på designjusteringer av dashbord og
girkonsoll. Teleskopratt, oppgradert lydanlegg
og to-sone klimaanlegg er andre forbedringer.
Små endringer og justeringer er også foretatt
i hjuloppheng og hjulgeometri, noe som skal
gi bilene enda bedre kjøreegenskaper. I denne
”avdelingen” har vår egen Petter Solberg
deltatt som testfører og rådgiver.
	Toppmodellene, med treliters boxerseksere på 245 hk (samme motor som i nye
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Subaru Legacy (over) har fått en oppdatering på
2007-modellen. Det har også Ouback, blant annet
med nye lykter.
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SsangYong Kyron:

Spennende nykommer
SsangYong er vel når sant skal
sies et relativt ukjent merke i
den norske bilverdenen. For bare
fire år siden hadde det koreanske
merket bare en eneste modell
– Musso – i Norge. Etterpå har
Rexton og Rodius dukket opp.
Nå kommer Kyron.
Av H-E Hansen

Firehjulstrekk, 2,0-liters commonrail dieselmotor, automatgir av TipTronic-typen fra
Mercedes og mye utstyr. Det er hva SsangYong
frister med på den nye modellen sin
– Kyron M200.

Iøynefallende

SsangYong vil gjerne presentere bilen som såkalt
nestegenerasjons SUV; en krysning mellom
stasjonsvogn og klassisk SUV. Kiron har et ytre
design som gjør den lettkjennelig innenfor de
voksne målene med totalt 466 cm lengde, 188
bredde og 174 høyde. Vekten er 2 tonn, og bilen
kan takle en tilhengervekt på hele 2300 kg med
brems.
	Interiøret har et avstemt design og gir plass
nok til at fem voksne sitter komfortabelt. Ved å
felle ned hele baksetet blir det plass som i en
varebil. Dessverre blir ikke gulvet helt flatt.
Standardutstyret omfatter for eksempel
cruisekontroll, elektrisk avising av speil og
vindusviskere, blokkeringsfrie skivebremser
med ventilerte skiver foran, ESP (elektronisk
stabilitetsprogram) med aktiv veltebeskyttelse,
bremseassistanse, automatisk klimaanlegg og
sotede vinduer. Bare synd at rattet bare kan
justeres opp og ned, ikke ut og inn.

Koreansk industrieventyr. Selv om SsangYong ikke er særlig velkjent hos oss, har det koreanske merket eksistert helt
siden 1954 da det ble produsere jeeper for USAs forsvar. Nå er SsangYong betydelig i bilproduksjonen i Syd-Korea,
verdens 5. største bilproduserende nasjon.

Sterk og rimelig

er en firesylindret dieselmotor med 2 liters
sylindervolum som yter 141 hk, maksimalt
dreiemoment er 310 Nm i området 1800–2750
omdr/min. Det er en stillegående og behagelig
motor som gir godt skyv. Toppfarten er 166
km/t. Forbruket for blandet kjøring ligger på
moderate 0,84 liter/mil, mens CO2 utslippet
ligger på 217 g/km.
	Bilen gir en helstøpt følelse. Kjøreegenskapene på veien er komfortable. På grusvei
gjør Kyron også jobben. En elektronisk styrt
firehjulsdrift skal gi skikkelig fremkommelighet.
Med en enkel dreiebryter kan føreren velge
mellom drift på bakhjulene, firehjulsdrift, eller
firehjulsdrift med lavserie innkoblet. En annen
knapp aktiverer bakkekontrollsystemet (HDC) en
automatisk oppbremsing som på en sikker måte
fører bilen nedover en bratt bakke, enten det
er forover eller bakover. Automatkassen er også
utstyrt med to skiftemodi – et for normal kjøring
på tørt føre og et for vinterkjøring.
Prisen for Kyron M200 starter på kr. 439 900.

For 25 000 ekstra får du TopLine-utstyret som
omfatter skinnseter med minne og el-justering,
18-tommers dekk på aluminiumsfelger og
ryggesensor. Importør er DAF Norge A/S og
mer informasjon finnes på www.ssangyong.no

SsangYong Kyron har mye å by på av plass innvendig.

De ytre linjene gjør seg bemerket på veien.

Kyron skal visstnok bety “ubegrenset frihet”.

Den eneste motoren bilen vil bli tilbudt med
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Opel:

Ny venn med smil
Corsa er en viktig modell for
Opel. Nå har 4. generasjon av
bilen blitt lansert, og de som har
ventet på modellen blir neppe
skuffet.
Av H-E Hansen

Opel har satt seg som mål å gjenerobre toppen i klassen for små biler i Europa med de to
nye Corsa-variantene. Med 20 % er dette er
det største segmentet av totalmarkedet for
personbiler. Opel Corsa er allerede til salgs og
er med for å konkurrere om markedsandeler.

Tre og fem dører
Corsa kommer i versjoner med tre dører og
fem dører. De to versjonene har samme
dimensjoner (lengde 3,99 m, bredde 1,71 m,
høyde 1,49 m). Nye Corsa er 4 cm høyere enn
forrige modell, og gir dermed bedre sikt og er
lettere å stige inn og ut av. Men tredørs Corsa
deler bare forskjermer, panser, støtfanger og
frontlykter med femdørs-modellen.
	Sjefdesigner Niels Loeb holder et inspirert
foredrag for oss om Corsa’ens former utvendig
og innvendig, linjer som flyter og binder
sammen fra en ”smilende front” til baklyktene, som skal beholde det beste fra fortiden
og samtidig bringe den nye modellen videre.
Tredørsvarianten skal være sporty og er gitt
coupélignende linjer som Opel mener skal
appellere spesielt til unge voksne som ikke
har barn og søker spenning i sport og fritid.
Femdørs-Corsa skal ha samme gener, men har
lengre taklinje og større sidevinduer som skal
gi inntrykk av et romslig interiør med godt
utsyn bakover. Målgruppen er familier som
ofte har barn i bilen.
Sjefdesigner Loeb gir en leksjon i Corsas innbydende
linjer. Viktig tema: Et vennlig smil.
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Dobbel bunn
Opel har ønsket at bilen skal tilby alt som
kreves, så som spenstig design med sporty,
kraftfulle konturer, et nyutviklet chassis for
sikker og kvikk kjøring, en romslig kupé og
praktiske løsninger, som blant annet det integrerte lastesystemet Flex-Fix som er skjult i
bakre støtfanger når det ikke er i bruk. Og det
skal sies at dette på mange måter er mål som
er nådd. Interiøret og førerplassen er lett å
finne seg til rette i og utstyrsnivået er i
utgangspunktet tilfredsstillende. Listen over
ekstrautstyr omfatter tilvalg som for eksempel
panoramatak, adaptive kurvelys og regnsensor.
	Bagasjerommet har et volumet på 285
liter som kan økes til 1100 liter med bakseteryggene nedfelt og et flatt gulv helt frem til
Nye Corsa kommer med enten tre eller fem dører.

forseteryggene. Her finnes også det dobbelt
lastegulvet: Det midtre gulvet kan legges ned
for å frakte høye gjenstander eller det kan
ligge midt på for å få flatt lastegulv - ekstra
langt hvis baksetene er vippet ned - og dermed lette inn- og utlasting. Den såkalte
hattehyllen kan plasseres i holdere langs bakseteryggen så man ikke behøver å lete etter
et sted å legge den fra seg.

Sikkert
Og hva sikkerheten angår har Corsa fått toppresultat med fem stjerne i kollisjonstesten til
EuroNCAP. I Norge blir det standard med
aktive hodestøtter og antiskrenssystem (ESP).
Systemene omfatter blant annet noe Opel kaller
rettfremkontroll (SLS) og som hjelper til å
holde rett kurs selv om drivhjulene har forskjellig underlag.
	I første omgang kan man velge mellom tre
bensin- og to dieselmotorer med sylindervolum mellom 1,0 og 1,4 liter som yter fra 60
til 90 hk. Av disse bør du nok gå litt opp i
krefter hvis du ofte ønsker å være rustet til å
fylle opp setene og bagasjerommet for en landeveistur. Prisen på Corsa starter på drøyt 160 000
kroner for både tre- og femdørsmodellene.

BILNYTT
REISER

De store bilproduserende
konsernene er blant verdens
aller største selskaper.
Hundretusener av ansatte og
milliardomsetning på størrelse med et lite statsbudsjett gjør dem til avgjørende
aktører i verdensøkonomien.
Og toppsjefene har enorm makt
og ansvar, som hos Renault
Han er som en Napoleon. Den energiske keiseren av Renault-imperiet
skal styre sine tropper etter klare strategier om å vinne i den tøffe
kampen i bilmarkedet.

Av H-E Hansen

Den nye keiseren
Carlos Ghosn (uttales ”gån”) er en av stjernene
i bransjen. Han sitter på toppen av Renault.
Og Nissan! Til sammen utgjør Renault og
Nissan verdens fjerde største bilkonsern. Den
nye Renault-sjefen Ghosn har meget offensive
planer for de kommende årene. Innen utgangen
av 2009 skal det lanseres hele 26 nye Renaultmodeller!

Tøffe tak

52-åringen er en kosmopolitt helt fra fødselen;
han er libaneser, født i Brasil, er ingeniørutdannet i Frankrike og har en profesjonell
karriere som utspiller seg med hele kloden som
arena. Han jobbet 18 år hos dekkprodusenten
Michelin. Midt på 1990-tallet begynte han som
nestkommanderende hos Renault og sto for en
restruktureringsplan.
	Renault kjøpte en kontrollerende eierandel av den japanske bilprodusenten Nissan
på slutten av 90-tallet. Men underskudd og
enorm gjeld så det meget mørkt ut for selskapet. Aksjekursen hadde sunket i 27 år! Ghosn
ble sendt for å delta i en snuoperasjon. Fra
2001 ble Ghosn toppsjef hos Nissan. Nå fikk
han tilnavnene ”Isbryteren” og ”Kostnadskutteren”, samt ”Seven-11” for sin store
arbeidskapasitet. Han klarte å vende Nissan
fra undergang til suksess. I 2005 var salget
6,1 millioner biler og meget positive resultater.
Ghosn fikk rene heltestatusen.
	Det sies at han har en enorm evne til kommunisere, og å gjøre komplekse problemstillinger
forståelige. Den karismatiske generaldirektørens
lederfilosofi omfattet blant annet ansvarliggjøring, samt meget klare og konkrete mål innen gitte tidsrammer. Og hvis målene ikke ble

nådd, skulle han være den første til å si opp.
Han er fortsatt leder i Nissan, og ble i fjor
også hentet til Paris for å styre selve Renault
mot nye høyder.

modellene i sitt segment hva angår produktog servicekvalitet, å oppnå en resultatgrad på
6 % i 2009, samt å selge 800 000 flere biler i
2009 enn i 2005 da tallet var 2,5 mill.

Vekstplan

Måloppnåelse

Ghosn og andre vet at det må jobbes hardt for
å holde posisjonen og å vinne nye markeder.
Han har kalt sin vekstplan for de neste årene
for Renault Commitment 2009, altså en
forpliktelse på tre års sikt. Ghosn presenterte
planen tidligere i år. Den tar sikte på å gjøre
Renault til den mest lønnsomme bilprodusenten
i Europa. Det er satt opp tre store mål: Å
posisjonere den neste Laguna-modellen,
som vil bli lansert i 2007, blant de tre beste

For å nå målene skal det foregå et enestående
produktfremstøt i Renaults historie. Fram til
og med 2009 lansere 26 nye modeller! Renault
skal fornye kjernen i det eksisterende modellutvalget, utvikle en luksusserie, samt gå inn
i nye segmenter for SUV, firehjulstrekkere,
kombinasjonsbiler og nisjekjøretøyer. Konkurransekraften skal styrkes gjennom kostnadsreduksjon, optimaliserte investeringer og
gjennom synergi fra samarbeidet med Nissan.

Carlos Ghosn er superstjerne på mange plan, og har blitt nevnt som presidentkandidat i hjemlandet.
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Hareide Designmill:

Norsk bildesign på museum
To av produktene til det norske Hareide Designmill er blitt innlemmet i
den permanente utstillingen til Museum of Modern Art (MoMA) i New York.
Produktene AutoSock og Startloop inngår nå i MoMAs faste samling av
designprodukter.

Av mange millioner produkter som designes
hvert år, slipper kun svært få gjennom hos
MoMA. Hareide Designmill har med sine
ytterst praktiske hjelpemidler for vinterveien
kommet i selskap med designere som Arne
Jacobsen og Pininfarina.

Hareidedesign:
SAAB

Lang erfaring

Hareidedesign:

Hareide Designmill ble etablert i 2000 av
Einar J. Hareide. Han hadde tidligere gjort seg
bemerket som designsjef hos SAAB. Her hadde
han begynt sin karriere som desinger allerede
midt på 80-tallet og jobbet deretter et par år
hos Mercedes før han kom tilbake til det svenske
bilmerket. I årene 1994-1999 ledet han utviklingen av modeller som SAAB 9-3 og 9-5, som
bar tydelige preg av ny tenkning. Hareide så
deretter store muligheter for å jobbe videre
med design innen hele felte av industridesign
og har etablerte kontorer i Moss og Gøteborg.
Filosofien hos Hareide Designmill er at for å
skape vellykkete produkter, må designet være
basert på en total forståelse av kunden, mekanismene i markedet, konkurransen og de personlige årsakene for valget av gjenstanden,
samt selvsagt produksjonsmulighetene og
begrensningene. Selskapet har vært med på
utviklingen av så forskjellige produkter som
sko og kontrollpanel for skip. Hareide var også

AutoSock

Hareidedesign:
Startloop
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tilbake hos Saab i forbindelse med designet
var SAAB 9-3 Viggen kabriolet. I 2002.

Oppsiktsvekkende
- At både snø-”kjettingen” AutoSock og startkabelen Startloop nå er i MoMAs faste samling
er ikke bare oppsiktsvekkende sett fra et norsk
perspektiv, sier kunsthistoriker Ole Rikard
Høisæther ved Universitetet i Oslo.
- Hele MoMAs designsamling inneholder
kun 3000 gjenstander, og det er svært få
designere som er representert med et større
antall produkter. Kun to norske designere er
representert i samlingen fra før. - Dette viser
at norsk design er inne i en fase med stor
bredde og så høy kvalitet at man må snakke
om et verdensformat.
- MoMA er en av verdens viktigste arenaer
for design. Det er ikke mange norske designere
som får gleden av å være en del av en slik
permanent samling, sier Grete Kobro i Norsk
Designråd.
- Dette er innovative produkter som løser
konkrete problemer for forbrukeren, og er
kanskje ikke det man forventer å få med i en
designsamling. Derfor er det ekstra gøy at
MoMA har valgt nettopp Autosock og Startloop.
Begge produktene har tidligere fått Merket for
God Design av Norsk Designråd.

Gjelder ikke
Cabby 2007

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

LEV LIVET LITT FRIERE

www.cabby.se/no
Her finner du en forhandler nær deg:
ALTA: Autocom AS, Altaveien 269, Tlf. 78 45 00 00, ANDENES: Fritidspesialisten avd. Andenes, Industriveien 5, Tlf. 63 94 40 00, ARENDAL: Bobil og Caravan Sør AS, Tlf. 37 09 34 02,
BARDUFOSS: Normotor AS, Andslimoen, Tlf. 77 83 01 99,BERGEN: Caravan og Fritid AS, Hjellestadveien 133,Tlf. 55 10 70 88, FLISA: Håkon Camping AS, Tetenveien 7, Tlf. 62 95 19 38,
GRAVDAL: Lofoten Caravan AS, Sundsvn.15, Tlf. 76 08 07 00, KLØFTA: Fritidspesialisten AS, Postboks 244, Trondheimsvei 120, Tlf. 63 94 40 00, KOLVEREID: Fritidssentret AS, avd. Kolvereid,
Tlf. 90 82 93 63, KRISTIANSUND: Kristiansund Bil og Caravan AS, Bedriftsveien 4, Tlf. 71 57 21 50, MOSJØEN: Fritidssentret AS, Leira 8, Tlf. 75 18 86 10, MYSEN: Mysen Caravan AS,
Ramstaveien 15, Tlf. 69 89 22 22, RINGEBU: Hagen Caravan AS, Tlf. 61 28 18 20, SANDNES: M C Lea AS, Hovev 34, Tlf. 51 97 19 40, TANA: Snefrid og Erik Pettersen, Polmak Tlf. 78 92 89 80,
TROMSØ: Tromsø Bobil & Caravan AS, Ringveien 4, Tlf. 77 68 90 91, TRONDHEIM: Tinnen Bil AS, Thoning Owesens gt. 38, Tlf. 73 84 82 20, TVERLANDET: Bodø Transport og Caravan AS,
Tlf. 75 58 68 50, VERDAL: BTB Senteret, Magnus Den Godes Veg 4, Tlf. 74 07 89 60.
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Bilutstillingen i Paris:
Franskmennene kaller ubeskjedent sin bilutstilling i Paris for
”Mondial” – altså Verdens-utstillingen. Og det er virkelig en
utstilling med dimensjoner! Rundt en og en halv million besøkende ventes i de par ukene messen varer. Her kan publikum ta
for seg av all verdens biler i åtte haller. Skal du få med deg alt
trengs god tid og svært godt fottøy.
Du finner du hele alfabetet av bilprodusenter å velge mellom - fra A for velkjente Alfa Romeo til Z for den mer
ukjente småbilprodusenten Zest.
Nyheter av verdens- eller Europa-format
står i kø. Mer enn et halvt hundre av
dem. Noen av viktighet, andre ikke. Nye
modeller eller showbiler – såkalte konsepter som designerne lekent byr oss på
for egen fornøyelse eller for å vekke

oppsikt. Her gjelder det å synes!
Samtidig vises det stadig nye skritt med
teknologi som skal gi oss en renere verden. Bilutstillingen viste mye spennende ny motorteknologi. En del lar seg
neppe realisere i stort format med det
første, mens andre allerede er langt på
vei til å seile opp med annet enn bare
bensin eller diesel som drivstoff.

Citröen:

Nyheter på hjemmebane
Den viktigste nyheten for Citroën under
bilutstillingen i Paris var C4 Picasso,
den nye Citroën- MPV’en i kompaktklassen.
Vi kjenner Picasso-navnet fra den tidligere Citroën-modellen Xsara. MPV’en
Xsara Picasso vil fremdeles være i salg,
parallelt med den nye C4 Picasso.
Dermed har Citroën nå to MPV i kompaktklassen.
C4 Picasso har store arealer av glass
og har en meget rommelig og lett

Konsept med fornuft og følelser
Citroën vakte også oppsikt med konseptbilen C-Métisse, som ifølge
Citroën er konstruert med fornuft og følelser: Nye veier til økt
kjøreglede. C- Métisse er designet som en coupé, med et høyt
nivå av kvalitet og kjøreegenskaper for øye. Samtidig har miljøvennlighet vært i fokus. Formene, proporsjoner, flammende rød farge,
spektakulære døråpninger, mengder av krom. Her er det ikke spart
på virkemidlene for å få den fireseters coupé-modellen til å vekke
begeistringen. Under skallet finnes også et spesialdesignet diesel
hybrid drivverk. I tillegg til dieselmotoren finnes elektrisk fremdrift,
der elektromotorene er integrert i bakhjulene!
Métisse-navnet på C-konseptet til Citroën kommer av ordets betydning
med henblikk på blanding av ulike egenskaper.
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modulerbar kupe med inntil syv seter –
derav navnet ”Visiospace”. Alt er lagt til
rette for at føreren og alle passasjerene
skal få en behagelig reise, og her finnes
originale og oppfinnsomme nye løsninger
for blant annet å folde setene sammen.
Fire motorer er tilgjengelig fra lanseringstidspunktet: To bensinmotorer på 127 hk
og 143 hk, samt to diesel-motorer med
110 og 138 hk. Den nye modellen vil bli
introdusert i det norske markedet i slutten
av oktober.

BILNYTT

Ford:

Ny Mondeo

Forhåndsvisningen av en tilnærmet produksjonsklar ny
Mondeo var ett av høydepunktene på Fords stand i
Paris.

Den nye Ford Mondeo viderefører Fords nye designspråk.

Den nye Mondeo-serien vil bestå av kombikupé, sedan og stasjonsvogn.
Først har Ford valgt å vise stasjonsvognen siden denne karosserivarianten er
så viktig i det markedssegmentet, der nye Mondeo hører hjemme.
	Den nye modellen viderefører og forsterker Fords nye formspråk
”kinetic design” og tydeliggjør dermed hvordan fremtidige Ford-modeller
vil komme til å se ut. Ford er foreløpig tilbakeholden med hensyn til
spesifikasjoner, men avslører at motorserien i hovedtrekk vil være den
samme som på Ford S-MAX, og at fokuset på egenskaper vil ligge på
dynamiske kjøreegenskaper, kjørekomfort og plass. Offisiell lansering i
Norge skjer sommeren 2007.

Alfa Romeo:

Varierte italienere

Alfa Romeo hadde flere nyheter på Paris International
Motor Show. På en storslått utstillingsstand med både
standard- og spesialmodeller var selve stjernen den
imponerende nye Alfa 8C Competizione.

Dette er en eksklusiv Gran Turismo (GT) og vil bare bli produsert i et
meget begrenset antall. Den nye bilen som er designet av Alfa Romeo,
kombinerer to klare kjerneverdier for merket: Teknologi og lidenskap.
8C Competizione er inspirert av Alfa Romeo’s berømmelige fortid.
Modellbetegnelsen 8C ble brukt på 30- og 40-tallet på modeller med 8
sylindere og ble designet av den berømte designeren Vittori Jano.
Navnet “Competizione” er en hyllest til sportsbilen “6C 2500
Competizione” fra 1950, som ble kjørt av duoen Fangio og Zanardi i det
berømte Mille Miglia løpet.
	Modellen er utstyrt med en helt ny 90 graders V8 motor på 4691
ccm med 450 hk ved 7000 omdr/min. B vil kunne skreddersys etter kundens ønske både inn- og utvendig. Selv de anatomiske setene i karbon
fiber vil kunne bestilles etter målsøm.
	Av annet nytt fra Alfa var blant annet Alfa 159 og 159 Sportwagon
med den nye 6-trinns automatiske girkassen har fått navnet Q-Tronic,
samt den robotiserte Selespeed -girkassen, som gjør i stand til å velge
mellom manuell og automatisk girskift. Alfa Spider cabriolet, som er klar
for det norske markedet nå, var også å se på den franske utstillingen.

Volvo C30:

Cool Volvo
Nå er den her. Volvo C30, som har vært så
mye omtalt allerede gjorde sin debut på bilutstillingen i Paris. Sportig design, to dører,
fire individuelle seter og en stor glassrute i
bakluken er med på å gjøre denne modellen til
noe nytt og spennende i Volvos modellregister.
Den vil få et spekter av motorer fra 100 til
220 hk. Produksjonen starter i slutten av året
med sikte på et volum på 65 000 biler i året.
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Audi:

Supersportsbilen R8 avduket i Paris
Supersportsbilen Audi R8 bygget på genene, teknologien og erfaringene til Le Mans-legenden
med samme navn. Dette er supersportsbilen med racing-gener som få bilprodusenter kan matche:
Den veier 3,75 kilo per hk. Fra 0 til 100 km/t tar det 4,6 sekunder.
	Lav, bred og utstyrt med en aggressiv, midtmontert 4,2-liters V8 FSI-motor som yter 420
hk, sprinter Audi R8 fra 0 til 100 km/t på 4,6 sekunder. Med quattro-grep og svært god aerodynamikk, passerer speedometernåla såvidt 300 km/t før kreftene tar slutt. Maksimalt dreiemoment på 430 Nm nås mellom 4500 og 6000 omdreininger i minuttet. 90 prosent av denne
kraften er tilgjengelig hele veien mellom 3500 og 7600 omdreininger i minuttet. Og NB! Dette
er ikke en konseptbil, men noe som kommer i salg! Også i Norge!
	I tillegg til Audi R8, kommer Audi med flere nyheter i Paris. Blant annet ble Audi A6 vist
frem med en helt ny FSI-motor på 2,8 liter med 210 hk. En nyutviklet effektiv styring av
ventilene gir maksimal kjøreglede og minimalt forbruket med 10 %.

Nissan:

Great Wall:

En kombinasjon

Kinesere på hjul

Nissans nye modell Qashqai ble vist for første gang
under Paris-utstillingen. Det skal være en kompakt
blandingsrase – en såkalt ”crossover” – mellom
dynamiske SUV-egenskaper og hva en stasjonsvogn
har å tilby. Forskjellige motorer, automatgir og
muligheter for firehjulsdrift står også på menyen.
Qashqai er japanske Nissans første bil som er
designet for det europeiske markedet ved merkets
avdeling for design i London. Og den skal til og med
produseres England. Salget begynner tidlig i 2007.

Kina er på hugget. Også
innen bilindustrien. Vi
fikk et møte med ”Great
Wall” – som jo også er
betegnelsen på den kinesiske muren - under bilutstillingen i Paris. Om vi
får se disse bilene på norske
veier med det første er vel
heller tvilsomt, men
Great Wall Motor
Company Limited (GWM)
er den største private
bilprodusenten i Kina etter 10 års sterk vekst. Selskapet er også den første av
landets bilfirmaer som er notert på Hong Kong-børsen.
Produksjonskapasiteten vil i 2007 være 400 000 biler i året, og modellene omfatter
pickuper, SUV’er og MPV’er.

Toyota:

Det nye Gullet

En av nyhetene som antakelig vil bli mest synlig på norske veier er Toyotas nye
Auris, modellen som skal erstatte 5-dørsvarianten av Corolla. Dette er et nytt
bilkonsept fra Toyota, opplyser den japanske storprodusenten. Bilen som er designet
innenfra og ut slik, at plassforholdene og komforten blir maksimal samtidig som
det er lagt vekt på at bilen skal være morsom og engasjerende å kjøre. Auris uttrykker den nye designfilosofien ”Vibrant Clarity” som er fremtidsrettet og aktiv
samtidig som den er funksjonell og praktisk.
	Salget av Auris i Norge begynner i annet kvartal neste år, og man regner i
utgangspunktet med å selge 3-4000 eksemplarer i året i Norge. Modellnavnet
”Auris” henspeiler på ”gull”.
	Og hva Corolla angår, så forsvinner ikke modellen som fyller 40 år. Det skal
fortsatt komme som en 4-dørs sedan.
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Mazda:

Nåtid og fremtid
Mazda viser til god økning av salget i Europa. På Paris-utstillingen var det både hverdagsbiler og det såkalte “Zoom-Zoom” som gjaldt. Merket hadde premiere med Mazda CX-7 SUV
med sin kombinasjon av sportslighet og SUV-design med funksjonalitet og komfort. Et
virkelig blikkfang var også konsept-bilen Mazda Senku med futuristisk teknologi, som på et
tidspunkt kan komme i produksjonsbiler, ifølge Mazda. Det er blant annet snakk om solcellepaneler i taket og et hybridsystem, som kombinerer Mazdas wankelmotorteknologi med en
elektrisk motor, for å redusere drivstofforbruket og utslippene.

Volkswagen:

Mitsubishi:

Iroc –ikon gjenoppstår 2 X 4WD

Med konseptbilen Volkswagen Iroc gjenoppstår 70-tallsikonet
Volkswagen Scirocco i et strømlinjeformet og sexy sportsbildesign.
33 år etter lanseringen av sportsbilikonet Volkswagen Scirocco,
som ble produsert i mer enn en halv million
eksemplarer, kommer en konseptbil som Volkswagen mener
ubeskjedent mener representerer det ypperste i kompakt sportslighet, strømlinjeform og spennende sportsbil-design. Den er utstyrt
med Den spesielle TSI-motor med både kompressor og turbo ble
første gang brukt på Golf GT! Ytelsen fra den firesylindrete dieselmotoren er 210 hk. Også interiøret i Volkswagen Iroc representerer
noe helt nytt. Blant annet gløder instrumentpanelene i en blåtone
som gir en tredimensjonal high-tech effekt.

På Paris Motorshow vises nå to Mitsubishi nyheter, den neste
generasjonen Pajero som har verdenspremiere, og nye Outlander
Concept som er i Europa for første gang. Sammen med den nylige
lanserte Mitsubishi L200 er Mitsubishis nye 4WD linje nå komplett
– og straks klar for det norske markedet.
	Den japanske versjonen av Mitsubishi Outlander har allerede
solgt godt i SUV-klassen i hjemlandet.. Nå står Europa for tur og en
europeisk konsepversjon ble for første gang vist på Paris Motorshow.

Fiat:

Ungdommelighet og miljø
Fiat satset på
ungdommelig
fryd for å vise
hva de hadde å
tilby på sin 2,5
måls store
stand i Paris.
Fiat ønsket å
kommunisere ”at Fiat har endret seg og at
modellene representerer det ypperste av sofistikert teknologi, flott italiensk design og sterkt
miljøfokus”, som man sier.
	Det var tre Panda-premierer under utstil-

lingen: Panda 2007, den kraftige “100
hk” og den miljøvennlige “Panda Panda”.
Dette kommer på toppen av de siste
årenes rekke av modellen som Panda 4x4,
Panda Cross, Panda Alessi og Panda
Monster.
	Fiat Grande Punto som ble lansert i
Norge omtrent samtidig medutstillingen
hadde også en sentral rolle sammen med
den miljøvennlige Multipla Multi-Eco.
Fokuset på miljøvern har resultert i
modeller med naturgass som drivkilde. Fiat
har satset på å være ledende innenfor sine

segmenter med metanmotorer, og solgte mer
enn 24 000 slike biler i 2005.
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CARAVAN
REISER

Nye reisemål i det gamle Øst:

Veien mot Balkan

Av H-E Hansen

Stadig flere nordmenn drar med bobil eller
campingvogn til kontinentet. For de fleste er det
de overfylte autobahnene i tidligere Vest-Tyskland som fører til sydlige feriemål
som Frankrike, Spania, eller Italia. Men med bare en litt annen retning fra start,
åpner det seg helt nye reisemål lenger øst – og med prisnivå på halvparten
av det øvrige Vest-Europa.
Middelalderbroen i Visegrad er udødeliggjort i boka ”Broen over Drina” som Ivo Andric fikk Nobelprisen i litteratur for i 1959. Verken krig, flom eller tidens tann har maktet å rokke ved

Jernteppet som i 1946 senket seg fra Stettin
ved Østersjøen til Trieste ved Adriaterhavet,
ser fortsatt ut til å leve videre i hodene på
folk flest, drøyt halvannet tiår etter at det
ble borte. Men bryter du ”barrieren”, åpner
det seg utrolige muligheter for nye opplevelser. For mens norske caravanister på
kontinentet sitter i endeløse køer på motorveien mot høykostland som Spania, Portugal,
Italia, Frankrike og Sveits, er det godt
om plass på de nyrestaurerte eller nybygde
motorveiene gjennom det tidligere Øst-Europa.
De fører til reisemål hvor prisnivået er
under halvparten av det vi kjenner fra Norge
og Vest-Europa, og hvor naturopplevelser og
antallet soltimer ved dovne strender er minst
på høyde med de beste rivieraene i Frankrike,
Italia og Spania. Vi har prøvd turen i den nye
retningen.
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Mangfoldige opplevelser

Slovakia, Tsjekkia, Ungarn, Slovenia, Kroatia,
Bosnia og Serbia. Land som forbindes med
krig og elendighet, men som tilbyr turistopplevelserpå høyde med det beste. En liten
smakebit: Langs veiene dukker opp gamle
borger og festningsruiner som er Ruhrdalen
verdig. Balatonsjøen i Ungarn har gjennom
århundrer vært samlingssted for helsesøkende
turister fra det ganske Europa. Kroatiakysten
har det høyeste antall soltimer rund Middelhavet. Bosnia har fjellandskap og elvedalfører
som gjør Sveits rangen stridig som alpelandet
i Europa. Gjennom Serbia flyter Donau med
lvebreddene bugnende av frodige marker.
	I Pula på Istria-halvøya i Slovenia ligger
et Colosseum som i motsetning til det i
Roma fortsatt er helt intakt. Split i Kroatia
kan avertere med en komplett romersk by fra

det 4. århundre, hvor turister kan handle i
1700 år gamle ”butikksentre” som fortsatt
er i bruk. ”Alle” kjenner middelalderbrua i
Mostar i Bosnia, men færre har hørt om brua
i Visegrad, udødeliggjort av Ivo Andric i
historiedokumentaren ”Broen over Drina” som
han i 1959 fikk nobelprisen i litteratur for.
Eller festningsbyen Devin som Napoleon ødela
på sitt felttog i 1806, og som i dag er et
turistmål rett utenfor Bratislava, hovedstaden
i Slovakia. Alt sammen og mye mer spennende
feriereisemål for solhungrige nordmenn med
og uten bobil eller caravan.

Årets tur

Vi lot årets store tur ha Balkan som hovedmål
Tidsforbruk: 4 sommeruker. Finn frem kartet
og bli med! Første etappe: Langs motorveien
fra Zagreb til Beograd. Der veien krysser

CARAVAN
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En av mange idyller fra Østerrike.

byggverket som for lengst har rundet det første halvtusenåret.

grensa mellom Kroatia og Serbia, tok vi av
mot sør. Derfra følger vi Donau opp Drinadalen
til Visegrad, og derfra videre over fjellene til
Sarajevo. Fra Sarajevo gikk turen til Jablanicasjøen, og deretter fjellveien til Makarska på
Kroatiakysten. En spennende reise gjennom
billedskjønn natur, opplevelsesmuligheter for
historie og kultur, og en kulinarisk opplevelse
fra et kjøkken som var vuggen til dem man
finner i resten av Europa.

Fra Norge til eventyret

Turen fra Norge til det sørlige Øst-Europa
er noe kortere enn til fransk, italiensk eller
spansk riviera, men krever likevel noe planlegging. Vi tar utgangspunkt enten i Rostock
eller Hamburg, begge steder tilgjengelig med
ulike reisemåter fra Norge. Gode motorveier
går via Berlin, Dresden og Praha til Bratislava.

Midt i fjellheimen på veien fra Visegrad til Sarajevo dukker dette bygget opp, et fullt levende kloster, til stor skuffelse for de tyske turistene som trodde det var hotell og restaurant.

Fra Bratislava er det to muligheter. Enten via
Budapest til Balatonsjøen eller via Wien til
Slovenia.
	Hvis man velger Wien først, går turen til
Zagreb, hvorfra vi anbefaler motorveien mot
Beograd til Zupanja. Langs denne veien ligger
flere campingplasser, og hoteller/moteller
som tilbyr campingovernattinger på bevoktet
område mot en rimelig penge. Ved Zupanja
kjører man av fra motorveien mot Brcko, en
middelalderby som er under full restaurering og
hvor det anbefales et besøk på Grand Hotell,
bygget i 1891, og nylig restaurert til fordums
prakt. Fra Brcko går turen videre langs elva
Sava til Bijelina, og derfra begynner selve
”Eventyret”. Fra det åpne slettelandet i nord,
stiger nå åser frem over horisonten, med
maisåkre og solsikkefarmer så langt øyet kan se.
Mais ble importert til Balkan fra Sør-Amerika for

et par hundre år siden, og ser ut til å trives
utmerket. Ikke langt fra Bijeljina møter vi så
Drina, der den i sin grønne makelighet slynger
seg gjennom landskapet. Drina er i dag
grenseelv mellom Serbia og Bosnia, og det er
en smakssak om man vil kjøre langs den ene
eller andre bredden.

Nær krigshistorie

Ved Zvornik finner vi en middelalderfestning
som går fra elvebredden og helt opp på
åsryggen bak. Dette var en gang selve porten
mellom det Ottomanske og det ØsterriskeUngarske riket, og fungerer den dag i dag
som portal på bilveien. Drina er for øvrig et
paradis for sportsfiskere, og omtrent på hvert
eneste nes så vi fiskestenger som hevet og
senket seg nærmest i takt.
	Et stykke lenger oppover Drinadalen ligger
moto r f ø r e r e n | 5 | 2 0 0 6
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Bratunac, og Potocari. Det var her på slettene
ved Potocari bosniaserberne fra 11. juli 1995
skilte kvinner og barn fra mennene fra
Srebrenica. Deretter ble mennene i alder fra
14 til 85 år ført bort og drept. De drepte ble
begravd i massegraver som etter hvert nå
graves opp, og levningene identifiseres med
DNA. Til nå er det dokumentert drap på til
sammen 8370 mennesker. I Potocari er det
anlagt et gravsted og minnesmerke over de
drepte, et minnesmerke som vil bli stående
i historien på samme måte som Auswitz,
Treblinka og Bergen Belsen etter nazistenes. I
sommer ble for øvrig ytterligere 505 identifiserte gravlagt på årsdagen for forbrytelsen.
	Fra Potocari er det bare 6 km opp til fjelllandsbyen Srebrenica, hvor ødelagte bygninger
og nedbrente hjem forteller sine tause
historier om krigens grusomheter. Ovenfor
byen går veien opp i et fjellandskap som får
en til å tenke på Sveits og Tirol. Men vi valgte
å fortsette vår reise langs Drina.
	I Bratunac ligger en grenseovergang til
Serbia. Veien på serbisk side er en god del
bedre. Etter hvert stiger landskapet helt opp i
over 1000 moh inn i en stor nasjonalpark. Den
er verdt et besøk i seg selv, og rett ved veien
ligger et høyfjellshotell og en campingplass.
Nedstigningen fra fjellet fører oss til Kremma,
inn på den tidligere hovedveien mellom
Beograd og Sarajevo.

Fakta om Øst-Europa:

Myter står for fall
Øst-Europa er mytebelagt fra tidligere
tider. Krig, ran, tyverier, overfall, dårlig
standard, dårlig service og elendige
veier, er ord som gjerne kommer når det
snakkes om å reise til tidligere Øst-land.
Det meste av dette er feil.
Veien videre fra Srebrenica går opp mot høyfjellet i
en natur som ligner på Sveits og Tirol. Fjellandsbyene
klorer seg fast i fjellsidene og gir en malerisk ramme
rundt det hele.

Minnesmerket og gravlunden i Potocari over drapsofrene fra Srebrenica vil få sin plass i historien ved
siden av Dachau, Bergen-Belsen og Auswitz. Pr. i dag
har minnetavlene til sammen 8370 navn på drepte,
men det er plass til enda flere….

”Broen over Drina”

I Visegrad møter vi nok en gang Drina, og
ikke minst den berømte middelalderbroen som
i århundrer var møtestedet mellom Øst og Vest
på Balkan. Den ble bygget for mer enn fem
århundrer siden, og står fortsatt som et stolt
minnesmerke over middelaldersk byggekunst.
På midten er sittebenker og en minnetavle,
kapita, hvor et merke viser at i 1896 gikk
Drina drøyt en meter over broen, uten å klare
å rive den ned. Solid bygget med andre ord.
F ra Visegrad fører en av de siste veiene
som ble bygget i Jugoslavia oss videre mot
Sarajevo. Fjellveien går gjennom canyonen til
Rogatica og Sokolac. Midt ute i ”ødemarken”
finner vi et komplett, nyrestaurert kloster
som noen tyske turister trodde var hotell og
restaurant. Vel fremme i Sarajevo finner vi en
campingplass som er av de beste vi har sett i
En av de koselige landsbyene i Drinadalen.
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På et nes i Drina ligger en av mange småkafeer som
gjør turen til en kulinarisk reise gjennom vuggen til
det europeiske kjøkken.

Europa. Og i spennende Sarajevo endte første
etappe på vår oppdagelsereise i nye reisemål
for norske caravanister med bobil og campingvogn, hele tiden langs en asfaltert vei som
hadde midtstripe…

Veier:

De aller fleste veiene i tidligere Øst-Europa er av god standard, med fast dekke.
Dette gjelder også i land som Ungarn,
Slovenia, Kroatia, Serbia og Bosnia. Det
er mulig å kjøre motorvei hele veien fra
Hamburg til Beograd, med unntak av noen
få kilometer ved grenseovergangen Østerrike
– Slovenia. Bensinstasjonsnettet har omtrent
det samme tilbud både på pumpene og i
butikkhyllene som i andre land. Drivstoffprisene er noe lavere enn i vest, prisen på
matvarer og rekvisita er omtrent halvparten
av norsk nivå.

Sikkerhet.
Fartsgrensene håndheves strengt. I Bosnia
og Serbia er det ikke uvanlig å møte 4-5
trafikkontroller over en strekning på 20 km.
Dette er resultat av en knallhard satsing på
å øke respekt for lov og rett, som startet i
2001, og det har virket. I de fleste byer på
Balkan kan man gå trygt til alle døgnets
tider, selv kvinner som går alene er trygge.
Voldskriminalitet er omtrent ikkeeksisterende, i enkelte byer bør man imidlertid se
opp for lommetyver. Kameraer og verdisaker
bør likevel ikke ligge synlig i en forlatt
parkert bil. Noen steder i Kroatia og Bosnia
ligger fortsatt minefelter, men disse er merket med tydelige skilter og varselbånd.
Overnattingsmuligheter.
I land som Tsjekkia, Slovakia, Ungarn, Slovenia
og Kroatia er det godt om campingplasser.
Standarden er noe variabel, men stort sett
fullt brukbar. I Bosnia og Serbia er det få,
men gode campingplasser. Videre er det en
rekke hoteller, som mot en meget rimelig
penge, tillater bobiler og caravans å stå på
oppmerkede og bevoktede parkeringsplasser,
som regel med tilgang til strøm. Vår erfaring
er at bosniaker og serbere nærmest står på
hodet for å hjelpe til om det er et problem
som kan løses, for eksempel med en overnatting eller to.
	Hotellprisene er lave, fra rundt 200
kroner pr. natt for dobbeltrom i Bosnia
til rundt 500 kroner for tilsvarende på
Kroatiakysten. Litt dyrere blir det i byer
som Wien, Budapest, Bratislava og Praha.
Prisene på campingplass med strøm starter
på rundt 20-30 kroner i Bosnia, økende til
rundt 100 kroner i Kroatia, Slovenia, Tsjekkia
og Slovakia. Ved Balatonsjøen er prisene
på campingplass oppe i rundt 300 kroner pr
døgn.
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Caravanmesse Lillestrøm 2006:

Campingferie med luksus
Mer luksus, bedre utstyr, nye farger
og mer reiseopplevelse kan stå som
beskrivelsen av NorVei, caravanmessen for campingfolket som også i år
var i Norges Varemesse på Lillestrøm
i begynnelsen av september. Den
store nyheten ble imidlertid at den
siste norske caravanprodusenten,
Bjølseth, ble slått konkurs dagen før
messa åpnet.
Av Bjarne Eikefjord

Cabby kommer i år med elektronisk stabiliseringssystem som standard på de fleste vognmodeller. Systemet ATC skal
stanse pendling og slingring før det blir kritiske situasjoner.

Men konkurrentene var der med mange små og
store nyheter. Utvalget av campingvogner går
nå stadig mer i to retninger: En type store,
tunge, luksuriøse, velutstyrte og ikke minst
tunge vogner som er mest beregnet på fastliggere, samt en annen type reisevogner med
vognkasselengde
med en vekt som
kan trekkes av de
fleste mellomklassebiler. Det siste
segmentet har vært
i sterk vekst de
senere årene, fordi
mange etter hvert
skaffer seg to vogner: En som flyttMA hadde i år egen stand på
bar hytte, og en
NorVei. Brit T. Mortensen som
tok imot mange som var inter- som brukes til
essert i frihet fra fyllekjørere
feriereiser.

lignende ESP i biler. Styrings-enheten fanger
opp pendelbevegelser i vognene på et tidlig
stadium via følere i chassis og hjul. Hvis computeren ”mener” disse ikke er naturlige, aktiviseres en liten forstillingsmotor tilkoblet
vognens bremsesystem, og det hele bremses
ned automatisk og mykt ved hjelp av vognens
bremser.
	Slovenske Adria lager vogner etter nordiske spesifikasjoner med gode varme- og
ventilasjonssystemer. I fjor tok Adria ”kaka”
med en helt nyutviklet reisevogn i spenstig
design. På drøyt tre meter vognkasse hadde
de fått inn kjøkken, dusj, dobbeltseng
(uttrekkbar) sitteplasser og ikke minst et
laste- og bagasjerom som må være bortimot
det største vi har sett hittil. I år er denne
designen videreutviklet med bedre komfort
og innvendig plass.

ATC og design
Svenske Cabby tar nå for alvor elektronikken i
bruk for kjøreegenskaper. Et nyutviklet system
for kjøresikkerhet, ATC, skal sørge for langt
bedre stabilitet på veien; en liten computer,

Kabe fortsetter med sin ”konge på haugen”
monstervogna som har 10 meter vognkasse på
2,5 tonn til en pris av drøyt 500 tusenlapper,
i år med nytt interiør og mye nytt utstyr. I
tillegg kommer også Kabe nå med reisevogner

på bestilling.
	Hobby er fortsatt Norges største caravanleverandør. I år kom de med helt nytt interiør
som skal gi større innvendig plass og funksjonalitet. Smart er den vendbare skapmodulen
mellom kjøkkendel og soveromsdel. Den har
plass til en flatskjerm TV som kan beskues fra
salong eller seng.
	Tabberts vognserier bærer preg av solid
utførelse og delikat design, men er ikke blant
de rimeligste på markedet. De har sin faste
kundeskare som verdsetter kvalitet og innovasjon. I år kom flere av vognseriene med nytt,
smakfult interiør i luksusmøbelstil. ”Eggene”,
T@b 1 kommer i to designutførelser; standard
og sport. Dette er rendyrkede reisevogner som
mangler både toalett og baderom, men er
likevel artige vogner.
	Bobiler gjennomgår også betydelig utviklingsprosesser. Fra å være undermotoriserte,
røkspyende køsamlere, er det nå kraftige turbodiesler som gjelder. Interiør og utstyr får
mer og mer samme design og utførelse som i
campingvogner. Store lasterom gjør at man
kan ta med seg sykler, scootere og til og med
hele golfbiler i enkelte bobiler.

Hobby kom i år med nytt interiør og en rekke fikse
løsninger. For eksempel dette vendbare skapet med plass
til flatskjerm TV mellom soverom og kjøkkendel.

Adria tok i fjor designprisen med sitt lille ”egg” til reiseformål. I år var den betydelig videreutviklet, men prisen
var like lav.

Bobiler blir det stadig flere av. Her en prototype med helt
ny førerhyttedesign.

på veiene.

Stort og smått
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i nord
Av H-E Hansen

Høsten er her. En vinter står for tur. Dra til Syden? Nei, hvorfor ikke legge
turen nordover i vårt eget land. For eksempel ta Hurtigruta til de ytterste
utposter mot Polhavet. Her finnes eksotiske opplevelser. Hva med en safari?

En kongekrabbesafari inngår som en av de
mange opplevelsene vi får på en tur langs kysten
mellom Tromsø og Kirkenes noen innholdsrike
vinterdager. Enten du reiser som privatperson

eller bruker Hurtigruta som sted for møter eller
konferanser, er det noe helt spesielt å reise her
på en annen tid enn sommeren.

Safari etter kongekrabbe kan oppleves hver dag
hele året.

Det er en del turister med på turen langs
kysten av Troms og Finnmark, selv om det
er utenfor den tradisjonelle sesongen. Men
Hurtigruten går daglig i sitt 113. år med en
flåte skip som gir førsteklasses oppholdet om
bord; et flytende hotell med prima kjøkken
som beveger seg langs en kyst uten like. Selv
vinternatten mellom Tromsø og Skjervøy går
det ikke lange tiden uten at vi må på dekk;
først ut av døren er japanerne for å se båndet
av nordlys flakke over himmelen. Størstedelen
av turistene om bord er faktisk fra utlandet.
	I løpet av et par døgn skal vi innom 12
av rutens totalt 35 stopp. Noen steder er
det knapp tid til å ta seg en liten tur i land,
men vi skal nå likevel ha tatt en runde. Andre
steder – som i Honningsvåg – er det lagt inn
god tid for en tur til Nordkapp eller andre
severdigheter. Et par av anløpene skjer på
tidspunkter vi normalt sjelden er oppe, men
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Opplevelser i kø

Hammerfest får oss likevel opp av dynene
klokken 5 om morgenen. Vel verd innsatsen!
Bare et par steder langs Finnmarkskysten
lar vi det være med å kikke ut av vinduet i
lugaren:
- Neste gang når vi er på “sørgående”,
tenker vi.

Ressurs eller plage

Så ankommer vi Kirkenes. Her skal vi være
med Arctic Adventure Resorts på jakt etter
Lite kan måle seg med lyset og landskapet i nord.

REISE

kongekrabbe. Stedet er Jarfjord, den siste
fjorden før russisk territorium. På vei østover
har det vært tid til et kort stopp ved Storskog,
den russiske grensen.
	Arctic Adventure Resorts driver en variert
virksomhet, og er blant dem som har spesialisert seg på turer der du får nærkontakt med
kongekrabben. Eller Kamtsjatka-krabbe som
den også kalles når vi virkelig skal sette den

	Som seg hør og bør på en safari har vi
med guide. Og en garvet storviltjeger, for det
er ikke vi som skal ned i fjorden og dykke etter
de gedigne krabbene. Det skal Anton ta seg av.
	Tett innunder en bergvegg som stuper i
fjorden legger vi bi. Froskemannen glir uti.
Blir det noen fangst? Han forsvinner. Luftboblene forteller hvor han beveger seg under
overflaten. Det går et par minutter. Spenningen stiger. Så kommer han opp. Foran seg
holder han to av de gigantiske krabbene.
- Jeg brukte litt tid, sier han på sitt engelsk
med russisk tonefall.
- Det er fullt av krabber der nede, men jeg tok
de største.
Så vipper han krabbene over kanten av båten
og ned blant støvelbeskyttede turistbein.
Man skvetter til side.
- Nede i vannet må vi passe oss for klørne, for
de kan gjøre skade på dykkeren og utstyret,
forklarer guiden.
- Her oppe blir de fort dorske.
	Mens Anton går ned i dypet etter flere
beist, drister turistene seg til å løfte opp
krabbene som allerede er i båten. Det er i alle
fall meteren mellom klørne, og kroppen på
den edderkopplignende krabben nærmer seg
størrelsen på en håndball.

Delikatesse

Vel oppe fra dypet serverer dykker Anton oss
kongekrabbene han nettopp har hentet opp.

på plass; udyret av et fremmedelement langs
den norske kysten. Og vi får en leksjon i å
ikke bare betrakte krabben som en miljøskade.
- Vi legger vekt på å gi en mer nyansert fremstilling av situasjonen rundt krabben, enn det
media har skapt.

Til bunns

Så setter vi oss i jeep’en – skjærgårdsjeep’en.
Gruppen på et dusin deltakere skal på safari
– kongekrabbesafari. Opplevelsen kunne ikke
vært mer unik og fremmedartet om det var en
bil vi hadde entret på vei ut på savannen for
å se på dyrelivet nær ekvator. Her ved Nordishavets strand en vinterdag er det storviltjakt
vi skal på. Kongekrabben bærer sitt navn med
rette, der den fort kan måle opptil to meteren
fra klo til klo og veie 12 kg!
	Fjorden er dekket av issørpe. Derfor bruker
vi båt. Hadde isen ligget fast, hadde vi lagt ut
på den store ”vidden” med snøscooter. Snøen
daler lett, men det er ikke kaldt. Før vi la utpå
er vi kledd opp fra foten til issen med utstyr
som har vært ute en vinterdag før.

Det er ikke bare spenninger ved fangsten som
er attraksjonen. Kongekrabbe er en delikatesse. Fersk kongekrabbe! Det skal ikke mer
enn fire-fem stykker til for å mette alle om
bord.
- Vi holder turer hele året og har kvoter som
følges nøye opp, forklarer guiden.
- Kongekrabbekjøttet er ansett som noe av
det mest delikate man kan få fra havet. Vi får
besøk av gjester fra hele verden som ønsker å
selv være med å fange delikatessen, for så å
spise den rykende fersk.
	Inn fra kjøkkenet bringes rykende fersk,
omstridt delikatesse, som det betales nærmest astronomiske priser for av gastronomer
verden over. Norsk kongekrabbe er valgt som
råvare til Verdensmesterskapet i kokkekunst
– Bocuse d’Or i Lyon i januar 2007. Vi fråtser.
Kongekrabbekalas!

Over taigaen

Dagens opplevelser nær Russland er ikke
over med en overdådig krabbelunsj. For
virkelig å føle villmarken ble det også tid
til hundespannkjøring i Pasvik, innerst i
den smale delen av norsk territorium som
ligger mellom Finland og Russland.
Naturskjønt, slik at ikke engang miljøkatastrofen Nikkel klarer å legge en demper på
opplevelsen. Det er neppe noen tilfeldighet at selskapet på Skogfoss har valgt
navnet Taiga Husky. Her sklir sledene fort
gjennom terrenget bak lettbente trekkhunder av den robuste typen. En fantastisk
innlandsopplevelse over det frosne og snødekte landskapet bare få mil unna kysten.

Les mer:
http://www.arctic-adventure.no/
http://www.taigahusky.no/
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NM i Trafikkløp:

70 år for bedre ferdigh
MA arrangerte det første Trafikkløpet i 1936. Årets NM-finale i
Trafikkløp i Grimstad i september viste at løpsformen er ytterst
livskraftig ved 70-årsjubileet.
Av H-E Hansen

Opp gjennom årene har den tradisjonsrike konkurransen hatt forskjellige former og navn, men
hensikten og målsettingen har hele tiden vært å
bidra til større trafikksikkerhet gjennom økning
av bilføreres kunnskaper og ferdigheter.
		Løpene har hatt navn som ‘Stjerneløpet”,
”Familierally” og ”Ansvarløpet”, før det til slutt
endte opp som Trafikkløp. Etter 70-tallet har
opplegget i hovedsak vært det samme: Det
kjøres en løype med innlagte prøver som er
konsentrert om ferdighetskjøring og teoretiske
kunnskaper. Siden 1984 har Trafikkløpene vært
arrangert i samarbeid med Norges Bilsportforbund. Dermed har løpet status som et offisielt
nasjonalt mesterskap, noe som innebærer at det
hvert år deles ut NM-medaljer og kåres en
Norgesmester.

Kjenn bilen og trafikken
I motsetning til hva som er tilfelle i de fleste
andre bilsportsgrener handler ikke Trafikkløp om
hastighet, stoppeklokke, og raskeste deltaker i
mål. Her er det primært snakk om trafikkunnskaper og kjøreferdigheter. Utfordringen ligger i å
både kjenne trafikkreglene, som blir testet i en
teoriprøve, og å beherske ferdighetskjøring med
bil, som settes på prøve i et billøp langs landeveien, der det er lagt inn poster med praktiske
og teoretiske prøver.
		Det handler om å kjenne trafikkregler, skiltforskrifter og kjøretøybestemmelser, samt å vite
hvor bilen ”begynner og slutter” og ikke minst
om å kunne beherske bilen i vanskelige situasjoner.

Variert bakgrunn
Etter å ha kvalifisert seg gjennom lokale og
regionale konkurranser i løpet av sommeren
samles de kvalifiserte til NM-finale i slutten av
september. 27 deltakere stilte til start. Dette var
en bredt sammensatt gruppe; kvinner og menn,
Grimstads ordfører åpnet mesterskapet.
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Millimeterpresisjon og strenge dommere.

TRAFIKK

heter og kunnskaper
unge og eldre, rutinerte og veteraner:		
Av veteranene kniver Ole Andreas Klungeland
med i toppsjiktet. År etter år. Han har kjørt i
over 20 år. Når vi snakker med ham før løpet,
nevnes det at han har vunnet 12 ganger. Ved
dagens slutt er det føyd enda et mesterskap til
merittlisten:
- Det var helt tilfeldig at jeg kjørte første gang
i et lokalt løp. Dette er morsomt. Spennende å
måtte holde meg oppdatert. Leser teori og
trener også litt på kjøringen før NM.
Egil Midtli kjørte sitt første Trafikkløp i 1958!
Det var på MA-landsmøtet i Ålesund. Nå er han
vakt på en av postene ute i løpet.
En annen superveteran er Olav Hardeberg fra
Grimstad. Det er 53 år siden han kjørte sitt
første løp! Med fruen ved sin side var det fortsatt full innsats i finmanøreringen.
Ellen Skaregrøm fra Grimstad, hører til den yngre
garde. Hun er med på grunn av at ferdighetene
hennes settes på prøve:
- Jeg synes dette er morsomt; å få se hva jeg
kan og behersker. Jeg har vært med i to løp tidligere og fortsetter gjerne.
Mens 20-årige Ole Gunnar Stien fra Grimstad har
vært med som postvakt sammen med familien
siden han var liten. Han stiller nå opp i sin nye,
friskt røde og oppgraderte stolthet Nissan Primera:
- Jeg har kjørt Trafikkløp siden jeg fikk lappen.
Kjører for moroskyld, og for å se hvordan jeg
gjør det i konkurransen. Og omtrent hele familien
hans har stilt opp som frivillige i årets NM.

Krevende oppgaver
I det hele tatt er NM-finalen i Trafikkløp
avhengig av at den sterke dugnadsånden lever.
Programmet for NM-arrangementet var omfattende og ble tatt hånd om av så vel en hovedkomité som en lokal komité fra Aust-Agder.
Etter at Grimstads ordfører hadde foretatt den
Ikke bare plankekjøring...

offisielle åpningen, gikk deltakerne til teoriprøven. Den omfattet 50 vanskelige trafikkspørsmål som skulle besvares på en halv time.
I ”eksamenssalen” hersket full konsentrasjon.
Etterpå ble fasiten studert nøye. For dette er
ikke en spørrelek for enhver, slik løpsleder
Bjarne Eikeland formulerte det:
- Uansett hvem du gir disse spørsmålene – bilsakkyndige, politiet eller andre innen bransjen
– så er det en bragd å bare ha en eneste feil,
slik Norgesmesteren fikk!

Ut på tur
Deretter bar det ut i en 20 km lang løype i
Grimstad og nærområdene omkring. Med tre
minutters mellomrom la førerne ut på runden,
gjerne med en ledsager. Enkelte ganger med
hele familien om bord. Her var det lagt inn 16
poster med svært varierende oppgaver. Felles
for dem var at vanskelighetsgraden raskt satte
eventuelt overdreven tro på egne ferdigheter
på sin rette plass. Finmanøvrering mellom forskjellige hindre. Millimeterpresisjon. Vurdering
av nøyaktig bredde og lengde på bilen i forhold til planker, stopp mot en markering eller
presis rygging eller stopp… Oppfinnsomheten
bak prøvene er like stor som utfordringen i å
gjennomføre uten prikkbelastning. Løypa gikk
fra post til post, og på veien lurte også en
skjult prøve; at man ikke skal krysse en
sperrelinje i veien. Prikker her og prikker
der… Selv de mest garvete kom ikke gjennom
uten bommerter.
		Men resultatene var imponerende. Og det
ble delt ut pokaler og premier i alle klasser
under mesterskapsbanketten. Ole Andreas
Klungland fra Gyland fikk NM-gull etter å ha
forsvart sin tittel fra i fjor. Sølvmedaljen gikk
denne gangen til Egil Bjåstad fra Hareid, mens
Are Sagland fra Sandnes tok bronsemedaljen.
Man får brynt seg både i teori og praksis.

Et NM krever organisering, utstyr og mannskap.

Full konsentrasjon om kinkige teorispørsmål.

Resultater NM-finalen 2006:
Eliteklasse medaljer i NM
Gull: 	Ole Andreas Klungland, Gyland
Sølv: 	Egil Bjåstad, Hareid
Bronse:	Are Sagland; Sandnes
Øvrige klassevinnere:
Herrer A:	Magne Stueland, Skudneshavn
Herrer B: Jan Stueland, Åkrehamn
Damer A:	Kristien Senum, Nedenes
Damer B:	Elisabeth V. Mathiassen, Birkeland
MAs vandrepokal til beste deltaker:
Ole Andreas Klungland, Gyland
Sparebank 1s vandrepokal til beste dame:
Kristine Senum, Nedenes
Viking Redningstjenestes premie til beste deltaker under 25 år:
Anne Britt Haugen, Sandefjord

Medaljevinnerne: Bjåstad (t.v), Klungland og Sagland
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Formel 1:

Karriereslutt med stil
Da Michael Schumacher vant det italienske Grand Prix på Ferraris hjemmebane, kunngjorde han at den fantastiske karrieren hans skal avsluttes.
Tyskerens 90. seier gjorde også at han tok innpå Fernando Alonso i VM.
To uker senere vant Schumacher også Kina Grand Prix foran Alonso i Renault.
Nå sto de to VM-duellantene helt likt i poengsammendraget med bare to løp
igjen av sesongen! Kan Alonso som regjerende verdensmester forsvare tittelen
eller skal Schumacher sette kronen på Formel 1-verket med sin 8. VM? Innen
utgangen av oktober er det avgjort.
Michael Schumacher legger opp etter sesongen, men sikter fortsatt mot gull.

Rally-VM:

Citroën tilbake
Citroën er rallyverdensmestere.
Med Sebastien Loeb bak rattet
har merket dominert rally-VM i
årevis. En vellykket fabrikkssatsning ga Citroën VM for konstruktører i 2003, 2004 og 2005,
men Loeb tok VM-tittelen for
førere både i 2004 og 2005.
Citroën valgte så å trekke seg
tilbake i år, mens Loeb har fortsatt å kjøre en Xsara WRC-bil.
Suksessen har fortsatt i privatlaget Kronos Total Citroën. Når
det fortsatt gjenstår noen løp er
Loeb allerede i realiteten mester
for tredje strake gangen.
Og nå er det klart for at Citroën igjen skal være offisielt med som
merke i 2007-sesongen. Bilen er presentert: Det er C4-modellen
som danner basis for Citroën C4 WRC.

EM-avslutning
i rallycross

Sverre Isachsen viste resten av feltet bakhjulene av Ford’en i Tyskland.

Sverre Isachsen kjørte sin Ford Focus inn til sin fjerde seier for
sesongen da han vant 2006-sesongens EM-finale i rallycross i
Tyskland. Isachsen har vunnet flest EM-runder av samtlige i år.
Teamkamerat Tommy Rustad klarte mer enn sin målsetting da han
sikret EM-bronsen i sin debutsesong, ett poeng foran Isachsen. Det
ble for øvrig dobbelt svensk i mesterskapets divisjon 1 med Lars
Larsson (Skoda Fabia) som mester foran Kenneth Hansen (Citroën
C4). Av nordmennene havnet Morten Bermingrud (Citroën Xsara) på
5. plass og Harald Sachweh (Opel Astra) på 11. plass i mesterskapet.

Ny NM-tittel til Thomas Schie
For Thomas Schie ble nok avslutningen av
årets rally-NM annerledes og mer spennende
enn han satte pris på. Riktignok hadde han
skaffet seg en liten ledelse etter de fem første
NM-rundene, men under VM-runden i Finland
røk et helt nytt styrestag på hans Ford Focus
WRC tvers av. Dermed bar det til skogs med
totalvraket bil som resultat. Schie sto plutselig
uten bil foran de to avsluttende rundene i
rally-NM.
	Konkurrenten Tord Linnerud reddet situasjonen for Schie da han lånte ut sin gamle
Toyota Corolla WRC, som Schie kjenner godt
etter å ha tatt to NM-titler med nettopp en
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slik bil. Med lånebilen kjørte han inn til 3.
plass og viktige poeng under nest siste runde
i Rally Larvik, slått av nettopp Linnerud
(Peugeot 206 WRC) og Anders Grøndal (Subaru
Impreza WRC). Men fortsatt var NM-tittelen
langt fra sikret. Det hele ble til slutt avgjort i
avslutningsrallyet på Hedemarken. Schie
kjørte inn til en andreplass, slått av unggutten
Mads Østberg (18) i Subaru Impreza WRC.
Dermed kunne en lettet Thomas Schie feire sin
tredje NM-tittel på rad.
	I rally-NM gruppe N har Martin Stenshorne
denne sesongen vært bortimot utilnærmelig
med sin Mitsubishi Lancer.

Thomas Schie og kartleser Göran Bergsten feirer endelig
mestertittelen.

Annonse

– Først forsvant smertene, så kom
overskuddet mitt tilbake…
Svein Oddmund (65) hadde slitt med smerter i muskler og
ledd, i tillegg til diabetes, da han kom over kosttilskuddet
som skulle gjøre det mulig for ham å leve et godt og aktivt
liv igjen – ja, til og med ta en multetur i ny og ne! (På et
hemmelig sted, naturligvis...) – Det er umulig å beskrive hvor
glad du blir når du innser at du faktisk har kommet tilbake til
deg selv, forteller Svein Oddmund. Det er da du forstår hvor
langt nede du var….
Svein Odmund hadde fått diagnosen ﬁbromyalgi, og hadde konstante
smerter i muskler og ledd. Spesielt vondt var det i skuldrene og
brystkassen. Fra å være en aktiv og livsglad person, som brukte
fritiden på å bygge båter og biler, ble hverdagen preget av smerter
og tretthet. Han hadde tidligere prøvd ”alt” for å bli kvitt de intense
smertene, som tok både overskudd og nattesøvn fra ham.
Han var derfor svært skeptisk da han ble anbefalt å bruke
antioksidanten VitaePro. Men håpet om at noe kanskje kunne
hjelpe var større enn tvilen, så han valgte å prøve. Og det gikk
ikke lang tid før han følte en stor forbedring.

engang over at jeg en gang hadde vondt ”over alt”. Jeg kan igjen
leve et aktivt liv, og nyter turer i skog og mark.

– Det første jeg merket var at jeg klarte å stabilisere blodtrykk
og blodsukker mye bedre. Jeg hadde ikke lenger de toppene jeg
hadde hatt tidligere. I tillegg følte jeg meg mye bedre. Smertene i
skuldrene og brystkassen ble gradvis borte, og i dag tenker jeg ikke

– VitaePro har fungert ypperlig for meg, og jeg vil anbefale alle
som sliter med stive og støle muskler og ledd å forsøke. Det er
også grunnen til at jeg står frem med min historie, legger han til.
Kanskje det kan hjelpe noen som sliter slik jeg gjorde…

FAKTA:

Antioksidantene er kroppens
naturlige forsvar

Antioksidantene nøytraliserer såkalt
frie oksygenradikaler og hindrer
dermed at kroppens celler skades.
Det gjenoppretter energibalansen i
kroppens celler
og gir styrke innenifra.
Det er godt for hjertet, mage/tarm,
musklene, leddene og ikke minst
immunforsvaret.

Hvorfor dannes frie radikaler?

Frie oksygenradikaler dannes
som en naturlig del av kroppens
forbrenning. En mindre mengde frie
radikaler klarer kroppen å handskes
med selv, men blir det for mange av
dem stjeler de energi fra og bryter
ned kroppens celler. Vi sier at cellene
oksiderer. Dette fører til at cellene
skades og får redusert levetid. Slike
skader bidrar til aldringsprosessen
og en rekke alvorlige sykdommer.

Godt for muskler og ledd

Mange studier viser at astaxanthin
er svært gunstig for muskler og
ledd. Prekliniske forsøk viser også
at astaxanthin effektivt hindrer
dannelsen av reaktivt oksygen som
skaper betennelser. Forenklet kan vi
si at antioksidanter hjelper kroppen
å “vaske ut betennelser”. Forsøk har
også vist at astaxanthin bidrar til
økt muskelstyrke og utholdenhet,
og at musklene letter “kommer seg”
etter fysisk anstrengelse.

VitaePro® – naturens sterkeste
antioksidant

VitaePro® inneholder anbefalt
dagsdosering av antioksidanten
astaxanthin som er den sterkeste
antioksidanten vi kjenner til.
Astaxanthin er dokumenter i
over 100 vitenskapelige studier.
Nyhet! Nå inneholder VitaePro®
også lutein som er best kjent som
antioksidanten som beskytter synet
ditt. Mangel på lutein øker risikoen
for aldersrelaterte øyesykdommer,
nedsatt syn og i verste fall blindhet.

Annonsørfakta: VitaePro® markedsføres i Norge av VitaeLab AS, Enebakkveien 117, N-0680 Oslo, Tlf: 815 69 060 | www.vitaelab.com
VitaeLab AS er medlem av Bransjerådet for Naturmidler. | VitaePro® selges kun direkte til forbruker.
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Den gjeveste prisen
Grand Prix 100 år:

I sommer var det 100 år siden tidenes første Grand Prix-løp ble kjørt for
racerbiler. Klokken 6 om morgenen den 26.6 1906 stilte et felt racerbiler
til start på en bane som var lagt opp utenfor byen Le Mans i Frakrike.
Av H-E Hansen

Og akkurat som Fernando Alonso med din
Renault Formel 1 tar førsteplasser i årets
Grand Prix-løp, spilte det franske merket en
viktig rolle i premieren sommeren 1906.

Grand Prix-løpenes fødsel
Det var Automobile Club de France og den
dengang nystartede Automobile Club de

L’Ouest som arrangerte løpet. Deltagerne ble
sluppet av gårde på den hundre kilometers
turen med 90 sekunders mellomrom.
Det var ingen tilfeldighet at Frankrike var
fødestedet for Grand Prix racing. Landet hadde
vært en av pionernasjonene i den gryende
bilindustrien, og Paris hadde vært utgangspunkt for noen av de mest spektakulære bytil-by løpene som var blitt så populære. Først
internt i Frankrike med løp som Paris –
Bordeaux allerede i 1900, og inn på det nye
århundret kom det fantastiske Paris – Wien i
1902.
	Renaults seier her ble snudd til tragedie
året etter da Marcel Renault døde i en utforkjøring under Paris – Madrid i 1903. Broren
Louis bestemte seg for aldri selv å delta i et
løp igjen, men han innså markedsføringseffekten av å delta og vinne løp.

Lukket bane
Fra 1900 hadde Gordon Bennett Cup løpene
vært de største motorsportsbegivenhetene i
Europa. Hvert land fikk stille med tre team.
Mens flere land måtte bestrebe seg på å få
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samlet tre lag, måtte franskmennene eliminere
over 25 potensielle deltagende biler. Selv om
franske produsenter hadde vunnet fire av seks
Gordon Bennett race, var frustrasjonen i
fransk bilindustri stor.
	I desember 1905 kom bladet ”l’Auto” opp
med ideen om å kjøre et Grand Prix-løp på en
lukket bane, hvor fabrikkene, ikke nasjonene,
kunne kjempe mot hverandre. Automobile Club
de France var ikke sene om å ta opp hansken,
og etter diverse befaringer på ulike steder i
landet, falt valget 16. januar 1906 på Sarthe –
området rundt Le Mans. I løpet av en drøy uke
ble det stiftet en lokal bilklubb for å organisere og gjennomføre selve arrangementet som
effektivt skulle ta livet av Gordon Bennett
Cup.
	Fem måneder senere, på morgenen 26.
juni klokken 06.00, sto hele 32 biler på startstreken med merker som Mercedes, FIAT og
Itala som de utenlandske utfordrerne til de
franske produsentene Panhard-Levassor,
Brasier, Hotchkiss, Gregoire, Bayard-Clément,
Renault og Darracq.
	De største produsentene stilte med tre

MOTORSPORT

biler til start til løpet som skulle gå over to
dager med 6 runder av 103,2 kilometer hver
dag – totalt 1.236 km. Banesløyfen dannet en
trekant som var lagt på veiene mellom småbyer i området øst for Le Mans.

av at alle dekkskift kun måtte foretas av
fører og mekaniker, og at det skjedde relativt
hyppig, var dette et enormt fremskritt som
økte konkurransekraften vesentlig!

Voldsomt volum
Renault stilte med tre biler med nummer 3A,
3B og 3C, og førstefører var ungareren Ferenc
Szisz, som hadde vært mekaniker for Marcel
Renault under Paris – Madrid i 1903, og kjørt
en rekke løp for Renault etter den tid.
Til løpet hadde Renault konstruert en løpsbil
med en motor på nærmere 13 liter som ga 95
hk ved 1.200 o/min, en moderat effekt i forhold til Clement-Bayard og FIAT som utviklet
110 hk. Gearboksen var tretrinns, og for å
spare vekt besluttet man å kjøre uten differensial fordi det kun var tre krappe kurver på
banen. I tillegg hadde samarbeidspartneren
Michelin konstruert en ny type felgringer som
gjorde at dekkene kunne tas av og på felgen
med kun 8 skruer på hvert hjul. I betraktning

Racedagen skulle bli en av de varmeste i
historien med godt over 40 grader Celsius.
Banedekket var en blanding av steiner og en
slags tjæreblanding som skulle binde det til et
fastere dekke. Med den enorme varmen oppsto
imidlertid et nytt problem ved at tjæren smeltet
og ble slengt med steinene opp på bilene og
førerne. Brannsår og skader var uunngåelige
der gladiatorene satt åpent eksponert uten
annen beskyttelse enn kjørefrakk og briller.
	Etter første dag var kun 17 biler igjen i
løpet, og i løpet av annen dag skulle ytterligere seks biler forsvinne før Ferenc Szisz
kunne flagges inn som seierherre. Med en tid
på 12 timer og 14 minutter var han 32 minutter
foran Felice Nazzaro i sin FIAT og 35 minutter
foran Albert Clement i sin Clement-Bayard.

Det første
Grand Prixløp gikk
over i historien. Året
etter ble det igjen arrangert, denne
gang i Dieppe, som også var arrangørsted i
1908. Deretter ble det en pause til 1911 med
4 nye løp i årene frem mot 1. verdenskrig. I
alle disse årene var det Mercedes, FIAT og
Peugeot som dominerte GP-racing med to
seirer hver. Etter 1. verdenskrig vendte GP
igjen tilbake til Le Mans i 1921, da amerikanske
Duesenberg vant.
100 år med Grand Prix racing ble feiret
flere steder i sommer, både på Goodwood
Festival of Speed i England med alle Renaults
viktigste racingbiler, ved Frankrikes Grand Prix
på Magny-Cours-banen der det selvsagt var en
markering med en stor samling biler og førere
og under ”GP 100” på Donnington Park i
England, hvor GP- og Formel 1 biler fra 1906
til 2006 ble kjørt.

Depotstopp og gode dekk var viktig, dengang
som nå.

De dristige menn bak rattet i de ikke helt ufarlige
bilene var tidens folkehelter.

100 år etter starten kniver Renault i 2006 om
Grand Prix-ære.

Varm fornøyelse
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Tylösandseminaret

Alkolåsen kommer
Alkolåsen kommer! I hvert fall i
Sverige. Det var et tydelig budskap
under årets store seminar i
Tylösand i Sverige tidligere i høst.
Nye utgaver av alkolåsen ble
presentert både i mindre format
og til rimeligere pris enn tidligere.
I Tylösand: Bjarne Eikefjord

Tylösand-seminaret arrangeres av MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund – og tar
for seg utviklingen i trafikksikkerhetsarbeidet.
I år spilte alkolås en hovedrolle.

Viktig beslutning
Sverige har gjort en prinsippbeslutning om at
alle nye biler skal ha alkolås montert fra 2012.
Fra å være negativ, skeptisk avventende, er
det nå en overveiende positiv holdning til
alkolås i biler, viser de siste meningsundersøkelsene i Sverige. Etterspørselen etter alkolås i biler er sterkt økende i vårt naboland,
ikke minst fra transportbransjen, busselskaper
og taxiforeninger. For eksempel er det nå
kommuner i Sverige som stiller krav til transportselskaper som tilbyr skoleskyss, at bussene som skal benyttes, har alkolås montert.
Stadig flere transportselskaper ser alkolås som
et middel til å sikre at de kan garantere at
deres sjåfører ikke vil befinne seg i trafikken
påvirket av alkohol.
	To av tre bilførere som dør i singelulykker
er påvirket av alkohol. Hver fjerde som
omkommer i trafikken har alkohol i blodet.

Dagens alkolåser er i ferd med å bli små som mobiltelefoner. Flere har også trådløse alkolåser som kan fungere
som en elektronisk nøkkel. Men allerede nå snakkes det om alkolåser som kan avlese alkohol i blodet for
eksempel via et fingeravtrykk.

Hver dag kjører tusenvis av alkoholpåvirkede
bilførere flere titusen kjøreturer. Ikke sjelden
går det galt. I Norge viser statistikken at rundt
80 mennesker drepes av alkohol i trafikken.
Problemet er derfor ikke blitt mindre, selv om
promillegrensen er blitt senket.

Fint instrument

Alkolås er et instrument som tester alkoholinnholdet i blodet på samme måte som alkotesterne
politiet bruker. Forskjellen er at alkolåsen er
koblet opp mot bilens startsperre, og denne blir
på hvis alkotesteren finner alkohol hos den som
skal kjøre. Det vanligste er rene pusteapparater,
men også måleVed seminaret i Tylösand, ble det vist en rekke forskjellige biler med ulike typer alkolås
instrumenter
montert. Og de virket helt etter hensikten. Utfordringen blir å få dem til å virke riktig
som måler alkounder alle temperaturforhold og i hele bilens levetid.
holkonsentrasjon
for eksempel
gjennom huden
fra et fingeravtrykk, er på
trappene.
Allerede i dag er
det biler som
kan startes med
fingeravtrykk
avsatt på en
føler.
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Et viktig moment er at mesteparten av
elektronikken allerede er installert i moderne
biler i form av elektroniske startsperrer som
må låses opp av signaler fra spesielle nøkler.
Det er således ikke vanskelig å legge inn
alkoholtest som et parameter i en slik elektronisk sperre. Utfordringen blir sikkerheten
og funksjonaliteten. Blant annet må alkolåsen virke i alle kjente temperaturer, fra
+ 40 til – 40, som er det temperatursprang
en moderne bil i dag er konstruert for å tåle.
	Alkolåsen må også ha en driftssikkerhet
over tid som gjør at den fungerer helt etter
hensikten. Det ville for eksempel være
meget ille om en bilfører blåste som angitt,
låsen åpnet for å starte bilen, og bilføreren
deretter ble tatt med promille i blodet.
Hvem ville da ha ansvaret, var et av
spørsmålene som ble stilt ved Tylösandseminaret.
	Dette må finne sin løsning. Alkolåsen er
i dag på utviklingsnivå hvor mobiltelefonene
var for 15 år siden. For å finne løsninger,
trengs det motivasjon, marked og ressursinnsats. Det kommer den dagen en eller flere
av de store bilprodusentene leverer alkolås
som standardutstyr. Den dagen er ikke langt
unna, hvis Sverige gjennomfører kravet om
alkolås i alle nye biler fra 2012.

TRAFIKK
REISER

Refleksklubben
Av H-E Hansen

MA har startet Refleksklubben. Nå kan alle bli medlemmer for å synes bedre i trafikken når det er mørkt!
Målsetning er at MA skal være en ledende aktør for refleksbruken. Det skal bli mote å bruke refleks.
Hvert år når mørketiden nærmer seg, får du som medlem av Refleksklubben tilsendt en pakke
med spennende reflekser til en meget gunstig pris. Reflekspakken er variert og trendy.
Refleksbruken
må økes. MA vil
at Refleksklubben
skal bidra til å
endre holdninger til
refleksbruk, slik at det
blir vanlig å bruke
refleks. Klubben skal skape
engasjement blant barn og
voksne.

Endret holdning
I høst- og vintermørket kan
det nesten være umulig for
bilisten å se fotgjengeren
langs veikanten. Selv i
opplyste bygater kan
det være vanskelig å
bli sett. Rundt 40 %
av alle fotgjengerulykker skjer i
mørket.
Mange
fotgjengere tror
at når de
selv ser
bilen, ser
også bilisten
dem. Uten refleks
vil du først bli
oppdaget på 25-30
meters hold. Med
refleks er du synlig
på 140 meters
avstand, selv om
bilen bare har
nærlysene på.
Med fjernlys økes
synligheten til
400 meter. Det
kan skille mellom liv og død.
Bruker du

refleks reduseres risikoen for å bli påkjørt med
85 prosent.
	Likevel er det kun to av ti voksne som
bruker refleks, ifølge en landsomfattende
undersøkelse. Andelen blant barn er forhåpentlig høyere, men ulykkesstatistikken
viser at det fortsatt er mye å hente. Ifølge
tallene fra Statistisk Sentralbyrå var det bare
15 av de 305 drepte og skadete som i 2004
brukte refleks, mens 187 ikke hadde refleks og
103 ikke var oppgitt. Ingen av de 9 drepte var
registrert med refleks!

Pakkeløsning
Medlemskap i
Refleksklubben er ment for
deg selv alene eller for
familien. En ypperlig
gavepakke til dine nærmeste, barn, barnebarn og
venner! Medlemspakken består
av et utvalg moderne reflekser til
forskjellig bruk som vil passe til forskjellige plagg og anledninger.
Eksempler på årets utvalg er:
Klistrerefleks i ark med 9 forskjellige
edderkoppmotiver og ark med 3 stk
hender, en myk dinglerefleks med
kulturmotiv av Ibsens ”Peer Gynt”,
som er samleobjektet ”kulturrefleksen”man skifter de kulturelle
motivene på fra år for år,

samt klistrerefleksen ”Kattuglene”, som skal
skape engasjement for barn/ungdom med
mulighet til å bestemme ”Kattuglenes”
interesser og reiser i en skrivekonkurranse.
I pakken ligger også nyttig informasjon om
refleksbruk. Medlemskapet gir også abonnement med 6 utgaver av MA-magasinet
Motorføreren.
	For en familie på fire koster medlemskapet
250 kroner. Enkeltmedlemskap kommer på 150
kroner. Medlemskapet skal fornyes årlig og er
åpent for alle, uavhengig av MA. 		
	Refleksklubben er etablert av MA i et samarbeid med Trygg Trafikk og Sosial- og helsedirektoratet. Refleksklubben vil ha egen
medlemsinformasjon på klubbens egne nettsider: www.refleksklubb.no, hvor det også vil
være egen nettbutikk med rabatter på refleksmateriell.

PS: Refleksens dag arrangeres 9. november
over hele landet.
- Vi i Refleksklubben vil snu trenden slik at
det blir ”kult” å bruke refleks, sier Unn
Lilleaas, og kan vise frem mangfoldet av forskjellige reflekser for
bruk på yttertøy, fritidstøy,
sportsklær, vesker og
barneklær.

MAREISER
Ungdom

Frifond-Nytt:
Første runde med frifondmidler er delt ut. Det kom inn overraskende få
søknader noe som gjorde at alle som hadde søkt fikk innvilget søknaden
sin. Lite er bedre enn det. Vi har midler igjen. Faktisk så mye at vi har nok
til en runde til. Søknadsskjema er sendt i posten til vår kontaktperson i
klubben. Vi prioriterer klubber som ikke søkte i første runde.
Søknadsfrist for runde 2 er 15. november!!

På med vintertøy
Høsten er over oss med alt det innebærer. Løv skifter farge og legger seg i tykke lag
på alt for langt gress. Er flere som meg forsvinner de ikke før snøen kommer. Lufta
har blitt kaldere selv om vi må være rimelig godt fornøyd med bra vær så sent på
året. Vi må pakke bort tynne gensere, korte bukser og leite gjennom dårlig merka
esker etter varmere tøy. Hvor i alle dager har det blitt av de 14 ullgensere jeg har???
14 ullgensere har en fantastisk evne til å bli borte når høsten nærmer seg. Selv liker
jeg høsten utrolig godt. Turer i skogen med kaffe og niste. Sitte inne på forblåste
kvelder med film og godis. Nok om det.

NB! NB! NB!
Som vanlig har administrasjonen et par hjertesukk å komme med.
Epostadresser: Vi har faktisk veldig få epostadresser til klubbkontaktene.
Det er utrolig kjekt for oss å gi beskjeder og videresende informasjon til
dere der ute via epost istedenfor vanlig post.
Tilbakemeldinger: Skjer det noe spennende i klubben din? Skal dere ha et
arrangement eller bare en sosial samling? Har dere lyst på besøk? Vi på kontoret
er veldig glade for å bli invitert på besøk til klubber. Det er jo for dere vi er
her og vi prøver å holde oss oppdaterte på hva dere driver med. Det betyr at
dere må være flinke til å gi oss et hint hvis det er noe som skjer. Som sagt,
vi kommer veldig gjerne på besøk.
Artikkelstoff: Oppfordrer alle til å sende inn artikler til Motorføreren. Det
behøver verken være langt eller spesielt, men bare noen ord om hva dere
driver med. Bilder er bra, veldig bra, faktisk.

Delvis s

tengt

Vi melde
r samtid
ig
vil være
delevis s i fra om at kont
tengt i n
oret
sorg.
ovember
grunnet
Rine fyll
er 30! R
yktene s
et liv et
ier
ter fylte
30. Vi kry at det finnes
for at de
ss
t er sant
. Gratule er fingrene
rer!
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MAREISER
Ungdom

Høstkonkurranse
Endelig er høsten her og nå er det lov å sitte inne litt. Samle
venner til brettspill, sing star, dvd-kveld eller andre artige
aktiviteter. I den forbindelse tenkte vi at vi skulle kjøre i
gang en liten og latterlig lett høstkonkurranse. Jepp, nå har
du muligheten til å vinne masse rart.
Kast deg rundt og svar på spørsmålene og ikke minst; følg med
på MA-Ungdoms Community på ma-ungdom.no! Her kommer det
også noen artige aktiviteter, som kan gi deg noen kule premier.

hadde den 16.sep oppvisning midt
i Grimstad sentrum. Dette synets
vi var knall gøy. Tenk klubben
fikk lov til å kjøre foran kulturhuset i Grimstad og opp å ned
trappene som går til storgata.
Alle som var med denne dagen
storkoste seg og fikk mye skryt
av tilskuerne. Kjempe bra av
Grimstad kommune og
”Grimstad min by” og arrangere dager som denne.

Spørsmålene:
1. Hvilken farge hadde Signes svarte hest?
2. Per hadde 5 epler, han ga 2 til Morten og fikk en pære igjen.
	Hvor mye frukt hadde Per igjen?
3.	Ole kjører fra Oslo til et møte i Drammen. Han starter klokken
08:15 og er fremme 09:00. Hva skal Ole i Drammen?
4.	Brita kan en vits om en mann og en bøtte, hun forteller vitsen
til Knut Arild som har på seg en stripete skjorte og sitter i
tredje etasje. Knut Arild ler så mye at han søler ut saften han
fikk av Unn på Brita. Hva handlet vitsen om?
5.	Bjarne og Hans Erik er ute og lyser etter krabber. Plutselig
roper Bjarne at han ser en glassmanet. Hans Erik tar på seg en
flytevest og springer bort for å titte. Senere på kvelden sitter
	Bjarne og Hans Erik og slapper av, mens Hans Erik synger en
gammel sjørøversang. Hva gjorde Hans Erik før han tittet på glass
maneten?
6.	Stig ønsker seg en gul stige til bursdagen sin og inviterer
mange venner. Rine og Thorbjørn er gode venner og har med
seg et rødt brannslukningsapparat til Stig. Henning kommer fra
	Sandefjord og har laget en fin kjøleskapsmagnet av en lyseblå
genser, som han gir til Stig. Magnus synes det er flaut å synge,
men tar med seg en cd med en stige på. Hvilken farge har stigen?
7.	Lizzie liker pizza, hun bestiller en stor skinkepizza av en pizza
mann fra en blå pizzabutikk i Asker. Pizzamannen heter Hans
	Kristian og liker dansebandsmusikk, jenkadans og kjører en gul
pizzabil. Pizzabutikken ligger i en bakke med tre hus. To av
husene er hvite, mens det tredje er rødt. Hvor er pizzabutikken?
8.	Signe har satt den svarte hesten sin i stallen og kjørt til byen.
	I byen kjører hun inn i et parkeringshus kl: 13:14, hun bruker
ca 12 ½ minutt i hver butikk og er i åtte butikker. Etter butikkrunden sin stopper Signe på et bakeri. Her møter hun Terje som
er ute og lufter undulaten sin Lilly. Terje har på seg en mønstrete
jakke. Etter ca 15 minutter drar Signe til apoteket, her handler
hun tre ting, hostesaft, tannpirkere og plaster. Etter besøket på
apoteket drar Signe og henter Knut på jobben. Knuts jobb,
ligger ca 20 minutter fra byen og Signe kjører i en gjennomsnittsfart på 50. Hva gjorde Signe etter butikkrunden og hvor
er den svarte hesten?

Hilsen Monica Steinsvik
– Leder Grimstad Trialklubb.

Send svarene dine til post@ma-ungdom.no følg med på
ma-ungdom.no og neste Motorføreren for vinnere og riktige svar!

Grimstad trialklubb
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STOPP DØDEN PÅ VEIENE!
I løpet av kort tid på ettersommeren registrerte vi at to familier ble nesten utradert i
trafikk-ulykker. En rekke alvorlige ulykker
ellers med død, meget alvorlig skadde, alvorlig
skadde og lettere skadde personer preger
nyhetsbildet.
Den relasjonelle belastningen for nærmeste
pårørende, familie, venner, arbeidskamerater og
for det lokalsamfunn som rammes, er selvsagt
stor. Denne siden berører oss sterkt når ulykken
rammer. Men det er og en samfunns-økonomisk
belastning. Et dødsfall i trafikken berøver fellesskapet for ca 23 millioner, en meget alvorlig
skadd person for ca 17 millioner kroner og en
alvorlig skadd person ca 6 millioner. Samlet
kostnad for samfunnet er anslått til ca 28
milliarder kroner årlig.
Statistikk
Ulykkesstatistikken for perioden 1995-2004

Av Ivar Lad, leder for Vest-Oppland og Valdres avd. av MA.

viser følgende: 2982 drepte, 1370 meget alvorlig skadde, 10620 alvorlig skadde og 101 265
lettere skadde i til sammen 85 493 rapporterte
ulykker. Så kan vi sette opp det
samfunnsøkonomiske regnskapet.
	Internasjonalt har WHO beregnet antall
drepte til ca 1, 2 millioner hvert år eller 3000
drepte hver dag. Trafikkskader belaster helsevesenet i betydelig grad. WHO rangerte i 1990
trafikkskader som nr 9 på skalaen over sykdomsbyrden. Om utviklingen fortsetter i global sammenheng, blir denne rangeringen i 2020 nr. 3
på skalaen.
	Utviklingen i Norge har gått rett vei de
siste årene, men en drept i trafikken er en
for mye. Veimyndigheter, politi og frivillige
organisasjoner står sammen om nullvisjonen
– ingen drepte og livsvarig skadde i trafikken –
en ambisiøs og dristig visjon – en ledestjerne.
Vi kan ikke slå oss til ro med at 2-300 personer
hvert år dør på våre veier.

Oppnåelse
Hvordan oppnå en sterk reduksjon av drepte og
trafikkskadde? Nøkkelordet er ”mennesket i
trafikken”. Den viktigste årsaksfaktor er førerfeil i større eller mindre grad i 95 % av tilfellene. Vi må derfor rette oppmerksomhet mot
den menneskelige faktor. Våre holdninger til
aktsomhet, respekt for lover og regelverk er det
beste bidraget til å redusere skadeomfanget på
veiene våre. Konkret betyr det å være uthvilt
når vi setter oss bak rattet, at vi respekterer
fartsgrenser og selvsagt er edrue eller ikke
påvirket av sløvende medikamenter eller andre
former for narkotika.
	Å la være å spenne bilbeltet, snakke i
mobil-telefon, sende SMS eller drive med andre
distra-herende aktiviteter som stjelerkonsentrasjon eller oppmerksomhet er til dels ikke tillatt
og må ellers frarådes. Endelig er det grunn til å
minne om et fornuftig kosthold. Ta hvilepauser
med inntak av vann, frukt og annen lett kost!

MA-kryssord 5-2006

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

Vinnere av
MA-kryssord nr. 3–2006:
Synnøve Solemdal, Aukra
Ingjerd S. Bakke, Hvittingfoss
Leif Hovde, Ålesund

Vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Navn:

Adresse:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 80 Alnabru, 0614 Oslo
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Aksjon Møteplass 2006:

Vellykket aksjon Svake trafikantkunnskaper
Sommerens MA-aksjon ble en suksess!
Totalt 37 avdelinger gjorde en flott innsats
ved å delta i Aksjon Møteplass 2006, fordelt
på 40 plasser. Dette var en økning fra i fjor.

(Test deg selv og finn riktig svar på spørsmålene nede på siden!).
1. På første spørsmål om hvor mye 		
kjøreferdighetene svekkes i gjennomsnitt ved
0,2 promille, svarte bare 50 % riktig på valget
mellom alternativene 10 %, 25 % og 40 %.
2. 	Neste spørsmål om hvor stor andel av tra
fikkulykkene, hvor politiet blir koblet inn
som er forbundet med rusbruk hos bilfører
- ca 25 %, 40 % eller ca. 55 % - var det
bare 34 % som hadde peiling på.
3. 	Hvor stor andel av drepte bilførere ved
singelulykker er alkoholpåvirket? 1 av 4, 1
av 3 eller 1 av 5? Her kom undersøkelsens
høyeste andel riktige svar, og eneste gang
det var flere enn halvparten; 60 %.

Avdelingene har sendt forbundskontoret
rapporter, der en intervjuundersøkelse blant
annet sier en del om hva trafikanter har av
kunnskap om rusmiddelbruk og fart.
Årets tema
Tema i år var nemlig rus/medikamentbruk og
fart. Det var utarbeidet en folder med fakta
om trafikkskader omkring temaene. Folderen
ble godt mottatt. Aksjonsgruppene fikk ved
siden av aksjonsmateriell med informasjon om
MA også et intervjuskjema med spørsmål om
rusbruk og fart. Resultatene av dette er nå
sammenfattet.

Svakt om fart
På spørsmålene om effekten av fart var det
også varierende kunnskapsnivå:
4.	Dersom du veier 70 kg og kjører med en
fart av 70 km/t, hvilke krefter blir du da
utsatt for ved bråstopp (hvor mye vil kroppen din veie): ca 550 kg, ca 1050 kg eller
ca 1350 kg. 46 % visste svaret.
5. Dersom du veier 80 kg og kjører med en

Rusmiddelkunnskap
Det ble registrert totalt 1434 svar på intervjuet
– 537 fra kvinner og 897 fra menn – som viste
at kunnskapen om faren og konsekvensene av
rusbruk og for høy fart er forbausende liten.
Her er det mye å gjøre på informasjonsfronten.

Som første statsetat monterer Statens vegvesen nå alkolås i alle tjenestebiler – og håper
flere etater følger etter. Dermed følger Statens
vegvesen Sveriges eksempel og innfører alkolås i alle sine tjenestebiler.

Rolighetsv. 11
3933 PORSGRUNN
Tlf. 35 55 74 14
Fax. 35 55 74 15

MA har regnet ut at hver dag året rundt kjører
15.000 norske bilister en eller flere promilleturer. Tallet er stipulert på grunnlag av tall fra
politiet, EU-tall og spørreundersøkelser.

Askim
kommune

Teknisk Drift

En av møteplassene under aksjonen var å finne i
Knarvik i Lindås.

fart av 80 km/t, hvilke krefter vil kroppen
din nå bli utsatt for ved bråstopp: ca 1300 kg,
ca 2000 kg eller ca 2500 kg? 49 % svarte
riktig.
6. Du øker gjennomsnittsfarten fra 70 til 80
km/t. Hvor mye tid “sparer” du da på en
strekning på 100 km: ca. 11 minutter, ca.
15 minutter eller ca. 8 minutter? Bare 29 %
hadde rett.
7.	Sjansen for å overleve en kollisjon i 70 km/t
er 40 %, 20 % eller bare med en moderne
og sikker bil. Heller ikke her var det flere
enn 29 % som kjenner farene!

Motoroganisasjonens Bilsportstipend 2006

Alkolås i Vegvesenets tjenestebiler

Tipp Transport AS

Av Brita H. Eriksen og H-E Hansen

Taxi

Magnar Bjerkreim

Rådhuset, 1801 ASKIM
Tlf. 69 81 91 00

4387 BJERKREIM
Tlf. 51 45 01 56
Mobil 976 58 854

Skjervøy
kommune

Kultur- og
Undervisningsetaten
9189 SKJERVØY
Tlf. 77 76 00 11

Organisasjonskart for Redningstjènesten

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

Lokale redningssentraler
(LRS)
identisk med politidistriktene

Lokale redningssentraler
(LRS)
identisk med politidistriktene
og Svalbard

1820 SPYDEBERG
Tlf. 69 83 35 00

Universitetssykehuset
Nord-Norge HF

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

Også i år deler motororganisasjonene NAF, KNA,
NMK, AMCAR og MA ut penger fra sitt felles bilsportstipend. Søknadsfristen for tildeling av midler
er i år satt til 27. oktober, og stipendet deles ut
på NBFs premieutdeling lørdag 18. november.
Kriterier og regler for stipendet fås ved henvendelse til MA-kontoret.

Sykehusv. 38, 9019 TROMSØ
Tlf. 77 62 60 00

Trafikksikkerhetsutvalg
9296 TROMSØ
Tlf. 77 78 80 00

Evje og Hornnes
kommune

4735 EVJE
Tlf. 37 93 23 00

"Et landsdekkende nett med profesjonelle
bergere og et døgnåpent kundesenter gir
deg trygghet, uansett hvor eller når et
problem oppstår."

800 30 008

Riktige svar : 1: 25 %. 2: 55 %. 3: 1 av 3. 4: 1350 kg. 5: 2000 kg. 6: 11 min. 7: Bare med moderne bil.
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Klepp
kommune

Trygve Brovold A/S
Storg 23
2335 STANGE
Tlf. 62 57 14 12

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

Wollenbergs
Ortopediske AS

Høylandet
kommune

Strømdallia 4
3718 SKIEN
Tlf. 35 91 53 91

7977 HØYLANDET
Tlf. 74 32 22 00
Fax. 74 32 22 01

Industrifeltet, 1640 RÅDE
Tlf. 69 28 04 20
Fax. 69 28 04 21

Askøy
kommune

5323 KLEPPESTØ
Tlf. 56 15 80 00
Fax. 56 15 83 97

Hafstadv 34, 6801 FØRDE
Tlf. 57 72 13 80
Fax. 57 72 13 81

Opplysningsrådet
for Veitrafikken

Kvam Herad
kommune

Dronningens g 17
0101 OSLO
Tlf. 22 40 32 40

5600 NORHEIMSUND
Tlf. 56 55 30 00

Skolekontoret

7129 BREKSTAD
7160 BJUGN
Tlf. 72 51 40 00

4662 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 07 88 00

Volda
kommune

Lillesand
kommune

Stormyra 2
6100 VOLDA
Tlf. 70 05 87 00

4791 LILLESAND
Tlf. 37 26 15 00

7530 MERÅKER
Tlf. 74 81 32 00

Oppland
fylkeskommune

Samferdselsavdelinga
2626 LILLEHAMMER
Tlf. 61 28 90 00

8050 BODØ
Tlf. 75 52 00 55
E-mail: firmapost@totalformidling.no

7441 TRONDHEIM
Tlf. 73 82 71 50

7160 BJUGN
Tlf. 72 51 95 00

Bilhuset Olrud AS
Øran Vest
6300 ÅNDALSNES
Tlf. 09 300

Torolf Storsveensv 15
2406 ELVERUM
Tlf. 62 41 93 00
Fax. 62 41 93 01

5443 BØMLO
Tlf. 53 42 60 70
Fax. 53 42 60 71

Verksmoen, 4735 EVJE
Tlf. 37 93 03 01
Fax. 37 93 09 44

Samferdsel,
Miljø, Plan avd.
2325 HAMAR
Tlf. 62 54 40 00

Regional
Utviklingsenhet
7004 TRONDHEIM
Tlf. 73 86 60 00

Utdanningsetaten
4330 ÅLGÅRD
Tlf. 51 61 11 00

"Promille"?

Husk at ved og ta drosje så er du med
på å øke trafikksikkerheten i vårt fylke!
HEDMARK

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

Din lokale teststasjon
City Bil og Elektro AS

9018 TROMSØ............................Tlf. 77 67 29 85

Drammen Autoco

3045 DRAMMEN..........................Tlf. 32 89 22 10

Førde Bilservice AS

6800 FØRDE..............................Tlf. 57 83 07 00
2317 HAMAR................................Tlf. 62 54 72 00

NORD-TRØNDELAG
Stjørdal Taxi A/S

7500 STJØRDAL...........................Tlf. 74 83 75 00

OPPLAND

Lillehammer Taxisentral

2602 LILLEHAMMER......................Tlf. 61 22 20 20

SØR-TRØNDELAG

Jakhelln Bil AS

8008 BODØ................................Tlf. 75 50 41 00

Jølster Bil AS

6841 SKEI I JØLSTER.................Tlf. 57 72 68 90

Lyngdal Karosseri & Auto AS

4580 LYNGDAL...........................Tlf. 38 33 08 00

Mariendal Bil og Landbruksverksted

2360 RUDSHØGDA......................Tlf. 62 36 41 35

Norheim Karosseriverksted A/S

5538 HAUGESUND......................Tlf. 52 72 29 39

7010 TRONDHEIM................................Tlf. 08 000

A. Hønsen Sjåførskole AS
Vestvollv 8 b, 2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 64 83 62 62

AUST-AGDER
Evje..........................................Tlf. 37 93 03
Lillesand.................................Tlf. 37 27 00

01
60

BUSKERUD
Åmot Modum.......Tlf. 32 78 48 44 / 917 49 049
FINNMARK
Skaidi.......................................Tlf. 78 41 61 45
HEDMARK
Drevsjø/Engerdal.................Tlf. 62 45 66 60
Nord-Odal.............Tlf. 62 97 32 18 / 908 46 076
HORDALAND
Bergen....................................Tlf. 55 51 70 80
Lindås......................................Tlf. 56 35 55 30
Røldal / Odda.......Tlf. 53 64 73 60 / 915 35 055
Stord........................................Tlf. 53 40 40 40
MØRE og ROMSDAL
Sunndalsøra..........................Tlf. 71 69 17 26

Lantz Auto AS

Kjøpmannsg. 32
7500 STJØRDAL
Tlf. 74 82 48 42

Elvev 4, 1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92
Fax. 66 98 14 77

Sektor for skole, oppvekst og kultur

Bjugn
kommune

Oppvekst- og
kulturetaten

8185 VÅGAHOLMEN
Tlf. 75 09 80 00

Sveiseverksted

Alfr. A. Berge A/S

Meråker
kommune

DAF Norge AS

Vikersundg.
3370 VIKERSUND
Tlf. 32 78 34 40

Rødøy
kommune

Ørland
kommune

Steinkjer Bil A/S

7725 STEINKJER........................Tlf. 74 17 08 50

NORDLAND
Fauske....................................Tlf. 75 64 94 80
ROGALAND
Egersund................................Tlf. 51 46 19 22
Haugesund.............................Tlf. 52 83 10 00
Skjold.......................................Tlf. 52 76 21 00
Stavanger...............................Tlf. 51 53 88 88
Suldal....................Tlf. 52 79 74 77 / 995 65 699
SOGN og FJORDANE
Byrkjelo...................................Tlf. 957 06 000
Stårheim.................................Tlf. 57 86 37 30
SØR-TRØNDELAG
Hitra/Frøya...........Tlf. 72 44 93 40 / 947 30 002
Orkanger..............Tlf. 72 48 19 00 / 911 30 099
Stjørdal..............Tlf. 74 82 71 00 / 74 82 19 80
TELEMARK
Grenland.................................Tlf. 35 90 00 50
Kragerø...................................Tlf. 35 98 65 00
Rjukan..................Tlf. 35 09 00 09 / 35 09 16 60
Seljord.....................................Tlf. 35 05 08 88
Ytre Vinje................................Tlf. 35 07 11 20
TROMS
Balsfjord.................................Tlf. 77 72 07 33
Evenskjer/Harstad..............Tlf. 77 08 52 56
Lyngen....................................Tlf. 77 71 01 55
VEST-AGDER
Sirdal.......................................Tlf. 38 37 18 21
VESTFOLD
Horten.....................................Tlf. 33 04 34 00
Sande.......................................Tlf. 957 80 000
Landsdekkende nett til din
tjeneste døgnet rundt, hele året

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

HOME-CAR
Campingvogner

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

2 Renault halv-integrerte

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

3 Fiat halv-integrerte

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

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

6 Fiat alkove-modeller

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

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

Frihet på sitt beste med Home-Car

Frihet på sitt beste

B-PostAbonnement

H a r m o n i
S i k k e r h e t
P r e s i s j o n

Nasjonal brukerundersøkelse,
gjennomført fra november 2005 til
mars 2006. Kjørt 4 millioner kilometer,
97% av sjåførene vil kjøpe Blizzak igjen!
www.bridgestone.no
Noranza
personbil
pigg

Blizzak
personbil
piggfritt

W965
varebil
piggfritt

DMZ3
4X4
piggfritt

TES T V
V I MEN INNER
N ok t .
2006

Returadresse:
MOTORFØREREN
Postboks 80 Alnabru
0614 Oslo

