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www.citroen.no

Drivstofforbruk ved blandet kjøring: 4,4-6,5 l/100 km. CO2: 114-149 g/km. Kampanjeperiode t.o.m. 31.12.2011. 5 års garanti (2 års fabrikk- og 3 års Norgesgaranti, 100.000 km), gjelder alle nye Citroën-modeller registrert etter 01.01.2011. 
For betingelser og øvrig informasjon, se citroen.no. Leasingeksempel: Forskuddsleie fra kr 40.000,- inkl. mva. Etablerings- og tinglysningsgebyr kr 4.090,- + mva. Termingebyr kr 95,- + mva. er inkludert i månedlig leasingpris. 5,2 % nominell 
rente. Minimumskostnad kr 83.177,-. Totalkostnad kr 150.521,-. Leasingbetingelser: 36 mnd. og 36.000 km. Bildene er illustrasjonsfoto og utstyr og farger kan avvike. Vi tar forbehold om trykkfeil. Innrykket av Citroën Norge AS 

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

Er du typen som heller tar nye veier, fremfor å følge etter andre? Da er nye Citroën DS4 
tenkt og designet for deg. Den har sitt eget formspråk. Og det unike interiøret forteller 
at dette er en bil som ikke er akkurat som andre.NORGESGARANTI

CITROËN DS4 HDi 110 STYLE
LEASINGPRIS KR 2.790,-  INKL. MVA. PR. MND.
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Året 2011 nærmer seg slutten. Et år som aldri vil bli 
glemt. 22. juli greier vi nok aldri å legge bak oss. Mange 
bærer med seg sorg inn i jula. Et savn som vil være 
tungt å ta med seg inn i en tid som vi forbinder med 
varme og glede.

2011 ser ut til å bli et år med redusert antall drepte 
i trafikken. vi håper det vil være en trend vi tar med 
oss inn i et nytt år. Men uansett vil det også her være 
mange som sitter igjen med sorg og savn etter en nær 
som døde i trafikken eller ble hardt rammet på annen 
måte. Mange pårørende og nærstående sitter igjen med 
minner, men en plass står tom.

de som sørger, og de som forårsaket ulykkene, skal vi 
bry oss om og vise omsorg. Tenker vi nok på disse? En 
trafikk ulykke rammer så mange flere enn vi tror.

I Sverige er det nylig gjort en undersøkelse om dem som 
er rammet av fyllekjøring: Ikke av dem som var direkte 
innblandet i ulykken, men av dem som stod de drepte og 
skadde nærmest. Undersøkelsen viser at disse blir meget 
sterkt berørt. Mange beskriver at de sliter i forskjellige 
livssituasjoner; for eksempel at de ikke lenger har samme 
kapasitet i arbeidet sitt og har fått vanskeligheter med 
å konsentrere seg. dette fører til problemer i arbeids-
markedet. 20 prosent av de som var med i studien, har 
blitt sykemeldt eller må ha hjelp på annen måte, mot 2 
prosent før ulykken skjedde. Tilsvarende studier er ikke 
gjort i Norge, men dette er kanskje noe vi i MA burde se 
nærmere på med vårt fokus på ”Mennesket i trafikken”. 
Pårørende trenger også vår omsorg. 

vi er inne i adventstiden, ventetiden mot jul, med de 
forventninger som følger med det.
vi fyller hjemmene våre med levende lys, julepynt og 
julemusikk. kos og hygge med familie og venner.

MA ønsker alle en fredfull julehelg og et godt og trafikk-
sikkert nytt år.

Terje Tørring 
Direktør

Om å komme våre 
nærmeste i møte

lederMA- 
hjørnet

REISER
LEDER /

MA-HJØRNET

vi er inne i en tid av året da familieliv og samhold settes i høysetet.

Jeg sitter bak rattet, alene i bilen, og gjør meg tanker om våre nærmeste. Her 

jeg svinger langs en vinterlig landevei er det stadig noen som er meg nærmest. 

Nærmere bestemt en sjåfør som sneier forbi meg i 160 km/t i motsatt retning, et 

par fots lengde unna på den andre siden av midtlinjen.

Bare på denne turen har sikkert et par hundre bilister vært mine nærmeste i trafikken, 

der vi kjører i fartsgrensen i hver vår retning. Egentlig farlig nær hverandre. Hadde 

vi kommet enda tettere kunne det bli et fatalt møte. det er nesten ikke grenser 

for hvilken tillit vi må ha til at disse ukjente holder seg denne nød vendige lille 

armlengdes avstanden unna. Tillit til at de ikke er uoppmerksomme et øyeblikk, 

feilvurderer vei- og føreforhold eller for den saks skyld kjører ruspåvirket.

Her om dagen gjorde jeg meg ekstra tanker omkring våre aller nærmeste i trafikken. 

da var jeg som så ofte før på den samme veien. Men denne gangen visste jeg at 

noen som er meg spesielt nære og kjære – ikke minst lille Maja i barnesetet – var 

på ærend i den andre retningen. Jeg visste ikke hvor eller når jeg kunne møte dem 

i forbifarten. På den kveldsmørke og muligens glatte veien følte jeg plutselig en 

uro. En usikkerhet for at jeg skulle støte på dem i en sving, der noe av en eller 

annen grunn akkurat da, skulle bringe meg over midtlinjen. Over skillelinjen...

det var ikke lenger de ansiktsløse nærmeste jeg ville treffe på ett eller annet 

sted. Nå var det ansiktene jeg har på bilder i lommeboken jeg lette etter bak alle 

frontrutene som raste forbi. Og alle fortjener denne samme hensynsfulle imøte-

kommenheten.

Hans-Erik Hansen
Redaktør

Omsorg
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”Årets Ildsjel” er hele folkets pris til en som 
ikke selv søker førstepremier og en plass i 
rampelyset. Prisen trekker frem dem som år 
etter år jobber utrettelig for at forholdene 
skal ligge til rette for andre. MA-Ungdom og 
trialsporten er stolt over å ha en slik ildsjel; 
Liss Thomassen, leder for MA-Ungdoms 
trialutvalg.

Velfortjent
dette er en utrolig stor anerkjennelse av det 
store arbeidet Liss har gjort for MA-Ungdom 
innen trialkjøring. I 20 år har hun arbeidet 
utrettelig for dette viktige ungdomsarbeidet 
innen et aktivt miljø for den populære sporten.
 Liss Thomassen er et kjent og kjært ansikt 
innen trialmiljøet, spesielt på Sørlandet. Hun 
har vært viktig i å utvikle trial; ferdighetsløp 
i terrenget med motorsykkel. Og hun er høyt 

og lavt under de mange trialkonkurransene 
hun går i bresjen for. En virkelig pådriver. En 
hederlig ildsjel.

Overraskende
Liss visste ikke noe om at hun var nominert. 
På novemberdagen da det skulle offentlig-
gjøres var det søsteren som kom hjem til 
henne på formiddagskaffe og kaker for å være 
sikker på at hun var hjemme. For plutselig sto 

motorsykkel sportens verdensstjerne Ailo gaup 
utenfor døren med et Tv-team fra NRk. det var 
ikke skuespill da en kraftig forkjølet Liss så 
overrasket ut over nyheten!
- Jeg var i sjokk, sier hun til oss.
- Å være kandidat til ”Året ildsjel”: hvem 
skjønner noe sånn da? Tror det tok timer før 
jeg helt skjønte det. dette ante jeg ingen ting 
om! Tenk at alle har klart å holde dette hem-

Liss Thomassen er kandidat til en 
av norsk idretts mest populære og 
viktige æresbevisninger! Hvert år er 
den fjernsynssendte Idrettsgallaen i 
januar norsk idretts store fest. Her 
deles det ut mye heder og priser. 
En av de aller gjeveste heders-
prisene er ”Årets ildsjel”. I år har 
Liss blitt nominert til denne!

MA-Ungdoms trial -
dronning nominert som 

“Årets Ildsjel”
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melig, 
sier hun om alle trialvennene, som 
har foreslått henne.
- det er kjempestort for meg at dere har gjort 
dette. Helt, helt utrolig godt for meg at dere 
tenker på meg.
 Ailo gaup spurte om fjernsynsteamet kunne 
komme inn på kaffe. Men nei, der var Liss be-

stemt. 
- For de som kjenner meg vet at jeg har mye 
julepynt, forteller hun. det sies at hun har 
over et halvt tusen nisser i huset i juletiden. 
Så i slutten av november var alle rom ryddet 
”tomme” før alle skulle på plass. Så resten av 
NRk-intervjuet foregikk i kjelleren. Og resten 
av dagen og dagene etter ble det mye annen 
virak med presse og omtaler.

Lenge i MA
- Faren min har vært med i MA i alle år. Jeg 
ble medlem da jeg var 16. Faren min drev et 
“mekkeklubb” og jeg var med. Jeg alltid vært 
interessert i motor, sykkel og bil, forteller Liss.
Hun kom inn i styre og stell i trialsporten. På 
begynnelsen av 1990-tallet startet sønnen 
Preben med trial, og Liss engasjerte seg.
 Hun kontaktet MA-Ungdom og spurte om 
hun kunne gi trialutvalget en ny giv. Hun tok 
kurs og ble på kort tid en drivende organi sator, 
også med plass i forbundsstyret. Og hun hjalp 
til med å starte grimstad Trialklubb i MA- 
Ungdomregi. For å nevne noe…
 I snart 20 år har hun hvert år stått bak 
Trialweekenden, den store samlingen av MA-
Ungdomklubbene, der også enkeltutøvere fra 
andre trialklubber deltar.

Takknemlighet
Prisen for ”Årets ildsjel” deles ut av Norsk Tipping 
og Norges idrettsforbund og skal tildeles en 
person som har gjort en solid innsats for sin 
klubb over flere år. kriteriene sier også at 

hun/han skal ha gjort seg bemerket gjennom 
uegennyttig innsats for klubben og/eller med-
lemmene i klubben.
 Norsk idrett er tuftet på tusenvis av frivil-
lige ildsjeler. Idretten er helt avhengig av slike 
ildsjeler, og prisen ”Årets ildsjel” deles ut i 
ærbødig takknemlighet til de mange tusen 
mennesker som ved sitt frivillige arbeid bidrar i 
sine idrettslag. 

Stem selv
Ut fra mer enn 1250 ildsjeler som var foreslått 
fra hele Idretts-Norge, er Liss blant de fem som 
står igjen med nominasjon til ”Årets ildsjel”. 
Hvem som vinner vil bli offentliggjort under 
Idrettgallaen 7. januar på Hamar. da vil ”Årets 
ildsjel”-juryen (Børre Rognlien (leder), Marit 
Breivik, kjetil André Aamodt, Frank Hansen, 
Stig Inge Bjørnebye og Anette Sagen) komme 
med sin vurdering, men dette er også folkets 
pris. For her kan alle stemme på den de mener 
skal få prisen. I perioden 17. desember - 5. 
januar blir det holdt en folkeavstemning på 
internett. Og mens juryens innstilling til ”Årets 
ildsjel” teller 60 % vil folkeavstemningen telle 
40 %. Så her er det bare å engasjere seg og gi 
sin stemme!

Følg med på www.ma-norge.no og se mer om 
avstemningen på www.nrk.no/sport/idrettsgalla/

ORgANISASJON
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MA-landsmøtet 2012

de første årene etter at MA ble stiftet i 1928 
ble det holdt landsmøter hvert eneste år. Frem 
til 1950. deretter har landsmøtene funnet 
sted hvert annet år. dermed begynner antallet 
landsmøter å nærme seg et halvt hundre i MAs 
83 år lange historie. I 2010 var det Haugesund 
og Haugalandet som inviterte til landsmøtet. 
Når Stjørdal i 2012 blir samlingssted er det for 
andre gang avdelingen der skal være vertskap. 
Forrige gang var i 1966!

Møteplass
Landsmøtet er organisasjonens store formelle 

og sosiale sammenkomst. Her møtes de mange 
tillitsvalgte og andre delegater til interessante 
debatter og beslutninger. dette er en viktig 
møteplass både for organisasjonen og for de 
mange ildsjelene i MA som deltar i tillitsverv.  
Og landsmøtet er selvsagt også åpent for alle 
MA-medlemmer som måtte ønske å være med. 
Så skal du til landsmøtet; så sett allerede nå av 
tiden.
 Stjørdal ligger sentralt plassert i Norge for 
dem som skal komme til landsmøtet. dersom 
du skal kjøre bil hit, er det gode veier fra alle 
himmelretninger. værnes lufthavn ligger kort 

vei unna for dem som vil 

fly. Og for eventuelle togreisende er det like 
kort vei til stasjonen med det verdenskjente 
navnet Hell.

Aktiv avdeling
Allerede under det forrige landsmøtet meldte 
MA-avdelingen i Stjørdal at den var interessert 
i å invitere til landsmøtet i 2012. dette er en 
meget aktiv avdeling. de har egen alkolås-
bil, radioprogram og prosjekter rettet mot 
skolebarn. I tillegg til hyppige medlemsmøter 
holder avdelingen og åpne temakvelder om 
trafikk sikkerhet. Les mer om noen av aktivi-
tetene i avdelingen i en egen artikkel på de 
neste sidene. det skal også bli gode muligheter 
til å bli kjent med dem i flere omtaler frem mot 
neste sommer.
 Arnhild Cadamarteri er leder for avdelin-
gen, der styret utgjør arrangementskomiteen 
for landsmøtet. Ut over det formelle møte-

ORgANISASJON

Av H-E Hansen

STJØRDAL

 

15.–16. JUNI

LA
NDSMØTE

 

2012

Når vi nå går inn i 2012 er det landsmøteår for MA. Dette er en 
viktig begivenhet for organisasjonen. 15. – 16. juni skal tillits-
valgte fra alle hele landet samles i Stjørdal.
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programmet med diskusjoner og forhandlinger, 
legges det som vanlig opp til et spennende 
program for landsmøtet. Avdelingen vil vise 
frem både Stjørdal og omgivelsene. Planleg-
gingen av programmet er godt i gang, men 
Cadamarteri vil foreløpig være litt hemme-
lighetsfull omkring detaljene. En stor, felles 
utflukt og stor landsmøtemiddag står likevel 
- som alltid - på den tradisjonsrike agendaen.

To dager
Siden møtene begynner tidlig fredag 15. juni 
legges det opp til ankomst og registrering
på ettermiddagen og kvelden torsdag 14. Etter 
møtene på fredag vil det tradisjonen tro bli en 
landsmøteutflukt på kvelden.
 Og etter at landsmøtet er formelt avsluttet 
16. juni, finner den store landsmøtemiddagen 
sted. det legges altså opp til at del takerne 
reiser søndag 17. juni.
Men fortsatt skal mye legges til rette og detaljene 
planlegges.

Hotellet på Hell
Rica Hell Hotel er valgt som landsmøtehotell. 
dette er et stort og komfortabelt hotell med 
møtefasiliteter for landsmøteforhandlingene. 
Hotellet ligger nær Stjørdal sentrum.
 Hotellet har totalt 377 hyggelige gjesterom. 
Her finnes en stor konferansesal, der MA-møtene 
vil bli holdt. Man kan nyte måltidene i hyg-
gelige omgivelser i sokkeletasjen.
- vår restaurant har 340 plasser. Her serveres 
det både morgen, middag og kveld, og som 
de fleste hoteller i Rica-kjeden satser vi også 
mye på kortreist og lokal mat. dette vil dere 
se både på våre buffeer og andre måltider, 
forteller salgssjef Mia k. Sevaldsen.
 I toppetasjen finnes det svømmebasseng 
med motstrøms funksjon, badstue og trimrom, 
for dem som vil benytte dette tilbudet.
 Hotellet ligger kun 6-7 minutters gange 
fra Trondheim Lufthavn værnes, men for dem 
som ikke ønsker å gå tilbyr hotellet gratis skyss 
med sin minibuss.
- For dem som kjører, har vi selvfølgelig masse 
parkeringsplasser som er gratis, opplyser 
Sevaldsen.
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dette har foregått i 38 år! Alle 2. klassinger i 
Stjørdal får være med på en kveld der de skal 
lære hvor viktig det er å bruke refleks. Tidligere 
i høst var Stjørdal sammen med de andre MA-
avdelingene i Nord-Trøndelag med på fylkets 
store finale i presisjonssykling for 5. – 6.-klass-
inger.

godt samarbeid
det er et meget godt samarbeid mellom dem 
som arbeider med trafikksikkerhet i Stjørdal. 
det som har gjort refleksaksjonen mulig er MAs 
ildsjeler i samarbeid med blant andre NAF, Lions, 

vegvesenet og Stjørdal Trafikkstasjon, samt en 
del bedrifter som stiller opp med gratis tjenester 
som for eksempel Nettbuss.
 I mørke kvelder på senhøsten får alle elev-
ene i 2. klasse muligheter til å oppleve hvordan 
det er å bruke og å ikke bruke (!) refleks.

Siden 1974
Refleksaksjonen startet i 1974 som et tilbud til 
alle 1.klassinger i grunnskolen. Etter skolerefor-
men hvor det ble obligatorisk skolestart for 
6-åringer fikk 2. klassingene det samme tilbudet.
 Fra en beskjeden start er det nå blitt et 

meget stort arrangement som foregår på Lånke-
banen, den kjente rallycrossarenaen i Stjørdal. 
Her samles over 300 elever med foreldre!
 Aksjonen er fordelt over tre kvelder med 
grundig innføring i refleksbruk både teoretisk og 
ved demonstrasjon av hvor stor forskjell det er 
på å bli sett av andre trafikanter når man bruker 
refleks eller om man går uten.

Demonstrasjon
Busselskapet stiller gratis busser med sjåfører 
som henter elevene på skolene etter at det har 
blitt mørkt om ettermiddagen. de blir kjørt til 
Lånkebanen. Her går Tore Skjervold fra Stjørdal 
Trafikkstasjon ombord og informerer og forklarer 
om refleks. Imens beveger syklister og fotgjen-
gere fra NAF og MA seg i og utenfor lyskjeglen 
fra bussen. disse er både med og uten refleks! 
Her blir det virkelig vist hvor skremmende viktig 
det er å ha på seg refleks og synes ordentlig!
 Etterpå blir elevene kjørt til administra-
sjonsbygget hvor MAs representanter forklarer 

ORgANISASJON

Av H-E Hansen
Stjørdalsavdelingen skal være vertskap for MAs landsmøte neste år. 
Men forberedelsene av dette er bare en av de mange aktivitetene 
de foretaksomme MA-entusiastene har hatt i høst. Atter en gang 
har de blant annet vært med på refleksaksjonen for kommunens 
skolebarn.

Stjørdal avdeling av MA:

Storaksjon og andre aktiviteter
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og demonstrer lys, refleks og sykkelhjelm for 
både elevene og foreldrene. Her blir det lagt 
vekt på hvor det er lurt å plassere refleks på 
barn når de skal ferdes på mørke veier. Og alle 
får selvsagt refleks med seg hjem!
 Siste stopp for elevene før de returnerer til 
skolene er hos gerda vik fra Stjørdal Trafikk-
stasjon. Hun har på forhånd sendt skolene opp-
gaver om refleksbruk, som barna har løst. Mens 
gerda gjennomgår oppgavene står Lions for god 
bevertning med boller og juice. 
 I år fikk de mange foreldrene anledning til 
å se og prøve MA-avdelingens alkolåsbil mens 
barna fulgte programmet.

Refleks i Innherred
dessverre står det ikke så bra til med folks 
refleksbruk. Medlemmer av Innherred MA litt 
lengre nord i fylket, gjorde sammen med Trygg 
Trafikk en telling av refleksbruken i Levanger og 
verdal sentrum i høst. den viste dårlige tall og 
ingen bedring fra tidligere år.
 Av de 430 fotgjengerne som ble registrert 
brukte bare 88 (20 %) refleks. de andre fikk 
en hyggelig påminnelse om å bruke refleks i 
kveldsmørket i form av en refleksbrikke.

Populært tiltak
I november inviterte Stjørdalsavdelingen til 
en trafikkveld, der hovedtemaet var kjøring i 
rundkjøringer. dette var et åpent møte, behørig 
annonsert i avisen for å invitere alle interesserte 
i tillegg til MA-medlemmene. 
 MAs Johan kristoffersen hadde stilt utstill-
ingslokalene i sin bilforretning til disposisjon for 
kveldsmøtet. Her var det satt opp stoler og bord 
til alle de 60 som ønsket å få praktiske orienter-
inger om bilkjøring. dette var en hyggelig kveld 
med god servering og håndfaste råd.
 Tore Skjervold fra Stjørdal Trafikkstasjon 
hadde mye å fortelle møtedeltakerne. For 
Stjørdal har nå fått flere nye rundkjøringer som 
har to felt. For mange er dette litt problematisk, 
men Skjervold har lang erfaring og er en meget 
god formidler av trafikkspørsmål. Møtedeltakerne 
fikk gode muligheter til å stille spørsmål og si 
sine meninger. 

Storaksjon og andre aktiviteter

Tre ungdommer som alle var elever ved Ole Vig videregående skole i 
Stjørdal, mistet livet i trafikken i løpet av 2009. Foreldrene har startet 
en aksjon. Det meget synlige virkemidlet er refleks.

vi møter ett av foreldreparene på MAs trafikkveld i Stjørdal, Ingrid og Odd Egil Lunnan. de 
foreller at kampanjen har som mål å skape større sikkerhet for alle som ferdes ute i trafikken 
og være et minne om de tre ungdommene. 
 kampanjen har fått navnet “LYS OPP og minnes”. Man innså hvor mye det betydde for 
sorgarbeidet blant venner, familie og kjente å kunne tenne lys på ulykkesstedet.  derfor ble 
kubbelyset en naturlig del av logoen og kampanjen.
- vi håper at refleksen skal gjøre en forskjell, et dobbelt budskap; du blir synlig i trafikken 
og minnes de omkomne, sier initiativtakerne.
 Russen har sammen med Trygg Trafikk vært med på å bidra til finansiering av refleks og 
brosjyrer som deles ut. En kinoreklame er også kjørt i hele Nord-Trøndelag.
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Stor studie av 
rus og trafikk

Norge og 12 andre land har deltatt i ei 
internasjonal veikantstudie for å kartlegge 
hvor mange bilførere som kjører med trafik-
kfarlige stoffer i blodet. Studien kalles dRUId 
- driving under Influence of Alcohol, drugs 
and Medicines. de endelige resultatene fra 
alle delprosjektene ble lagt frem i høst, og ble 
presentert på en stor konferanse om rus, som 
Statens vegvesen arrangerte i Oslo i novem-
ber. 

Stort problem
dRUId-prosjektet har fått støtte gjennom EUs 
6. rammeprogram for forsking og ble startet 
opp i oktober 2006 og avsluttet i oktober 
2011. Målet for prosjektet var å skaffe mer 
dokumentasjon om effekten av rusmidler og 
sløvende legemidler på trafikksikkerheten. 

Prosjektet har innehentet data og kunnskap 
som skal brukes som grunnlag for å bedre 
trafikktsikkerheten i Europa, spesielt med 
hensyn til ruspåvirket kjøring. Mer enn 30 
forskingsinstitutter fra 18 europeiske land har 
totalt sett deltatt i prosjektet.
 dRUId-prosjektet er satt i gang på bak-
grunn av de enorme konsekvensene trafikku-
lykkene har. Bruk av alkohol, illegale rusmidler 
og sløvende legemidler er medvirkende årsak 
til ein stor del av trafikkulykkene. I Europa 
ble 34 500 personer drept i trafikken i 2009. 
Trass i et svært høyt tall er dette en reduksjon 
på 36 % siden 2001. Ambisjonen er at dette 
skal reduseres enda mer. EU vedtok i 2003 et 
mål om å redusere antallet trafikkdrepte med 
50 % innen 2010, noe som ikke ble oppnådd. 
EU vedtok deretter et nytt mål om å redusere 

tallet på trafikkdrepte med 50 % innen 2020 i 
forhold til i 2010.
 I Norge vet vi at alkohol, andre rusmidler 
og medikamenter er medvirkende årsak i 
omtrent en tredjedel av dødsulykkene.

Stort prosjekt
dRUId-prosjektets veikantundersøkelse er 
verdens største kartlegging av rusmiddelbruk 
blant vanlige bilister med totalt nesten 50 000 
deltakere i de 13 landene. den norske under-
søkelsen omfattet over 9 000 bilførere og var 
dermed den største nasjonale delstudien blant 
landene som deltok.
 Resultatene herfra kommer frem i en rap-
port fra Folkehelseinstituttet. denne rapport 
2006:6 om ”bruk av alkohol, narkotika og 
trafikkfarlege legemiddel blant bilførarar i 

TEMA

Omtrent 1 av 30 bilførere på norske veier kjører med alkohol, illegale rusmidler eller sløvende 
legemidler i blodet. Dette viser resultatene som Folkehelseinstituttet har publisert fra det store 
europeiske DRUID-prosjektet. Og mens norske bilførere ligger relativt godt an med alkoholbruken 
sammenlignet med andre land, topper de listen over de mestbrukende av sovemedisiner. Blant 
unge menn er det på dette området vanligst å finne illegale rusmidler, mens sløvende legemidler 
er vanligst å finne hos eldre kvinner.

Av H-E Hansen

DRUID:
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TEMA

normal trafikk: Norske og europeiske resultat 
frå dRUId-prosjektet”, gir mange interessante 
resultater.
- vegtrafikkloven sier at rusmiddelbruk og 
bilkjøring ikke hører sammen. denne rap-
porten viser at de fleste respekterer dette. det 
gjelder særlig alkohol, mens bruk av illegale 
stoff og noen medikamenter brukes i noe 
større grad, skriver Per Trygve Normann,
Avdelingsdirektør i Avdeling for rusmiddel-
forsking, i forordet.

Over 9000 testet
veikantstudien ble gjort ved at bilførerne 
ble stoppet av Utrykkingspolitiet, som først 
gjorde sine egne kontroller. deretter spurte 
medarbeidere fra Folkehelseinstituttet om 
bilførerne ville delta i et frivillig og anonymt 
forskingsprosjekt.
 Norge er det landet der det er tatt flest 
prøver. Hele 94 % av bilførerne som ble bedt 
om å være med på den friville testen sa seg 
villige til å delta. I Sverige og Finland var 
andelen bare 50 %, mens den i danmark var 
på norsk nivå. Høyest andel hadde Italia, men 
det forklares med at det bevæpnete politiet 
her hadde hjemmel til å bøtelegge dem som 
ville trekke seg!
 ved hjelp av spyttprøver kan man under-
søke om personen er påvirket av ett eller flere 
av totalt 25 legemidler og rusmidler. Spytt-
prøver blir brukt for å påvise om en person 

nylig har brukt et rusmiddel, men prøven kan 
ikke direkte si om verdkommende er påvirket 
av det.
 Spyttprøvene ble analysert ved Folke-
helseinstituttet og undersøkt for alkohol, 
tetrahydrocannabinol (hasj, marihuana), 
amfetamin, metamfetamin, ecstasy og lig-
nende stoffer, kokain, et nedbrytningsprodukt 
av heroin, sovemedisiner, angstdempende 
medi siner, sterke smertestillende medisiner, 
 epilepsimidler, og enkelte nedbrytnings-
produkter av disse stoffene. 
 I den norske delen av dRUId-prosjektet er 
det analysert spyttprøver fra 9236 bilførere. 
Seks områder i Øst-, vest-, Midt- og Nord-
Norge ble valgt ut, der prøver skulle tas. disse 
ble regnet som representative for landet, og 
dette gjorde prøveinnsamlingen relativt enkel 
av praktiske grunner:
• Hedmark, Romerike og nordlige Oslo: 
Innen 200 km fra Oslo
• Buskerud, Asker/Bærum og 
vestlige Oslo: Innen 200 km fra 
Oslo
• Hordaland: Innen 120 km fra 
Bergen
• Haugaland: Innen 120 km 
fra Haugesund
• Trøndelag: Innen 120 
km fra Trondheim
• Troms: Innen 120 km 
fra Tromsø

Hovedresultater
I Norge var 3,0 % av dem som avga prøver 
positive for alkohol, andre rusmidler eller 
sløvende legemidler. 
 Sløvende legemidler: 1,7 % var posi-
tive på bare slike stoffer alene (1,9 % totalt 
når man regner med dem som fikk 
påvist flere stoffer i samme 
prøve). dette er litt høyere 
enn gjennomsnittet for 
deltakerlandene. det 
angstdempende 
stoffet diaz-
epam (som 
finnes 
i 

Kart som viser studieområdene 
1: Hedmark, Romerike og Oslo N 
2: Buskerud, Asker, Bærum og Oslo V 
3: Hordaland 
4: Haugaland 
5: Trøndelag
6: Troms.

Prosjektmedarbeidere klare for innsamling av spyttprøver

Foto: Azemira Sabaredzovic / Folkehelseinstituttet

Prøvetakingssett for spytt.
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TEMA

valium og lignende 
legemidler) ble 
påvist oftest. det 
smertestillende 
stoffet kodein 
og sovemiddelet 
zopiklon ble 

også påvist ofte. 
 Illegale stoffer: 0,6 % var positive på kun 
slike stoffer (0,8 % totalt). dette er lavere 
enn gjennomsnittet for deltakerlandene. 
Tetrahydrocannabinol (THC) ble påvist oftest.  
 Alkohol: Alkohol over 0,1 promille ble 
funnet i 0,4 % av prøvene. 0,2 % av førerne 

hadde imidlertid alkohol over grensen på 0,2 
promille, mens disse utgjorde 0,3 % når man 
også inkluderer promillekjørere som nektet å 
gi spyttprøve, men som politiet tok seg av. 
dette er faktisk svært lavt i forhold til de 
fleste europeiske landene. 

Alder og kjønn
Alkohol, illegale rusmidler og sløvende 
legemidler ble oftere funnet i prøver fra menn 
enn kvinner. Blant unge menn var det vanligst 
å finne illegale rusmidler, mens sløvende 
legemidler var vanligst å finne hos eldre 
 kvinner. 
 Alkohol ble oftest påvist om natten i 
helgene. det er på dette tidspunktet alkoho-
linntaket er forventet å være størst, så dette 
var ikke noe overraskende funn, påpeker 
rapporten. Illegale stoffer ble oftest funnet 
i prøver fra førere om natten (mellom kl. 22 
og 04), spesielt i helgene. Bruksmønsteret er 
sannsynligvis omtrent som for alkohol når det 
gjelder tidspunkter i uken.
 Z-sovemidler ble oftest funnet i prøver 

Prosentandel av førerne i ulike land som hadde promille 
høyere enn eller lik 0,1 ‰.

Prosentandel av førerne i ulike land som hadde promille 
høyere enn eller lik 0,5 ‰.

Kart over deltakarlanda i DRUID sine
vegkantundersøkingar.

Belgia (BE)
Tsjekkia (CZ) 
danmark (dk) 
Spania (ES) 
Finland (FI) 
Ungarn (HU)
Italia (IT) 

Litauen (LT) 
Nederland (NL) 
Norge (NO) 
Polen (PL) 
Portugal (PT) 

Sverige (SE) 

Landene i undersøkelsen:
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TEMA

tatt om dagen på hverdager. Resultatene her 
stemmer godt med det forventete bruksmøn-
steret.
 
geografiske forskjeller
det ble oftere påvist alkohol og narkotika i 
prøver fra bilister på Østlandet enn i prøver 
fra andre deler av landet, og oftere i prøver 
frå Oslo-området enn andre tettsteder og fra 
landsbygda. det var statistisk sett klare for-
skjeller i funnene av trafikkfarlige legemidler 
og illegale stoffer mellom de ulike landsde-
lene. disse stoffgruppene ble oftest funnet i 
prøver fra førere på Østlandet.
 Forskjellene var også tydelige mellom 
Stor-Oslo, andre tettsteder og områder ute-
nom tettsteder. Alkohol og summen av posi-
tive analysefunn (alkohol, illegale stoffer eller 
trafikkfarlige legemidler) ble oftest funnet i 
prøver fra førere i Stor-Oslo.

Utenlandske bilførere
Utenlandske bilførere på norske veier skilte 
seg ut ved at de hadde klart høyere forekomst 
av illegale stoffer og alkohol, men lavere 
forekomst av trafikkfarlige medisiner. Når det 
gjaldt de totale funnene av alkohol, illegale 
stoffer eller legemidler var det ingen signifi-
kante forskjeller.
 Rapporten sier at disse resultatene ikke 
er uventete når man sammenligner med 
resultatene fra andre deltakerland i dRUId, 
bortsett fra at det ser ut til at færre ut-
lendinger kjører med promille mens de er på 
norske veier enn når de er i hjemlandet.

Forskjeller mellom land
Tilsvarende analyse av dRUId-resultatene er 
gjort i de andre landene i prosjektet. 
- Resultatene viser at det var store forskjeller 
mellom de ulike landene. Forekomsten av 

alkohol og narkotika i prøver fra norske førere 
var lavere enn gjennomsnittet i Europa, mens 
forekomsten av sløvende legemidler totalt 
sett var høyere. Norske bilførere var blant 
de flinkeste til å holde seg unna alkohol før 
bilkjøring, påpeker dr. philos. Hallvard gjerde 
i  Avdeling for rusmiddelforskning ved Folke-
helseinstituttet. gjerde er førsteforfatter på 
den norske rapporten. de andre forfatterne er 
også kjente innen norsk forskning  og trafikk-
sikkerhetsarbeid; Asbjørg S. Christophersen, Per 
T. Normann, Terje Assum, Bjørg S. Pettersen, 
Ada Josefine Rognerud, Azemira Sabaredzovic 
og Jørg Mørland.
 Alkohol ble oftest påvist i prøver fra bil-
ister i Italia, der omtrent 5 % hadde over 0,5 
promille alkohol. THC (cannabis) var oftest å 
finne i prøver fra førere i Spania. det samme 

gjaldt kokain. Benzodiazepiner ble oftest 
påvist i prøver fra sjåfører i Portugal.
 Z-sovemiddel (zolpidem og zopiklon) ble 
imidlertid oftest påvist i prøver fra norske 
bilførere. 

Prosentandel av førerne som var positive på amfetaminer. Prosentandel av førerne som var positive på kokain.

Kart over deltakarlanda i DRUID sine
vegkantundersøkingar.

kjøring i rus er et stort problem i EU, som myndighetene setter fokus på. Tidligere 
i år utarbeidet EU-parlamentet en 104-punkts betenkning om trafikksikkerhet. Her 
inngår også forslag om bruk av alkolås og harmonisering av promillegrensene i 
medlemslandene.
 
det omfattende dokumentet foreslår i denne omgangen at alkolås skal monteres inn 
i biler til sjåfører som er dømt for fyllekjøring flere ganger. det pekes også på at rus 
i trafikken bør ha et spesielt fokus i sjåføropplæringen.
            Når det gjelder promillegrensene, ligger de fra 0 til 0,8 i EUs medlemsland. 
Her tas det til orde for en harmonisering, der nulltoleranse anbefales de første to 
årene etter at man har fått sertifikat. Mer om dette i neste nummer 
av Motorføreren.

Alkolås og promille i EU
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Forføreriske dimensjoner

Allerede når du ser bildene får du lyst til å tre-
ffe dS5, og førsteinntrykket bekrefter forvent-
ningene: Her har Citroën igjen vært frydefullt 
dristige med design. dette gjenspeiles også 
når vi setter oss inn i den spennende kupeen 
og stifter et hyggelig førstebekjentskap på en 
variert tur.

Ut av mengden
dette er en bil for dem som liker design og 
ikke vil gli inn i den hverdagslige hopen. Når 
du ser den utenfra signaliserer den noe helt 

spesielt. den skiller seg ut fra det meste. Også 
fra Citroens øvrige C-serie. Og innvendig er 
det franske merket – nær sagt som vanlig – på 
hugget med iøynefallende og fikse løsninger. 
Og stil henger sammen med funksjon.
 I tillegg til vanlige diesel- og bensin-
motorer, kommer den snart også i en spen-
nende hybridutgave. den skal vi komme tilbake 
til i neste nummer.

Arv og fremtid
dS-serien består fra før av Citroën dS3 og dS4, 

og nå kommer altså også dS5.
 dS. de to bokstavene har en helt egen 
betydning i Citroëns historie. da de for et par 
år siden ble hentet frem igjen, var det for å 
sette navn til en modellserie som byr på noe 
spesielt hos Citroën. dS tilhører Citroëns lange 
tradisjon og arv. Betegnelsen ga fra 1950-tal-
let navn til en bil som var revolusjonerende 
for sin tid; kreativ og et symbol på stil og 
teknologi.
 Slik vil Citroën at det skal være nå også; 
en ny måte å tenke seg bilens fremtid på. 
Og hva dS egentlig betyr? det er det egent-
lig  ingen som kan gi fasiten på. Men uttalt 
”deess”, er man inne på det franske ordet 
”déesse” for gudinne.

Cockpit
dS5 virker stor. designet gir et inntrykk som 
kanskje overgår den faktiske lengden på 4,52 

BILNYTT

Citroën lanserer nå den tredje modellen i DS-serien; Citroën DS5. Dette 
er en bil som med sitt markante ytre og indre design skal signalisere 
innovasjon og leve opp til Citroëns slagord ”Créative Technologie”. Det er 
forventet at den nye modellen kommer til Norge i første halvår 2012. 

Av H-E Hansen

Citrôen DS5:
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meter. Bredden på 1,85 meter og høyden på 
1,51 meter bidrar også til opplevelsen av stør-
relsen. Innenfor dette rommer bilen plass til 5 
og et bagasjerom som er på opptil 465 liter.
Interiøret gir en cockpit-følelse. Både piloten 
og co-piloten sitter i utmerkete seter foran et 
dashbord som gir assosiasjoner til flyverdenen. 
Og oppe under soltaket er det et bryterpanel 
som gir ytterligere følelse av kontroll med 
funksjonene. Her er det bare å ta av!
 Materialene i kupeen gir en god følelse av 
kvalitet med god bruk av lær og aluminium. 
dS5 er tilgjengelig med spesielt luksuriøse 
skinnseter i ”klokkerem”-mønster. 

Komfort
vi får vår første tur på både svingete lande-
vei og raskere motorvei. Modellen byr på en 
sammensatt og komfortabel kjøreopplevelse. 
Sporty og kontant i bevegelsene. kjøreegen-

skapene og sikkerheten nyter godt av blant 
annet Citroën-teknologien Intelligent Traction 
Control, som er en videreutvikling av ESP-
systemet, en ny generasjon overvåknings-
system for ufrivillig kryssing av veistripene, 
automatisk skift mellom nær- og fjernlys som 
er avhengig av trafikken omkring, head-up 
display i farger og ryggekamera. Ellers er 
utstyrsmulighetene rikholdige.
 Citroën dS5 har fått fem stjerner i EuroN-
CAPs sikkerhettest. 

Fire motorer
dS5 blir lansert med fire motoralternativer: To 
diesel- og to bensinmotorer.
 dieselmotorerne er Euro v og utstyrt med 
partikkelfilter: e-Hdi 110 Airdream (112 hk og 
EMg) med Stop&Start av nyeste generasjon, 
som kan redusere drivstofforbruk og utslipp 
av CO2 med opp til 15 % i tett bytrafikk, og 

Hdi 160 (163 hk med manuell 6-trinns eller 
6-trinns automatisk girkasse).
 dessuten kan dS5 leveres med to bensin-
motorer, som er utviklet i samarbeid med BMW. 
Begge tilfredsstiller utslippskravene Euro v, 
og har turbo og direkte innsprøyting: THP 155 
(156 hk og 6-trinns automatgir) og THP 200 
(200 hk og 6-trinns manuell girkasse). 

Også som hybrid
Citroën dS5 vil bli den første Citroën-modellen 
utstyrt med hybridteknologi. den heter 
HYbrid4 og har elmotor og dieselmotor som 
virker på henholdsvis for- og bakhjulene. En 
spennende ”firehjulsløsning” der du kan bruke 
eldrift i byen og alle de 200 hestene når det 
skal gå fortere og lengre. Hybrid4 skal vi stifte 
nærmere bekjentskap med senere.
 Citroën dS5 kommer i handelen på nyåret. 
Foreløpig er det ikke satt noen pris i Norge.
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Ny og allsidig Yaris

Toyota bruker ofte betegnelsen bybil om sin 
småbil Yaris. den er kvikk og lett håndterlig, og 
kan også by på en komfortabel langtur. Allerede 
med det minste motoralternativet får den snaut 
tonnet lette Yaris spreke nok egenskaper til de 
fleste formål i nærmiljøet.

Europeisk
gjennom det siste tiåret har Yaris oppnådd en seg-
mentandel på mer enn 5 % i Europa, og har vært 

en sterk bidragsyter til Toyotas fremgang i Europa. 
Samtidig har den en sentral rolle i den europeiske 
bilproduksjonen for Toyota. For den japanske bilen 
bygges ved Toyota Motor Manufacturing France, i 
valenciennes, Frankrike. der skal et tett samarbeid 
med underleverandørene så tidlig som mulig sikre 
kvaliteten på komponentene som inngår i bilen.

Kompakt og kvikk
dette er den tredje generasjonen av Yaris. den 

europeiske lanseringen av første generasjon 
skjedde i 1999. Målet var fra første stund å 
utvikle en modell etter konseptet ”kompakt 
på utsiden, men rommelig på innsiden”. dette 
videreføres med den nye Yaris, som nå har en 
utvendig lengde på 3,88 meter. dette er en 
økning på 10 cm. I segmentet for biler med en 
gjennomsnittlig lengde på rundt 4 meter, er 
Yaris fortsatt en av de mer kompakte bilene.
 Fordelen med å være liten og kompakt er 
for eksempel den lille svingradiusen på bare 4,7 
 meter. dette bidrar til å gjøre Yaris letthåndterlig 
og kvikk, enten det er i bytrafikken, når du skal 
inn på gårdsplassen eller på trange parkerings-
plasser.
 Bredden er fortsatt 1,69 meter, mens 
høyden er redusert med 2 centimeter til 1,51 

BILNYTT

Toyota har lansert en ny utgave av Yaris. Den nye modellen bygger 
på den vellykkete forgjengeren, men den har fått et mer markant 
design. Bilen kommer nå også med forbedrete drivlinjer og nye 
 girkasser, samt et nytt multimedia- og navigasjonssystem.

Av H-E Hansen

Toyota:
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meter. dermed har bilen fått et lavere tyngde-
punkt og ser også mer sportslig ut. Samtidig 
er akselavstanden økt med 5 cm, og designens 
korte overheng foran og bak kombinert med 
fremtredende hjulbuer gir et uttrykk av stabilitet 
og kraft. 

Nytt designspråk
Nye Yaris har en fått en mer dristig front, og 
har designspråk som Toyota sier vil prege den 
neste generasjonen av modeller. Sentralt i dette 
står endringen i proporsjonene mellom den øvre 
og nedre grillen, hvor hovedfokus nå er satt 
på den nedre del. den øvre grillen i full bredde 
er flankert av nye horisontale hovedlykter. I 
støtfangeren inngår et bredt luftinntak som 
forsterker bilens lave tyngepunkt.

Når du ser modellen fra siden skal inntrykket 
av dynamikk være forsterket gjennom en klart 
fallende sideprofil. A-stolpen er flyttet fremover 
og den slakere vinkelen på frontruten er med på 
å redusere luftmotstanden til et klasseledende 
nivå, oppgis det. 

Opplevd kvalitet 
Toyota understreker at det sentrale målet for 
interiørdesignen var å skape en mer førerfokusert 
utforming. Førerens og passasjerens plasser er 
klart delt. Fokus er satt på førerens ergonomi.
Nye sterke horisontale linjer skal skape en følelse 
av bredde. Fargen på dashbordet og dørpanelene 
matcher setetrekkene. Førerinstrumentene, en 
multimedia berøringsskjerm og lufteventiler har 
metallfinish. det gir en følelse av kvalitet. 

Økt justering
I motsetning til tidligere Yaris-generasjoner 
er instrumentene nå plassert rett foran rattet, 
og med alle førerfokuserte brytere plassert 
ergonomisk riktig. det nye speedometer med rød 
bakbelysning gir god synbarhet, og det treeikete 
skinnrattet har synlige sømmer og gir et godt 
grep. Justeringsmuligheten for høyden på før-
ersetet er økt med 15 mm til det maksimale 60 
mm. En armstøtte for føreren er også tilgjen-
gelig for å øke komforten.
 Setene foran er helt nye og gir god støtte. 
Bredden på sitteputen er økt og dessuten hevet 
i fronten for å gi bedre lårstøtte og samtidig er 
sidestøtten bedre enn før. 
 På tross av sine kompakte dimensjoner 
har det vært satt fokus på at plassen til 
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passa sjerer skal være god. Seteryggene 
er gjort tynnere uten at det skal gå på 

kompromiss med sikkerheten. dette øker 
plassen mellom for- og baksetet med 35 mm til 
64,5 cm. den nye Yaris har ikke skyvbart bak-
sete, men bakseteplassen er likevel like stor som 
om baksetet var plassert i bakre posisjon.
Bagasjerommet har en lastedybde som er økt 
med 14,5 cm til 71 cm og volumet er økt med 
25 % til 286 liter.  
 Med baksetene nedfelt rommer bilen 768 
liter bagasje. Bakdørsåpningen er gjort 20 mm 
bredere for å gjøre innlastning enklere. Plassen i 
bagasjerommet er like stort som det tidligere var 
med sete i fremre stilling.
 
Optimalt
den nye Yaris blir tilgjengelig med tre ulike 
motorer, vvT-i bensinmotorer på henholdsvis 1,0 
(69 hestekrefter) og 1,33 liter (99 hk) og en 1,4 
d-4d turbodiesel (90 hk). Alle tre motorene be-
nytter Toyota Optimal drive, en samlebetegnelse 
på en rekke forbedringer på drivlinjen som skal 
maksimere ytelsene og samtidig bidra til lavt 
driv stofforbruk og CO2-utslipp. dieselmotoren 
gjør unna mila på 0,39 liter, mens bensinmo-
torene går på henholdsvis 0,48 og 0,54 liter/mil.
Toyota Optimal drive fokuserer på flere av de 
sentrale områdene for å utvikle effektive driv-
linjer, slik som lettvekts- og kompakt design, 
forbedret forbrenningseffektivitet, lavfriksjons-
komponenter og miljøvennlige teknologier. 
Lavere vekt på bilen og reduksjon av luftmot-
stand bidrar til å redusere drivstofforbruket 
og CO2-utslippene uten at det skal gå ut over 
ytelsene i form av effekt og dreiemoment.
En Multidrive S girkasse kan velges i kombina-
sjon med 1,33-liters bensinmotor. girkassen gir 
mulighet for manuell betjening, via en 7-trinns 
sekvensiell modus betjent gjennom girspaken 
eller hendler på rattet.  Multidrive S opererer in-
nen bredere girutvekslinger enn konvensjonelle 
girkasser. dette gir bedre akselerasjon fra start 
og skal bidra til forbedret drivstofføkonomi.
Som tilvalg kan du få dieselmotoren i kombina-

sjon med en MultiMode girkasse. dette er en 
manuell girkasse som kan kjøres i automatisk 
eller manuelt modus gjennom rattmonterte 
kontroller.
 
Berøringssystem
I dagens påloggede samfunn mener Toyota 
at stadig flere bilkjøpere ønsker tilgang til 
multimediasystemer, uavhengig av bilens pris 
eller utstyrsnivå. disse kundene får på Yaris en 
sentralisert berøringsskjerm som kan kontrollere 
et bredt utvalg av funksjoner.
dette systemet - Toyota Touch - inkluderer også 

AM/FM radio, en Cd/MP3 spiller, Bluetooth 
handsfree for mobiltelefon med mulighet for 
streaming og automatisk synkronisering av 
kontaktregisteret ved hver tilkobling. En USB-
port gir enkel tilkobling til bærbare musikkspill-
ere, og har mulighet for å vise albumcover fra 
iTunes. 
Skjerminformasjonen inkluderer drivstoffor-
bruk i øyeblikket, gjennomsnittlig forbruk og 
gjenstående rekkevidde. I tillegg har systemet et 
ryggekamera som standard.

Applikasjoner
Med Toyota Touch som utgangpunkt tilbyr 
Toyota et navigasjonssystem som tilvalg, kalt 
Toyota Touch & go. 
Touch & go gir blant annet også multimedia-
systemet mulighet for at skjermen kan benyttes 
til å sende og motta SMS og en USB-basert 
foto visningsfunksjon. Flere app’er for Toyota 
Touch & go vil være tilgjengelig for nedlastning, 
slik som drivstoffpriser, vær- og parkerings-
informasjon. I tillegg har en spesifikk Facebook-
app blitt utviklet.

Utstyr
Yaris kommer nå i tre utstyrsgrader: Sense, Ac-
tive og Style. Fra Sense med blant annet fjern-
styrt sentrallås  og “Follow me home”-lys, byr 
de høyere Active- og Style-nivåene i tillegg på 
en del oppgraderte designdetaljer utvendig  og i 
interiøret. Her får man også et praktisk ryggeka-
mera som gir bilde i bakspeilet. Toyota Touch og 
Touch & go er også å få på Active og Style. 
 Nye Yaris er tilgjengelig med 15 eller 16 
tommer aluminiumsfelger. du kan velge blant 10 
eksteriørfarger, hvorav 5 er nye for modellen, og 
to er helt nyutviklede farger.  

Priser
Prisen for Toyota Yaris med den minste bensin-
motoren starter på 165 600 kroner, mens prisen 
med den sterkere 1,33-litesmotoren begynner 
på 189 600 kroner. dieselutgaven koster fra  
201 200 kroner.

BILNYTT
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Hobøl
kommune

www.hobol.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no
www.nord-fron.kommune.no

Hvaler
kommune

www.hvaler.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no www.heroy.kommune.no
www.steigen.kommune.no

Tingvoll
kommune

www.tingvoll.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Østre Toten
kommune

www.ostre-toten.kommune.no

www.vaksdal.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Hasvik
kommune

www.hasvik.kommune.no

Skånland
kommune

www.skaanland.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole, oppvekst og kultur
www.meraker.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Stavanger
kommune

www.stavanger.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Moss
kommune

www.moss.kommune.no

Nesset
kommune

www.nesset.kommune.no
www.kristiansand.kommune.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no

Leka
kommune

www.leka.kommune.no

Fræna
kommune

www.frana.kommune.no

Nordre Land
kommune

www.nordre-land.kommune.no

 www.hamar.kommune.no

www.nesodden.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi,
Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

MA 5-2011.pmd 29.09.2011, 11:141

God Jul og 
Godt Nytt År!

MA – rusfri trafikk og livsstil 
ønsker alle
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MØRE og ROMSDAL

Volda............Tlf. 70054400/Alarm Tlf. 70078151

OPPLAND

Dombås.................................Tlf. 932 42 099
ROGALAND

Haugesund...........................Tlf. 52 83 10 00
Stavanger.............................Tlf. 51 53 88 88

SOGN og FJORDANE

Byrkjelo.................................Tlf. 957 06 000
Stryn.......................................Tlf. 970 82 373

ØSTFOLD

Halden...................................Tlf. 69 17 54 90

Samferdselsavd.
Fylkeshuset, 6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00

Vålerv. 381
1599 MOSS

Tlf. 69 24 78 00

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Willys Trafikkskole AS
Andebuv 74, 3170 SEM

Tlf. 33 31 14 57

Sigvald Bergesen  d.y. og
Hustru Nanki’s Almennyttige Stiftelse

Dronningen 1, 0287 OSLO
Tlf. 23 13 15 90

Caravan &
Bilskadesenteret AS

Vesterålsg 42
8400 SORTLAND
Tlf. 76 12 03 40

Jahr Bilservice
Jarv, 3340 ÅMOT
Tlf. 32 78 56 08

Hommersåk Bil AS
Essev 2

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50

RevisjonsCompaniet
Fritjof Nansensg 8

1501 MOSS
Tlf. 69 20 94 50

Giljastølv 8, 4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

8380 RAMBERG
Tlf. 76 09 32 40

Spar Bremanger
O. Håvardstun AS

6727 BREMANGER
Tlf. 57 79 13 08

Brårveien 4 a
3174 REVETAL
Tlf. 33 06 49 25

Voss Olje
Strandav. 62
5700 VOSS

Tlf. 56 51 34 50

Lyngseidet
Bilverksted A/S

Skolev. 1
9060 LYNGSEIDET

Tlf. 77 71 01 55

Vågsgjerdv 6
4306 SANDNES
Tlf. 51 66 00 27

KGK Norge AS
Caspar Storms v 19

0664 OSLO
Tlf. 22 88 46 80

Nye OP Fure AS
Sivert Nielsens g 80

8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Din lokale teststasjon

6841 SKEI I JØLSTER
Tlf. 57 72 68 90 - Fax. 57 72 70 77
www.jolsterbil.no

Tau Auto AS
4120 TAU
Tlf. 51 74 65 90 - Fax. 51 74 63 58

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57, 7334 STORÅS

Tlf. 72 49 50 00
Bilverksted, Bilskade- og lakkverksted.

Mazda - Hyundai

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Vågan Båt og Sjøfiskeforening

Bruberget 21, 8310KABELVÅG

Tlf. 412 70 991

Hordaland
fylkeskommune

Opplæringsavdelinga
5020 BERGEN
Tlf. 55 23 90 00

Høreapparatets
Energisenter

Ringv 7, 8680 TROFORS
Tlf. 75 18 12 45

Vi håndterer og lagrer dine dekk, last og personbil

Ring 75 01 81 70 - Lastebilavd/Salhus

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

3503 HØNEFOSS
Tlf. 32 13 11 34
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MA takker sine gode kontakter 
for all støtte

Støtten vi får går blant annet til MAs arbeid  for 
trafikksikkerhet blant ungdom. Av disse er prosjektet 
DeathTrip en landsomfattende konkurranse hvor 
elever fra videregående skoler engasjeres til å lage 
holdningskampanjer mot ruskjøring.

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Eknes
Karosseri AS

(Nordbordaland Bilberging)
 5915 HJELMÅS
Tlf. 56 35 55 30

Team Aut
Trafikkskole ANS

Måløy Stormarked
6718 DEKNEPOLLEN

Tlf. 57 85 10 35

www.aasane.auto.no
Tlf. 55 39 30 30

Rana
Bilservice AS
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Standnes
Transport AS

Kjørnesv. 15
6856 SOGNDAL
Tlf. 911 27 048

Nogva
Motorfabrikk A/S

6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

Anders Estenstadsveg 18
7046 TRONDHEIM
Tlf. 73 90 24 24

Haugaland
Transportskole AS

Kvaløygata 3
5537 HAUGESUND

Tlf. 52 70 87 90

Autostil
Verksted AS

Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Sæternes
Transport AS

Ramstadlandet Austafjord
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Fiskebeck
Handverk AS

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 21 95 16 00

Østerdal
Trafikkskole DA

Grindalsv. 3
2406 ELVERUM
Tlf. 62 41 35 20

Stabekk
Bilsenter AS

Professor Kohts v. 85
1368 STABEKK
Tlf. 67 51 72 50

Mo og Jølster
vidaregåande skule

Mo, 6800 FØRDE
Tlf. 57 65 64 40

Sverre Wiken
Transport
Solheimv. 106

2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Nye Jevnaker
Bilverksted AS

Glassverkv. 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Mekonomen
Moss AS

Midtv. 1, 1526 MOSS
Tlf. 69 26 20 20

Motorhuset AS
Lilletunev. 4

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 76 00

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Ernstsen
Mc & Snøscooter

Lagervegen 7
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 19 11

Sundlandveien 10
3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60

Gunnar og Inge
Bilservice AS
Verkstedvegen 12
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 79 90

Røra Bilverksted
Hyllav. 4

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

RSA bil Romerike
Hvamsvingen 7
2013 SKJETTEN
Tlf. 64 83 12 00

Bodø
videregående skole

Amtmann Heggesv 34
8041 BODØ

Tlf. 76 65 15 00

Din Kjøreskole AS
Tordenskioldsg 22
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

3632 UVDAL
Tlf. 32 74 30 41

Rico Bil AS
Fremmerholen

6011 ÅLESUND
Tlf. 70 15 23 00

Bil & Mc Skolen
Stavanger AS

Haakon VII’s gt 8
4005 STAVANGER

Tlf. 51 56 77 80

Storg. 11 /13
3511 HØNEFOSS
Tlf. 32 10 30 00

Mekonomen
Tromsø AS

Terminalg. 32
9019 TROMSØ
Tlf. 77 60 96 20

Norsk
Kjøretøykontroll AS

3704 SKIEN
Tlf. 35 52 26 60

Bilxtra Askim
Haugomg 4
1811 ASKIM

Tlf. 69 88 84 00

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00

Termo Partner A/S
Tonningsg. 33
6783 STRYN

Tlf. 57 87 64 75

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57
7334 STORÅS

Tlf. 72 49 50 00

Tomterv 41
1408 KROKSTAD
Tlf. 64 86 31 03

Skudenes
Bilverksted ANS

Postv 52
4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 82 84 21

Okkenhaug Bil AS
Paul Fjermstads v 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00

Jessheim
videregående skole

Ringv. 50
2050 JESSHEIM
Tlf. 63 92 78 00

Madla Bil AS
Revheimsv. 74

4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Veritasv 1
1322 HØVIK

Tlf. 67 57 99 00

Torsbudalen
Bilelektro AS

Molandsv. 60
4846 ARENDAL
Tlf. 37 09 88 90

Ensjøv 15 B
0655 OSLO

Tlf. 23 24 20 40

Glomv. 1
1710 SARPSBORG

Tlf. 69 13 79 99

Tvemo
Transport DA

Nannestadv. 1
2034 HOLTER

Tlf. 97 57 90 01

Vinje
kommune

Økonomi, Plan
og Utvikling
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Odd Torp
Trafikkskole

Linderud T-banestasjon
Krystallv 26

3478 NÆRSNES
Tlf. 906 10 909

Mekonomen Åsen
Servicesenter AS

7630 ÅSEN
Tlf. 74 40 52 55

Øyvind’s
Trafikkskole

Finn Christiansensv 10
7800 NAMSOS
Tlf. 911 28 430

Bryne Bil &
Mc Skole AS

Parkv 2
4340 BRYNE

Tlf. 51 48 25 10

Sannidal Taxi
3766 SANNIDAL
Tlf. 950 83 535

Lillestrøm - Tlf. 66 93 65 00

FINNMARK

Alta...........................................Tlf. 909 47 995

ROGALAND

Sandeid..................................Tlf. 52 76 70 50

SOGN og FJORDANE

  .......................Tlf. 970 08 082

SØR-TRØNDELAG

Melandsjø..............................Tlf. 72 44 49 30

      Tlf.  02 222

Mekonomen
Solgårds Auto

Industrifeltet
1640 RÅDE

Tlf. 69 28 43 75

5430 BREMNES
Tlf. 53 42 89 00

Wrigth
Trafikkskole AS

Eigeseter gate 6
7030 TRONDHEIM
Tlf. 73 52 00 50

Transporttjenester AS
Nyv. 24, 1430 ÅS
Tlf. 64 94 36 10

Transportsentralen
Sandefjord AS
Nordre Fokserød 19
3241 SANDEFJORD

Tlf. 33 47 75 70

Bråthen Maskin
Moflotvegen 90
3660 RJUKAN
Tlf. 915 83 647

Granlund
Opplæring AS

Markadompa 5
2760 BRANDBU
Tlf. 61 33 56 48

S & V
Automobilprodukter AS

Heddalsvegen 36
3674 NOTODDEN
Tlf. 35 01 42 90
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Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35
2770 JAREN

Tlf. 61 32 81 38

Eknes
Karosseri AS

(Nordbordaland Bilberging)
 5915 HJELMÅS
Tlf. 56 35 55 30

Team Aut
Trafikkskole ANS

Måløy Stormarked
6718 DEKNEPOLLEN

Tlf. 57 85 10 35
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Tlf. 55 39 30 30

Rana
Bilservice AS
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8622 MO I RANA
Tlf. 990 46 075

Standnes
Transport AS
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6856 SOGNDAL
Tlf. 911 27 048

Nogva
Motorfabrikk A/S

6280 SØVIK
Tlf. 70 20 84 00
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Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Furene, 6100 VOLDA
Tlf. 70 07 47 00

3850 KVITESEID
Tlf. 35 06 87 00

Anders Estenstadsveg 18
7046 TRONDHEIM
Tlf. 73 90 24 24

Haugaland
Transportskole AS

Kvaløygata 3
5537 HAUGESUND

Tlf. 52 70 87 90

Autostil
Verksted AS

Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Høyanger Bil A/S
Einar Ramslis g 29
5900 HØYANGER
Tlf. 57 71 32 77

Sæternes
Transport AS

Ramstadlandet Austafjord
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Fiskebeck
Handverk AS

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 21 95 16 00

Østerdal
Trafikkskole DA

Grindalsv. 3
2406 ELVERUM
Tlf. 62 41 35 20
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Bilsenter AS
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1368 STABEKK
Tlf. 67 51 72 50
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vidaregåande skule
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Bilverksted AS

Glassverkv. 25 A
3520 JEVNAKER
Tlf. 61 31 10 07

Mekonomen
Moss AS

Midtv. 1, 1526 MOSS
Tlf. 69 26 20 20
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Lilletunev. 4

1711 SARPSBORG
Tlf. 69 12 76 00

Hetland
videregående skole

Breidablikkv. 16
4017 STAVANGER

Tlf. 51 92 14 00

Ernstsen
Mc & Snøscooter

Lagervegen 7
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 19 11
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3160 STOKKE

Tlf. 33 30 92 60
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3044 DRAMMEN
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Tlf. 32 74 30 41
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6011 ÅLESUND
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Tlf. 51 56 77 80
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Norsk
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3704 SKIEN
Tlf. 35 52 26 60
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Haugomg 4
1811 ASKIM

Tlf. 69 88 84 00

Fræna
vidaregåande skole

6440 ELNESVÅGEN
Tlf. 71 26 64 00
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6783 STRYN

Tlf. 57 87 64 75

Syrstadeng Bil AS
Lykkjveien 57
7334 STORÅS

Tlf. 72 49 50 00
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Tlf. 64 86 31 03
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4280 SKUDENESHAVN

Tlf. 52 82 84 21

Okkenhaug Bil AS
Paul Fjermstads v 26

7052 TRONDHEIM
Tlf. 73 80 40 00
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videregående skole
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Tlf. 63 92 78 00
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vM i automobilitet
BILNYTT

Av H-E Hansen

Bilutstillingen i Frankfurt er nok verdens viktigste. I en bilverden der hovedtyngden – som resten 
av økonomien – ser ut til å skifte fra USA i vest til Kina og Østen, ligger fortsatt Tyskland som et 
tyngdepunkt.
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den store bilutstillingen i Frankfurt – kalt 
IAA – er virkelig stor. Med over 1000 utstillere 
fra 32 land ble det invitert til nyheter i hele 
spennet av bilindustrien. Messen foregår i 11 
haller med totalt 235 000 kvadratmeter (235 
mål, tilsvarende 33 fotballbaner), samt store 
utearealer. Her vil en entusiast finne alt han 
måtte begjære innen bilverdenen, men det 
krever utholdenhet og godt fottøy hvis man 
vil komme i nærheten av å se alt. 
- IAA er bilindustriens glasskule, der man kan 
kaste et blikk på det som skjer i dag og sam-
tidig få et blikk inn i fremtiden, sier Matthias 
Wissmann, leder for organisasjonen for tysk 
bilindustri.

Størst oppmerksomhet
2011-utgaven av IAA var den 64. i rekken. 
Nå foregår den hvert annet år. I 2009 falt 
tidspunktet sammen med finanskrisen. da var 
antallet utstillere nede på 780 og haller sto 
tomme. I år var IAA tilbake med full rulle på 
2007-nivå.
 IAA er den bilutstillingen i verden som 
tiltrekker seg størst oppmerksomhet. Hit 
kommer blant annet også toppolitikere. For 
å markere åpningen var ingen ringere enn 
rikskansler Angela Merkel hentet inn sammen 
med flere ministere. Og før 900 000 besøk-
ende skulle slippe til i 10 dager, fikk 10 000 
journalister fra 90 land ta for seg av nyhetene 
på to pressedager. På utstillersiden snakkes 
det om en bemanning på i alt 15 000 for å 
betjene publikum.
  IAA har også tradisjon som møteplass for 
racerstjerner. den kommende Formel 1-mes-
teren Sebastian vettel, som er Tysklands store 
helt, stilte opp. Ryktene sier at også ”gam-
lemesteren” Michael Schumacher skulle ha 
vært her også.

Verdensnyheter
det ble lansert så mange som 180 verdensny-
heter. Bilprodusentene alene sto for lansering 
av 89 modeller! Og siden dette selvsagt er den 
tyske bilindustriens viktigste mønstring på 
hjemmebane, og bidro de med over halvparten 
av de nye bilmodellene; 45 i tallet.
 Biler fra de aller minste til store luksus-
biler. Og uansett hvor mye miljøet har å si, så 
vil drømmene om stil og ytelse fortsatt kunne 
oppfylles med luksus eller sportsbiler.

LANSERINGER: Listen over nyheter som skal lanseres på verdens største bilutstillinger er 
lang. Allerede kvelden før pressedagene inviteres det til spesialarrangementer, slik som her 
hos Ford. Deretter går det slag i slag dagen lang.

FORD: Konseptbilen Evos var selve blikkfanget på Fords store stand, der en ny tresylindret 
EcoBoost-motor til modeller som Focus, C-Max og den kommende B-Max var blant mer 
hverdagslige godbiter. Evos skal etter sigende vise Fords nye designspråk.

LEXUS: Den eksklusive Lexus GS ble vist i en ny generasjon. Innenfor uendrete ytre dimen-
sjoner har den blitt romsligere og med oppgradert understell. Og komforten er ytterligere 
forbedret. I Norge blir det hybridutgaven GS 450h som vil bli tilgjengelig.
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Prøv selv
de tyske gigantene Mercedes-Benz, BMW og 
volkswagen-gruppen (med blant annet de 
største merkene volkswagen, Audi og Skoda, 
samt for eksempel Lamborghini) hadde egne 
haller. Her bys det på bilmodeller og opp-
levelser.
 Bilutstillingen i Frankfurt byr på de mest 
spennende nyhetene i verden. Og det er ikke 
bare å se uten å røre. Her kan du sette deg 
inn i bilene, føle og oppleve.
- Aldri tidligere har det vært et IAA der så 
mange biler har vært ”i bevegelse”, sier sjefen 
for messen, Wissmann.
 Både Audi og BMW hadde kjørebaner rundt 
hele hallene sine, der modellene ble demon-
strert. Og utendørs kunne publikum også 
prøvekjøre enkelte spesielle biler av forskjel-
lige merker. En flåte på 200 biler av nye 
personbilmodeller fra blant andre Audi, Opel, 
Seat, Citroën, Peugeot, Renault, Hyundai, 
kia og Chevrolet kunne prøves. Til og med en 
kupert terrengløype finnes på området, der 
totalt 24 firehjulsdrevne biler fra blant andre 
daimler, Hyundai, Opel, Skoda, SsangYong, 
Suzuki og volkswagen sto til publikums dispo-
sisjon.

Utstyr
På utstyrssiden omfatter nyhetene drivlinjer, 
materialer og konstruksjoner for ytterligere å 
redusere utslipp og drivstofforbruk.
 Her vises alt fra en ny 9-trinns automatisk 
ZF-girkasse, som hevder å spare inntil 16 % 
drivstoff, til nye dekk med enda mer redusert 
rullemotstand. Og giganten Bosch viste 
systemer for kraftig energisparing ved hjelp av 
elektronikken. Batteriprodusentene tar også 
stadige skritt fremover for å gjøre elektrifi-
seringen av veitrafikken bedre.

Fremtiden
Mottoet for IAA 2011 var ”Zukunft serienmäs-
sig”, på engelsk “Future comes as standard”. 
På norsk kan vi tolke dette som at fremtiden 
er alminnelig(gjort). det kan også være et 
hovedinntrykk av hvor bilindustrien beveger 
seg. Etter noen år der det gjaldt å skrike 
overdøvende høyest om miljø, og love ny 
teknologi og ha fremtidsvyer, har bilprodu-
sentene nå falt mer til ro i denne retorikken. 
Nå har det blitt fart i å presentere stadig flere 
nyvinninger som er modne for masseproduk-

TOYOTA: En ny Avensis og en ny Prius-familie fikk verdenspremiere på Toyota-standen. Også den nye 
Hilux 2012 europadebuterte sammen med den nylig lanserte Yaris. Med mer enn 2,3 millioner biler 
solgt hittil er fortsatt Prius på vei mot nye mål, der plugginn-hybriden nå er produksjonsklar.

CITROËN: Ved siden av de nye og spennende DS-modellene viste Citroën frem sin visjon 
Tubik. Citroën har satt seg fore å utforske hvordan fremtidens mobilitet kan se ut. Her er ett 
svar. En romslig bil for 9 som det skal være morsomt å reise i!

SUBARU: Med konseptbilen XV melder Subaru seg på som kandidat til konkurranse i SUV-
segmentet der man finner biler som Nissan Qashqai og Mitsubushi ASX. Det sies at 4X4-
modellen skal komme i begynnelsen av 2012 med både bensin- og dieselmotorer.
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sjon for bilkundene. Fremtiden har nå blitt 
mer dagligdags.
 Elektriske biler og hybdridløsninger er 
ikke lenger bare fremtidsløfter, sjeldenheter 
og konseptbiler, men finnes i et stadig større 
mangfold. de føyer seg inn i mengden av 
bilmodeller, der imidlertid fortsatt hoved-
tyngden går på bensin og diesel.
 I Frankfurt ble alle typer drivlinjer og 
motorisering presentert: Fra optimaliserte, 
tradisjonelle forbrenningsmotorer for bensin 
og diesel til forskjellige hybridvarianter og 
ladbare elbiler med batterier eller brensel-
celler. En egen hall var kun viet til å vise 
mangfoldet av ”elektrisk mobilitet”.

Optimisme
Mottoet for utstillingen skulle også peke på at 
IAA ikke bare ville vise publikum fremtidskon-
septer, men også biler som er klare for veien.
 Tysk bilindustri har ifølge Wissmann 
investert omtrent 800 millioner kroner i ut-
vikling de siste fem årene. Bare i fjor ble det 
tatt ut 3000 patenter.
- For å se all denne kreativiteten behøver 
du ikke gå til patentkontoret, understreker 
Wissmann.
- En stor andel av oppfinnelsene kommer fra 
underleverandørene, som står for to tredeler 
av verdiskapingen på en bil.
 ved siden av seminarer innen blant annet 

MINI: Det britiske bilikonet Mini ble relansert for 10 år siden i BMW-regi. Da hadde den vokst 
og blitt moderne. Siden har den kommet i mange varianter. Mens Countryman er den største, 
kommer nå den lille toseters Mini Coupé i en rekke versjoner.

BMW: I tillegg til alle 1-, 2-, 3-…serier, byr nå BMW på en ny elektrifisert i-serie med 
konseptbilene i3 og i8 (bildet). Den er en plugginn-hybrid, som kan kjøre 35 km bare på 
elmotoren eller benytte seg av den 220-hk kraftige bensinmotoren. Forbruket: 0,27 liter/mil!

HYUNDAI: Kort tid etter at Norge var arena for en stor lansering av stasjonsvognen Hyundai 
i40, ble en ny utgave av i30 vist i Frankfurt. Den kompakte bilen er designet i Europa. Bilen 
er ørlite lengre, har godt utvidet bagasjerom og motorer fra 90 til 135 hk. 

CHEvROLET: På et tidspunkt der Chevrolet nesten ikke er å finne i Norge, feirer merket nå 100 år. Det opp-
rinnelig amerikanske merket markedsføres også med emblemet i grillen på koreanske biler. Jubileringen skjer 
blant annet med den toseters konsepthybriden Miray, Husk at dette er produsenten av Stingray og Corvette!
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”elektrisk mobilitet” og andre temaer, satses 
det også på å tiltrekke seg skoleungdom, som 
kan være interessert i å utdanne seg videre 
mot en karriere i bilindustrien. 18 000 elever 
i forskjellige aldere var påmeldt. I dag sys-
selsetter bilindustrien 724 100 mennesker i 
Tyskland, en økning på 18 000 siden i fjor.
 Selv om det er mørke skyer over verden-
søkonomien tegner det til å bli et godt år 
for bilindustrien. Totalt ser det ut til å bli 
solgt 65 millioner biler på verdensbasis, 10 
millioner flere enn for to år siden under det 
forrige IAA. Prognosene til Wissmann anslår 
et verdensmarked på 90 millioner biler i 2020.

Til Norge
det er selvsagt ikke alle nye bilmodeller som 
finner veien til Norge. det er likevel for-
bausende hvor mange varianter som er å få fra 
de norske importørene.
 I år ser det for øvrig ut til at personbils-
alget vil ende på rundt 137 000 mot 127 000 
i fjor og begredelige 99 000 i 2009. Men selv 
denne positive trenden holder ikke tritt med 
behovet, så gjennomsnittsalderen på den 
norske bilparken har gått opp.
 Hvordan bilsalget blir neste år er uvisst, 
for nettopp personbilsalget er et godt 
termomenter for hvordan det generelt står 
til i økonomien. Og etter et par gode år kan 
uværsskyene kanskje skygge for solen også 
her nord.

AUDI: Audi hadde mye å by på av det brede modellutalget i sin egen hall i Frankfurt. Blant 
disse var det ”urbane konseptet”. Denne lille bilen er en av mulighetene for bytransport i 
fremtiden, tror Audi. Her sitter sjåføren foran en enkelt passasjer i cockpiten av elbilen.

MAzDA: Skyactive er Mazdas store program for å vinne nytt terreng innen alle områder av 
bilteknologien. Dette ble presentert i forrige nummer av Motorføreren. Den nye Mazda CX-5 
er den første serieproduserte bilen som baserer seg på denne utviklingen.

GIGANTISK: Frankfurt-utstillingen er enorm. Inne og ute, Selv om du kan gå innendørs gjen-
nom alle de kilometervis av ganger og haller, er det bryet verd å ta en tur ut. Her kan du se 
og prøve biler, og ta et magedrag frisk luft mellom slagene innendørs…

CHEvROLET: På et tidspunkt der Chevrolet nesten ikke er å finne i Norge, feirer merket nå 100 år. Det opp-
rinnelig amerikanske merket markedsføres også med emblemet i grillen på koreanske biler. Jubileringen skjer 
blant annet med den toseters konsepthybriden Miray, Husk at dette er produsenten av Stingray og Corvette!
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ALFA ROMEO: Det tradisjonsrike merket bygger fortsatt på sterke, italienske følelser.  Alfa 
Romeo Giuglietta er en av de nye modellene den norske importøren mener skal gi en ny giv 
her hjemme. 

vOLvO: Denne limousinen er svensk. Luksus og stil, men du får dessverre ikke kjøpt et eksemplar. For 
dette er Volvos Concept You. Under ytre eleganse byr den eksklusive kupeen for fire på det siste av 
teknologi for å drive bilen og være ”på nett” med omverdenen.

RANGE ROvER: Britiske Land og Range Rover er kjent for firehjulsdrift. Nye tider krever nye midler. Her er 
årets Range Rover-nyhet: Evoque. Dette er rett og slett en liten Range Rover, og en Range Rover som også 
fås med forhjulstrekk!

BUGATTI: Det er faktisk 8 år siden Bugatti var med i Frankfurt sist. Nå var merket her med to ut-
gaver av supermodellen Veyron; Grand Sport “L’Or Blanc” (bildet) og en roadster. Grand Sport har 
1001 hestekrefter, kan gå fort og koster deretter, hvis du er en av de siste 108 som får kjøpt den.

vOLKSWAGEN: Et av høydepunktene fra Volkswagen var verdenspremiere på den elektriske 
konseptbilen NILS. 1-setereren reflekterer en ny minimalistisk mobilitet. Den er spesialdesignet for 
pendlere. Rekkevidden er 65 km, toppfarten 130 km/t og den akselererer til 100 på under 11 sek.
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vOLvO: Denne limousinen er svensk. Luksus og stil, men du får dessverre ikke kjøpt et eksemplar. For 
dette er Volvos Concept You. Under ytre eleganse byr den eksklusive kupeen for fire på det siste av 
teknologi for å drive bilen og være ”på nett” med omverdenen.

RANGE ROvER: Britiske Land og Range Rover er kjent for firehjulsdrift. Nye tider krever nye midler. Her er 
årets Range Rover-nyhet: Evoque. Dette er rett og slett en liten Range Rover, og en Range Rover som også 
fås med forhjulstrekk!

vOLKSWAGEN: Volkswagens utstillingsarena var på hele 9000 kvadratmeter. Blant 54 biler 
fikk den nye småbilen up! en fremtredende plass. Modellen inviterer til mangfoldig livsstil og 
kommer i varianter som Take up!, High up! og Cross up!. Les mer i neste Motorføreren.

PORSCHE: 911 er en levende legende. Fra 1963 går en ubrutt linje av modeller. Den seneste 
har eksistert siden 2005, og fikk en arvtaker med Carrera-utgavene som debuterte i Frankfurt. 
Under det tidløse designet skjer en stadig jakt på bedre ytelser.

SUzUKI: I våres viste Suzuki en ny og sporty konseptbil. Allerede et halvt år senere kom den 
som et nytt tilskudd til Swift-modellen. Swift Sport har i forhold til den normalutgaven et 
mer aggressivt utseende og sportslig indre. 1,6-litersmotoren yter 136 hk.
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RENAULT: Det franske merket har ikke vært veldig synlig i Norge i det siste, men har et stort 
spenn av modeller som ruller i hopetall ellers i Europa. Renault er også gode på konsepter som 
peker mot en spennende, ikke altfor fjern, fremtid. Av disse er den mangfoldig praktiske Frenzy.

ŠKODA: Designkonseptet MissionL ble vist i Frankfurt. MissionL skal være veldig nær den masseproduserte 
utgaven av den kompakte bilen som kommer i en bebudet modelloffensiv. Det tsjekkiske merket seiler i 
medvind og har vekstambisjoner i de nærmeste årene.

HONDA: Civic dukket for første gang opp i 1973. Nå er den vist i sin nye, niende genera-
sjon. De markante linjene er i god behold og over et indre der både bensin- og dieselmotorer 
tilbys. Og Civic var jo veldig tidlige ute også som hybrid.

FIAT: En ny og søt Panda er kommet til verden. Den tredje generasjonen, der forgjengeren 
nå får erstatning etter åtte år: Litt større og rundere i formene. Fiats samarbeid med Chrysler 
gjør for øvrig til at den store Freemont er på veien i Norge.
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ŠKODA: Designkonseptet MissionL ble vist i Frankfurt. MissionL skal være veldig nær den masseproduserte 
utgaven av den kompakte bilen som kommer i en bebudet modelloffensiv. Det tsjekkiske merket seiler i 
medvind og har vekstambisjoner i de nærmeste årene.

OPEL: Mens elbilen 
Ampera går sin seiersgang 
bød Opel på forskjellige 
nyheter av Astra, Zafira 
og Combo. Et blikkfang 
var ellers den eksperi-
mentelle ”1-euro-bilen”. 
Nøkkeltall for den 2-seters 
el-bilen: 100 km på strøm 
for en euro, en tredjedel 
av vekten av en småbil og 
maks 120 km/t.

MERCEDES: Mercedes feirer 125 år. I den enorme utstillingshallen med modeller og nyheter 
fantes derfor merkets presang til seg selv: Konseptet F125. Måkevingedører er ingen nyhet for 
flotte Mercedeser, men om bord finnes en brenselcelle som skaper strøm av hydrogen.

KIA: Selv om et GT-konsept var blikkfanget hos Kia, er det nok modellen Rio som bør vies 
størst interesse. Vi fikk se flere utgaver av den nye småbilen, som nå er kommet til Norge. 
Blant annet to bensin- og to dieselmotorer kan det vises til CO2-utslipp helt ned til 85 g/km!

PEUGEOT: Det franske merket har kommet langt med å utvikle masseproduserte hybrid-modeller 
Peugeot 3008 HYbrid4 kom tidligere i år. Og ikke langt utpå nyåret sies det at den nye diesel-
elektriske hybrid 508 RXH kommer; bredere, høyere og med ny front i forhold til ”vanlig” 508.
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Er grønn vekst 
mulig?

For da ZERO for et år siden klarte å få Schwar-
zenegger på listen over foredragsholdere, var 
han fortsatt guvernør i California. I denne 
jobben styrte han verdens åttende største 
landøkonomi med stort engasjement for 
miljøtiltak.

Hovedtema
Zero Emission Resource Organisation (ZERO) er 
en uavhengig, ideell stiftelse som jobber for å 
begrense de menneskeskapte klimaendringene 
og for å møte verdens voksende energietter-
spørsel uten å skade miljøet.
 For ZERO er utgangspunktet at det finnes 
en utslippsfri løsning for all energibruk, og at 
det er mulig å finne løsninger for en voksende 
verden uten å true klima og naturmangfold.
 Hovedtema for årets ZERO-konferanse var 
“Er grønn vekst mulig?”. Arrangøren stilte 
spørsmål om hvordan en grønn økonomi 
egentlig ser ut? Belastningene på klima og 
ressurser vokser med den globale befolknin-

gen og økonomisk utvikling. Er vårt økono-
miske system i stand til å møte utfordringen? 
Er økonomisk vekst en belastning eller en 
forutsetning for å finne løsningene? Og vil en 
mer aktiv klimapolitikk ødelegge næringslivet, 
eller være kilde til nye muligheter? 
 Første dagen av konferansen på garder-
moen var viet de globale energi- og klimaut-
fordringene og de gode teknologiske, øko-
nomiske og politiske løsningene. den andre 
dagen var satt av til å gå i dybden for å finne 
svarene og veien videre innenfor forskjellige 
fagfelter.

Klima og industri
Leder for ZERO, Einar Håndlykken, åpnet 
konferansen med en tale der han pekte på 
at satsning på klimatiltak – på den rette 
måten – vil styrke økonomien vår, skaffe nye 
arbeidsplasser og ny industri. Hans viktigste 
budskap var at hvis vi fører en gammeldags 
klimapolitikk, hvor klimatiltak bare ses på 

som kostnader, risikerer næringslivet vårt å 
havne i bakleksa. dermed er god klimapolitikk 
også god industripolitikk.
 Håndlykken tok opp finanskrisen og de 
internasjonale miljøforhandlingene.
- Så nå er det på tide at vi begynner å snakke 
om hvordan vi skal forholde oss til klimakrisen 
i finanskrisens tid. Og først og fremst mener 
jeg at vi må ta et grunnleggende oppgjør 
med ideen om at når USA og Europa stopper 
opp, så stopper verden opp. For det er en 
tankegang som er grunnleggende gal. Og ikke 
bare er den gal, men det er en tankegang som 
står i veien for vår evne til å se mulighetene 
som ligger foran oss i tiårene som kommer. 
En tankegang som ikke bare er skadelig for 
klimaet, men også i aller høyeste grad for 
økonomien vår. vanlige forutinntatte hold-
ninger er at når det rike vesten ikke satser 
på klimatiltak, så tar klimainnsatsen pause, 
og ingenting skjer noe annet sted heller. Og 
at når finansmarkedene i vesten kollapser, 

TEMA

Miljøorganisasjonen ZERO inviterte i november igjen til sin store konferanse i høst. 
ZERO-konferansen 2011 - den 6. i rekken. Over 1000 deltakere var samlet til ZERO11, 
der fokus ble satt på veien mot et nullutslippssamfunn. Her møttes politikere, 
 myndigheter og næringslivsledere, så kjendisfaktoren var høy. Arnold Schwarzenegger 
toppet det hele – ikke som skuespiller, men som miljøaktivist!

Av H-E Hansen

ZERO11:

ZERO11 bød på kjente innledere som også var i paneldebatt. Arnold var selvsagt i fokus.
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så må det følge en kollaps i markedet for 
klimateknologi og fornybar energi. Akkurat 
som vi forventer at når finansmarkedene i New 
York og London kollapser, da kollapser også 
markedet for kunst. Alt dette er galt, mente 
ZERO-lederen.
 Han tok opp holdninger om at miljø skal 
være en samfunnsmessig eller bedriftsøkono-
misk belastning.
- Faktum er at fornybar energi har vokst fra 
å være nisjemarked til å bli stor industri, og 
det har skjedd så fort at mange ikke har fått 
det med seg. På mange måter er det bra, men 
samtidig er det jo litt synd, for denne veksten 
skjer ikke her i Norge. de som har gjort et 
virkelig innhogg i dette markedet, og som 
opplever den store veksten, er kina. I 2005 
hadde kina under 10 prosent av solenergi-
industrien – i dag er dette tallet over 60. kina 
var sent ute med den industrielle revolusjon. 
de var for sent ute til IT-revolusjonen. Men de 
vil være med på fornybarrevolusjonen.

Ny holdning
- Hvis vi sitter her i Norge og tenker at klima-
satsing er bare kostnader, det er for dyrt. Eller 
hvis vi i Europa nå setter oss på gjerdet og 
venter på at finanskrisen her i Europa skal 
blåse over før vi satser, blir vi grundig forbi-
gått, påpekte Erik Håndlykken.
- vi må justere bildet som ofte males i norsk 
politikk av at kina bare er en tikkende klima-
bombe som sluker stadig mer kull og spyr ut 
mer og mer CO2. dette er bildet av kina som 
brukes for å forsvare at vi ikke gjør kutt i 
utslippene i Norge; utslippene i kina er så store 
at det ikke hjelper uansett. dette er unyansert. 
Riktignok vokser utslippene i kina bekymrings-
verdig mye. kina bygger nye kullkraftverk og 
øker utslippene sine. Men samtidig er det ingen 
land i verden som bygger ut mer fornybar en-
ergi enn kina. kina har satt ambisiøse mål for 
å redusere karbonintensiteten i økonomien sin. 
Og de gjennomfører målene sine, noen ganger 
med voldsomme virkemidler.

Samme retning
- vi i miljøbevegelsen må i mye større grad 
begynne å koble miljøvern med næringsliv og 
industriutvikling. vi i ZERO mener at det ikke 
går an å drive effektiv miljøpolitikk uten å 
tenke industriutvikling.
- I Norge har vi en masse bedrifter som sitter 
på teknologier og løsninger på klimaprob-
lemet. Og ennå flere som kunne utviklet slike 
løsninger. Er det god industripolitikk for alle 
disse, at vi i Norge gjennomfører klimatiltakene 
i utlandet, spurte Håndlykken.
- klima og økonomi behøver ikke å være noen 
motsetning! vi trenger ikke å ofre økonomien 
vår, arbeidsplassene våre eller industrien vår for å 
redde klimaet. den beste måten å redde klimaet 
på kan være å bygge ut industrien, hvis vi bygger 
den ut innen klimateknologi og fornybar energi. 
Poenget er å forene hensynet til klimaet og 
hensynet til næringslivet og arbeidsplasser. det 
som er moralsk riktig og det som er bra for 
pengene, må dra i samme retning!

Arnold var selvsagt i fokus. Bilbransjen har en naturlig plass på ZERO-konferansen. Produsenter av “miljøbiler” for vist seg frem.
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Viktige bidrag
På listen over fore-

dragsholdere på ZERO11 
var blant andre Erna 
Solberg, leder av Høyre, 
og Heidi  Sørensen, 
statssekretær i 
Miljøverndepartementet 

og tidligere stortings-
representant for Sv. de tok for seg 

“Norsk klimapolitikk frem mot 2020”. 
 Connie Hedegaard, som er klimakom-
misær for EU, var også på listen over dagens 
talere. danske Hedegaard var leder for 
klimatoppmøtet i københavn 2009. Hun ble 
oppnevnt som den første klimakommisæren i 
EU i februar 2010 og skulle like etter ZERO-
konferansen presentere EUs holdninger i de 
internasjonale klimaforhandlingene i durban i 
Sør-Afrika. Nettopp dette var temaet i hennes 
innlegg, der hun også tok for seg Europas 
klimainnsats.
 den britiske sosiologen, forfatteren og 
politiske rådgiveren Anthony giddens tok for 
seg hvordan man kan få til visjonen om et 
lavutslippssamfunn. giddens regnes som en av 
de mest sentrale inspiratorene bak utviklingen 
av “New Labour”, fornyelsen av det britiske 
sosialdemokratiet. Han skrev boken “The Politics 
of Climate Change” i 2009. giddens mener 
at for å lykkes med “grønn vekst” må man få 
større forståelse for hva grønn vekst faktisk 
innebærer for hvordan vi lever, og ikke bare 
fokusere på teknologiutvikling. 

grønn visjon
det er nok ikke til å komme forbi at mange 
hadde kommet til ZERO11 for å høre Arnold 
Schwarzenegger. det var mange som hadde 

store forventninger da han inntok talerstolen. 
Og de ble neppe skuffet.
 For mannen som har vært en av tidenes 
ypperste kroppsbyggere med personlig 
rekord på 310 kg i markløft og har oppnådd 
stjernestatus i Hollywood, satt som guvernør 
i California i årene 2003 – 2010. California 
har vært i det internasjonale førersetet når 
det gjelder handling mot klimaendringer. 
Schwarzenegger har vært med på å gjøre 
delstaten til et globalt forbilde for politikere 
og næringslivsledere som har som mål å gjøre 
noe for å stoppe den globale oppvarmingen. 
På ZERO11 viste den karismatiske og kunns-
kapsrike Schwarzenegger at han brenner for 
sin ”grønne visjon”.
- vi må selge visjonen om en grønn fremtid, 
var Schwarzeneggers budskap.
Han omtalte seg selv som en slik selger. 
 Akkurat som han pekte tilbake på hvordan han 
hadde solgt visjonen om trening i hele verden 
i sine kroppsbyggerdager og markedsført sitt 
talent og filmer, mente han at det haster med 
å selge den grønne visjonen. I denne visjonen 
ligger det å vise at en grønn og miljøvennlig 
fremtid byr på positiv utvikling og spennende 
fremtidsutsikter.
- vi må snakke om nye grunner for å satse på 
fornybar energi: Jobber, nasjonal sikkerhet 
og helse. det er store økonomiske muligheter 
i grønn vekst. gjennom et positivt budskap 
kan vi få med oss mennesker, i stedet for å 
skremme dem.

Og det lydhøre publikummer fikk hans legend-
ariske filmreplikk da han forlot podiet:
- I will be back. Jeg kommer tilbake.
Før han reiste fra Norge tilbake på jobben. 
Og nå er han igjen skuespiller. 

TEMA
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#

Jeg ønsker å bli medlem i MA.

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

……………………………………………………….…………………......

Navn: ……………………………………………………………………….

Adresse: ……………………………………………………………………

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

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

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

Jeg ønsker følgende vervepremie:    Trillebag   Kikkert   Kakesett 

Fyll ut kupongen og send den til:  
MA, Postboks 752, Sentrum, 0106 Oslo. www.ma-norge.no

Kryss av:    Medlemskap med Autohjelp   Medlemskap uten Autohjelp 

Hjelp oss å    
verve nå!

Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Kontingent for 2012
Medlemskap med autohjelp kr 750,-  Honnørmedlemskap med autohjelp kr 565,-
Medlemskap uten autohjelp kr 550,-  Honnørmedlemskap uten autohjelp kr 365,-
MA-Ungdom med autohjelp kr 400,-      Se for øvrig Håndboken for 2012
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giroblanketten 2012
giroblanketten for medlemskontingenten for 
2012 ble direkte adressert til medlemmene 
og har ferdig utfylt beløp for kontingenten 
i henhold til den medlemskategorien du er 
registrert i. 
 dermed skulle det bare være å betale, det 
være seg i banken, på posten eller over inter-
nett. Betalingsfristen er 31. desember 2011. 
Fordelene gjelder når kontingenten er betalt.

Medlemskortet
På innbetalingsblanketten finnes medlems- 
kortet for neste år. dette kan på en enkel 
måte løsnes fra blanketten.
 Endringer av medlemskap skjer ved å ta 
kontakt med MA. Husk å be om nytt inn-
betalingskort.

Medlemshåndboken
Hvert år gir MA ut sin håndbok. Her finnes 
nyttig informasjon om organisasjonen og de 
tilbudene og fordelene medlemmene har. I 
boken presenterer vi MAs medlemsfordeler, 
som ved bruk gir deg som medlem reduserte 
kostnader og hjelp når du måtte trenge det. 

Medlemshåndboken 2012 inneholder lett 
tilgjengelige sider om autohjelp, rådgivning, 
reisetjeneste, forsikring, fordelsprogram med 
omtale av MAs samarbeidspartnere, MA-
Ungdom, MA-Prosjekt og all nødvendig 
informasjon om MA-medlemskapet.

Bruk fordelene
MAs medlemsfordeler omfatter en lang rekke  
forskjellige avtaler og gode rabatter. Av det 
aller viktigste kan nevnes MAs Autohjelp i 
samarbeid med viking Redningstjeneste som 
fullt betalende medlemmer er dekket av.
 videre kan du få teknisk veiledning og 
juridisk hjelp om det trengs. det kan oppnås 
rabatt på hoteller, campingplasser og vandrer-
hjem, og du får gode tilbud på verksteds-
tjenester, utstyr, bilrekvisita og leiebil, samt 
en ny mulighet til gode priser på gPS. For 
å nevne noe. Abonnement på Motorføreren 
inngår selvsagt i medlemskapet. Les og sett 
deg inn i fordeler og tilbud. Bruk hånd-
boken aktivt!

Vi nærmer oss 2012. Tiden for fornyelse av 
MA-medlemskapet har kommet. I forrige 
nummer av Motorføreren ble MA-hånd-
boken for neste år sendt ut sammen med 
giro for kontingenten. Fristen for inn-
betalingen er nyttårsskiftet 31. desember.

MA-medlemskapet:

Tid for fornyelse
31.12.2011

Vi ber om din hjelp!

Har du fått ny adresse! da ber MA om at du 
melder fra til oss! Send oss den nye adressen din 
og gjerne også din e-postadresse!

du må ikke gjøre endringene på giroen. dette 
gjelder også dersom du skal endre medlems-
kategorien. Hvis det er behov for endinger, så be 
om ny giro med riktige opplysninger og beløp! 
kast i så fall den giroen du allerede har mottatt!

Takk for hjelpen!

kontakt MA-kontoret enten på
e-post ma@ma-norge.no eller 
på telefon 22 47 42 00

Postadressen er
MA, Postboks 752 Sentrum 0106 Oslo

ORgANISASJON
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Bruk medlemsfordelene!

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

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

av. videre kan du få teknisk veiledning og 
juridisk hjelp om det trengs. 
 gjennom avtaler med AutoMester kan du 
få gode verksteds-tjenester, og Brilleland gir 
rabatt både på kjørebriller og andre briller. 
En ny avtale med garmin gir gode medlem-
spriser på gPS. det kan ellers oppnås rabatt 
på hoteller og campingplasser, og du får 
gode tilbud på bilrekvisita, utstyr, og leiebil. 
For å nevne noe!

Fullstendig informasjon
Fullstendig informasjon om medlems-
fordelene finnes i MAs håndbok for 2010. 
Ha boken tilgjengelig i bilen når du er ute 
og kjører. Ta også med medlemskortet for å 
dokumentere medlemskapet ditt.
Informasjon finnes også på MAs nettsider 
www.ma-norge.no.

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

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

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

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

FORDELENE SOM TILBYS
vi har flere medlemsfordeler, og vi vil spesielt 
peke på avtalene vi har med:

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

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

Andre medlemsfordeler er:
– Testestasjoner, teknisk veiledning 
og juridisk hjelp.
– Rabatt på hoteller og campingplasser.
– Reisetjeneste, ferieplanlegging og tur-
informasjon.
– Tilbud på verkstedstjenester.
– Rabatt på dekk.
– Medlemsfordel på gPS.
– Rabatt på leiebil.
– Tilbud på billån.
– Tilbud på briller, synstest etc.
– dekning av startlisens for MA-Ungdom-
kjørere.
– Medlemsbladet Motorføreren.

Alkolås
MA har et arbeid i gang som skal føre fram til 
stortingsvedtak om innføring av alkolås i alle nye 
biler så snart som mulig. www.ma-norge.no

KastMasken
Et landsomfattende teater- og undervisningsop-
plegg som har ungdom i ungdomsskolen og deres 
foreldre som hovedmålgruppe. www.kastmasken.no

Mennesket i trafikken
kurs om trafikksikkerhet: Eldre i trafikken – Atferd 
i trafikken – Miljøbevisst og økonomisk kjøring.
www.ma-norge.no

MA-Ungdom
MA-Ungdom jobber for en rusfri trafikk. MA-Ung-
dom har hovedfokus på forebyggende arbeid blant 
unge. MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og 
trygge arenaer for unge gjennom forskjellig klubb -
arbeid omkring i landet. MA-Ungdom ønsker også 
å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:
Death Trip
deathTrip er en landsomfattende konkurranse 
hvor elever fra videregående skoler engasjereres 
til å lage holdningskampanjer mot ruskjøring. den 
beste kampanjen vinner 30.000 kroner.
Regi: MA og MA-Ungdom. www.deathtrip.no
Ung på vei mot Lappen
vil du ha muligheten til å få gRATIS førerkort?
www.motlappen.no
Facebook
MA-Ungdom bruker sosiale medier som arenaer 
for temaet rus i trafikken. Her er for eksempel 
en egen, svært populær Facebook-side: JEg HAR 
INgEN vENNER Å MISTE – IkkE kJØR I FYLLA!
Bli tilhenger av siden!

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



Sterk roman 
om trafikk

det er ikke ofte vi får en roman om trafikkens 
rolle i samfunnet. Boken går rett inn i kjernen 
av hva bilister, veifarende og i det hele tatt 
alle og enhver i dag må forholde seg til; 
trafikken. I en av de mest påaktete romanene 
i 2011 blir bilen og trafikken satt inn i en 
tankevekkende, innsiktsfull og velskrevet 
sammenheng med familieliv og samfunnet. 
Romanen bør få et stort publikum av alle 
oss som setter oss inn i en bil. Bakke viser 
hvordan vi er påvirket og rammet like mye av 
trafikk som av kjærlighet og, i farta, av selve 
språket.

Vakkert og smertefullt
I år kom boken ”Aud og Maud. Ein roman om 
trafikk” av gunstein Bakke på Forlaget Oktober. 
Romanen har et innhold og en form som har 
fått anmelderne til å lovprise den. Boken går 
til selve kjernen av hva vi som bilister og 
trafikanter – og medmennesker – må forholde 
oss til hvilken betydning trafikken har.
 Romanen skildrer på en veldig direkte 
måte trafikken og blant annet en ulykke; 
poetisk og ubehagelig nærgående, vakkert og 
smertefullt på samme tid. Og trafikken, som er 
en arena vi anser som noe av det mest kjente, 
blir stilt i nytt perspektiv. det handler om 
dagens menneske og hvordan vi lever nært 
sammen med bilen: Om å trosse naturkreftene 
og la farten råde, om å forbrenne drivstoff og 
hylle det såkalte fremskrittet.

Nye veier
Med denne romanen bryter gunstein Bakke 
nye veier til våre forestillinger både om hva 
biltrafikken egentlig er og hva den gjør med 
oss. Romanen setter den hverdagslig kjente 
trafikken i et nytt lys, og vi lesere får nye per-
spektiver på trafikken og våre roller i den. Så 
som at det automatiske ved å kjøre bil – noe 
man gjør nesten uten å tenke; å sette foten 
på pedalen eller å høre lyden av motoren – 
blir her noe helt nytt. Noe du ikke kan unngå 
å se i et nytt perspektiv.
 Ut over sterke skildringer av bilulykken, 
inneholder romanen mye om Norge i dag, om 
oljealderen og familieforhold, i spennet mellom 

TEMA

”Aud og Maud sit i baksetet 
når driftssjefen mister grepet, 
når familien blir rykt ut av 
kvar dagen og vegbanen og ei 
iblant dei, Ruth Bore, frå det 
eine sekundet til det neste er 
kommen til endes med alt som 
har vore henne.”

Av H-E Hansen
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Sterk roman 
om trafikk

TEMA

det 
aller største i 
livet og de små og folkelige forholdene. 
Og det ligger et også et spennings element i 
historien. En bok som utfordrer til refleksjon.

Romanen bryter genregrenser og 
byr på elementer i hele spekteret 
fra krim til poesi. Til å le og gråte 
over. 

Av de beste
gunstein Bakke ble nominert til den 
prestisje fylte Brageprisen for ro-
manen. Hans bok var dermed en av de 
fire ”beste”, norske skjønnlitterature 
verkene som kom ut i 2011. de øvrige 
nominerte var Mette karlsvik – Bli 
Björk (Samlaget) og Ingvild H. Rishøi 
– Historien om Fru Berg  (gyldendal) og 

Thomas Espedal – Imot naturen (gyldendal), 
som fikk prisen ved utdelingen i november.

Espedal fikk prisen.
I juryens begrunnelse 
for nominasjonen av 
Bakkes ”Maud og Aud. 
Ein roman om trafikk” 
står det at dette er en 
original og særpreget 
roman om biltrafikkens 

innvirkning på tilværelsen. Bilens betydning 
analyseres i detalj med utgangs punkt i hvor-
dan en families liv i løpet av ett sekund blir 
endret for alltid … 
 Romanen inneholder presise essayistiske 
partier om olje, om organdonasjon, om 
trafikk overvåkning, om de små bevegelsene 
som inngår i de store. Ingeniørene konstruerer 
en vei, legene konstruerer en kropp, dette er 
biltrafikkens konsekvenser. de mange temaene 
utfordrer leseren til refleksjon. 

Forfatteren
gunstein Bakke er født i 1968 og kommer 
fra Setesdalen. Han debuterte i 2000 med 
romanen kontoret, og i 2005 gav han ut 
romanen den indre olding. I 2007 fikk han 
Bokhandelens Forfatterstipend.
 
Maud og Aud er hans første bok på Forlaget 
Oktober. På det samme forlaget har Bakke i 
høst også vært redaktør for en bok om 22. 
juli. Nå arbeider han blant annet med en 
diktsamling.

Nesten tre tiår etter ulykka får 
fredelege bilistar ferda si truga 
av ein svart Mercedes.

Fjellet gjorde ingenting fra 
eller til, fjellet lå der fjellet lå 
og stanset det raske kjøtet…
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kamp om heder og ære 

Norsk bilsport er stadig på jakt etter nye, unge 
mesterkandidater. derfor har det de siste årene 
blitt arrangert en konkurranse for å finne de 
rette. MA er en av organisasjonene som står 
bak Bilsporttalentet. konkurransen inngår som 
en del av Bilsportforbundets seriøse satsing på 
rekruttering og talentutvikling.

Utfordringer
det ble to spennende og krevende dager for de 
fem finalistene i årets konkurranse – Bilsport-
talentet 2011 – på vålerbanen i høst. de unge 
deltakerne ble stilt overfor mange og varierte 
utfordringer.
 dette er en finale som krever sitt, både 

fysisk og mentalt: kappkjøring med kjente og 
ukjente racerbiler, knallharde fysiske tester og 
prøver på hvordan de opptrer under stress. 
deltakerne kjørte både Seven Racing og en 
Subaru Impreza rallybil med firehjulsdrift på 
den store asfaltbanen. de kjørte også gokart og 
crosskart, sistnevnte delvis i terreng, og på grus 
og asfalt. de konkurrerte i terrengløp og sykling, 
presenterte seg selv for juryen og var gjennom 
et Tv-intervju.
 Med utgangspunkt i et stort antall 
kandidater, var det som vanlig plukket ut fem 
finalister. To av disse var bare 15 år gamle, så 
gjennomsnittsalderen var lavere enn noengang 

BILSPORT

Norske motorsportutøvere har i de siste årene markert seg på 
mange områder. Vi har fått mestere og internasjonale stor -
presta sjoner både i rally, rallycross og asfaltracing. MA er med på å 
bidra til en god ettervekst gjennom konkurransen Bilsporttalentet.

Av Knut Arild Lotterud
Gruppebildet: f.v.: Frank Tore Larsen, Sindre 
Furuseth, Øystein Helgheim og Dennis Olsen
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før. Nivået var likevel minst like høyt som 
tidligere år.
 Sammen med heder og tittel følger det en 
premiepott på 325 000 kroner.

Årets finalister
de fem som hadde kvalifisert seg til finalen i 
Bilsporttalentet 2011 er godt etablerte utøvere:
Lars Øivind Enerberg (21) fra Lena og NMk 
gjøvik slo gjennom på rallycrossbanen i fjor, og 
i år ble han europamester i klassen Touring Cars.  
Han vant en lang rekke av årets løp med sin Ford 
Fiesta. Han deltok også i Bilsporttalentet 2010.
 Sindre Furuseth (18) fra Råholt og NMk 
gardermoen er et stort rallytalent. Han har hittil 
deltatt i ungdomsklassen, men står nå foran nye 
utfordringer etter at han har rundet 18 år. Han 
har også flere år bak seg på gokartbanen.
Øystein Helgheim (15) fra Ålesund og kNA 
Nordvest er en av våre unge spennende gokart-
førere. deltok i den internasjonale talentskolen 
FIA karting Academy Trophy, der han var på 
pallen i to løp og endte på 7. plass sammenlagt. 
Fulgte opp med 6. plass i EM i kF3 i år, og kjører 
sterkt i det knallharde italienske mesterskapet.
 Frank Tore Larsen (20) fra Steinberg og 
NMk Modum & Sigdal startet med gokart som 
10-åring, men har kjørt rally fra han var 17 år. 
Han tok klasseseier og NM-sølv i den harde og 
jevne klassen for tohjulsdrevne biler med sin 
Ford Fiesta. Han deltok også i Bilsporttalentet 
2010. 
 dennis Olsen (15) fra våler i Østfold og kNA 
varna har til tross for sin lave alder etablert 
seg i det internasjonale kartingmiljøet. vant 
storløpet viking Trophy på Rudskogen i år, og 
ligger høyt i både det tyske mesterskapet og i 
World karting Series i klassen kF3. dennis Olsen 
er så travel at han måtte hentes med helikopter 
på vålerbanen for å rekke et fly til Italia og nye 
oppgaver på gokartbanen. 

Prestisje
de fem finalistene hadde hatt en drøy måned 

til å forberede forberedt seg til den svært 
prestisjefylte dysten, og det var ingen av dem 
som sparte på kreftene da de først kom i gang. 
verken bak rattet på løpsbiler eller i den fysiske 
testen bestående av terrengløp med innlagt 
kråkestup og sykling. 
- Alle som var til stede lot seg nok imponere av 
disse unge karene, som alle viste stor innsats og 
lovende takter. de har også vært jevne, selv om 
vi hadde et stort aldersspenn i år. dette er utø-
vere som satser knallhardt og seriøst på idretten 
sin, og man ser at de forbereder seg godt. det 
er veldig morsomt å få jobbe med så dedikerte 
unge utøvere, sa Bilsportforbundets sportssjef 
Holm Jacob Matheson.
Racerfører Stian Sørlie, medlem av juryen som 
nå skal plukke en vinner, var imponert over 
deltakerne:
- de fem finalistene vi har hatt i år har holdt et 
meget høyt nivå. Jeg merker forskjell fra den 
gangen jeg selv var med på dette. de er veldig 
fokusert og de viser en rask progresjon når de 
blir satt i biler de aldri har kjørt. Alle takler 
utfordringene på en glimrende måte, så det blir 
ikke lett å finne en vinner. 

Bærer frukter
det er helt tydelig at talentutviklingen bærer 
frukter, og at det nå ”gror godt” i norsk bilsport. 
Regjerende Bilsporttalent Andreas Bakkerud ble 
europamester i Rallycross nå i år, noe han selv 
varslet allerede ved prisutdelingen i fjor.

Ut fra det de presterer i de forskjellige testene 
gjør juryen en helhetsvurdering og kommer frem 
til hvem som blir Bilsporttalentet 2011. Og 
hva resultatet av konkurransen ble? Som vanlig 
forble det en hemmelighet frem til den store 
premiebanketten til Bilsportforbundet i slutten 
av november. Se neste side!

Med blant annet MA-merke på kjøredressen 
viser talentene 



Topp og bredde

Unge og gamle, jenter, gutter, menn og kvinner. 
Fra Sørlandet til Nord-Norge. det kjøres rally og 
racing på asfaltbane, bilcross og dragracing, go 
kart og Formel-biler. Hvert år blir det arrangert 
flere hundre løp her til lands. 
 det kjøres over et halvt hundre Norgesmester-
skap, Norgescuper og andre serier. Over 5000 
racerførere har lisens for å delta, og en hærskare 
av disse var kommet for å få premiene sine. 
Jubelen var stor blant de rundt 600 som var til 
stede under NBFs premieutdeling. Optimismen er 
stor med hensyn til at bilsporten skal få frem nye 
talenter både nasjonalt og internasjonalt.

Tilvekst
Og norsk motorsports aller fremste, verdensmester 
Petter Solberg, var også i salen. Men denne 
gangen var han ikke her for å ta imot heder, som 
så mange ganger før. Nå var han med som stolt 
pappa, fordi sønnen Oliver hadde tatt medalje. 
9-åringen var på seierspallen i crosskart.

 I løpet av kvelden tok Petter ordet fra scenen 
og holdt en flott tale der han hyllet den store 
innsatsen til så mange innen norsk bilsport. 
Han pekte på hvor viktig det er å være ”litt 
gal” og samtidig ha foreldre og andre gode 
hjelpere som stiller opp.

Bilsporttalentet 2011
det ble gokart-føreren Øystein Helgheim (15) 
fra kNA Nordvest som stakk av med seieren i 
konkurransen ”Bilsporttalentet 2011”. (Les mer 
om dette på de foregående sidene). Juryen ut-
talte at den hadde en vanskelig oppgave, men 
mente at Ålesund-gutten kom best ut av alle 
de krevende testene, og viste størst fremgang 
i år.
 Helgheim hadde så visst ikke tatt seieren 
på forskudd. da han ble ropt opp på podiet for 
å ta imot hederen og pengepremien, strøm-
met gledestårene. det er ikke tvil om at dette 
kan være et springbrett mot store høyder. 

Fjorårsvinneren, Andreas Bakkerud, har jo for 
eksempel allerede blitt Europamester.
Videre utvikling
Rallyføreren Steve Røkland (19) fra NMk 
gardermoen, ble tildelt greta Molanders Fond. 
Fondet, som er på 50.000 kroner, tildeles hvert 
år en ung fremgangsrik rallyfører, og det er 
Norges Bilsportforbund som står for tildelingen. 
Røkland var den 26. rallyføreren som blir tildelt 
midler fra greta Molanders Fond. Fondet har 
fått navn etter den fargerike personligheten og 
rallyføreren greta Molander. 
kongsvinger-gutten Steve Røkland kommer fra 
et område der bilsporten generelt og rally-
sporten spesielt har hatt stor utbredelse i 
mange år. Steve var 14 år gammel da han selv 
gjorde sin debut i crosskart i 2006. I sin første 
sesong tok han bronsemedalje både i NM og 
Nordisk mesterskap. Han hentet hjem en rekke 
medaljer og trofeer i crosskart både i 2007 og 
2008. På høsten i 2008 kjørte han sitt første 

BILSPORT

Den norske bilsportsesongen 2011 er over. Dette ble markert på 
Norges Bilsportforbunds store premieutdeling i november. Der ble 
de beste utøverne hedret for innsats både hjemme og internas-
jonalt. Her ble imponerende toppresultater hedret, samtidig med at 
bredden og mangfoldet kom tydelig frem.

Av H-E Hansen

Norsk bilsport:
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rally i ungdomsklassen. det fortsatte han med i 
2009 og 2010, før han slo ut i full blomst  
i årets sesong med NM-gull både i rally og 
bakkeløp for tohjulsdrevne biler. 
 Selv om dennis Olsen (15) fra våler i 
Østfold og kNA varna ikke gikk helt til topps 
i talentkonkurransen, fikk go kart-stjernen 
Presidentens utviklingsstipend på 50 000 
kroner fra Norges Bilsportforbund. 
-det er forholdsvis enkle kriterier for stipendet. 
det skal gå til en ung og lovende utøver, og 
brukes til å gi mottakeren påfyll av kunn skap 
og erfaring til videre satsing i bilsporten. 
dennis har vist at han er svært talentfull i 
flere år allerede. Han har en eksemplarisk 
fremtreden både på og utenfor banen, og uten 
tvil en stor fremtid innen sporten, sier NBFs 
president Roar Forgaard.

Tre EM-vinnere 
En av de viktige hedersprisene i norsk bil-
sport er ”Årets Bilsportsutøver”. Her finner 
vi tidligere storheter som Petter Solberg, 
Martin Schanche og Tommy Rustad. Norges 
Bilsportforbund valgte å dele hederstit-
telen «Årets Bilsportsutøver» mellom de tre 
Europamestrene i rallycross, Sverre Isachsen 
(41), Lars Øivind Enerberg (21) og Andreas 
Bakkerud (19) for 2011. 
- Med norske vinnere i alle de tre EM-klassene 
i år som våre beste resultater i årets sesong 
kunne vi ikke skille de tre mesterne. de er 
alle «Årets Bilsportsuøvere», sier Bilsport-
forbundets president Roar Forgaard. 
- Rallycross har i en årrekke vært det norske 
flaggskipet i internasjonal sammenheng, og 
nå har våre utøvere tatt hjem sju av totalt ni 
EM-titler på de tre siste sesongene. I tillegg 
har vi også vunnet nasjonskampen alle disse 
tre årene, sier Forgaard videre. 
 Sverre Isachsen fra kNA Eiker tok i år EM-
tittelen i rallycrossens ”keiserklasse” Super 
Cars for tredje året på rad. Han ble kåret til 
«Årets Bilsportsutøver» også i 2010. I årets 
sesong startet det med seier i første runde 
for Isachsen. Men så gikk det tungt, før han 
på mesterlig vis kom sterkt tilbake og vant de 
fire siste rundene. 
 Andreas Bakkerud fra NMk Bergen tok 
årets EM-tittel i klassen Super 1600 etter en 
fantastisk sesong i sin Renault Clio. Totalt 
vant han fire av ti runder og han ledet 
mester skapet gjennom hele sesongen. 
 Lars Øivind Enerberg fra NMk gjøvik inn-
ledet sesongen enda bedre i klassen Touring 
Cars. Med sin Ford Fiesta kjørte han inn til 
seier i sju av sesongens 10 løp. 
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Trysilavdelingen av MA har lange 
tradisjoner i å dra på sommertur. I år 
gikk turen til Spania.

Allerede et par år etter at laget var etablert 
i 1954, dro medlemmene på en lang dagstur 
med buss til Sverige. Siden har det stort sett 
vært sommerturer nesten hvert år. En periode 
på 60-tallet var det sommerturer for eldre, noe 
som var svært populært. Medlemmene med bil 
stilte sine ekvipasjer til disposisjon, og i lange 
kolonner dro de avgårde “ut i det blå”. 

Fornying
de senere årene har interessen for disse 
sommer turene blitt mindre, og på fjorårets tur 
var det bare 8 som fant turen til den lokale 
Skjæråslåven en kald novemberkveld spesielt 
forlokkende. Fornying måtte til!
 I vinter kom derfor den sprøe ideen om å 
ta sommerturen til Malaga! dette slo til vår 
forbauselse bedre an enn tur til nærmeste sæter 
eller gapahuk.
 Etter en sommer - som ikke kom her hjemme 
- dro en flokk på 23 MA’ere og noen gjester av 
sted til Spanias land i august. vi kan vel ikke 
si at de var påtrengende brune, der de sto ved 
bredden av Middelhavet og myste mot ei sol de 
ikke hadde sett siden i april.
 det foreligger ikke noe bilde av denne 
seansen, men den kan vel skildres på denne 
måten: Se for deg en flokk mennesker tilsyne-
latende kledd både oventil og nedentil i hvit, 
lang vinter-makko av beste dovre-kvalitet, med 
kulørt badetøy på midten og fotoapparater 
dinglende i snor rundt halsen, stående på en fot 
om gangen for sanden var så brennhet.
 Etter noen dager gikk sjatteringene mer over 
i rødt og brunt der det før var makkohvitt.

Kirke og hotell
Avdelingen hadde leid sjømannskirka El Cam-
panero i Calahonda en halvtime sør for Malaga. 
de har en del utleierom og driver en enkel form 
for hotell. Et hyggelig og stille sted. 
 Sola strålte, sirissen summet og tryslin-
gene dyppet seg i vannet – både i havet og 
i svømme bassenget på El Campanero. I løpet 
av den uka vi var der ble det arrangert buss-
utflukter til det fantastiske palasset Alhambra i 
granada, landsbyen Mijas og gibraltar. Frokost 
og lunsj ble inntatt på sjømannskirken, men om 
kveldene var vi ute og spiste middag på byen. 
vi hadde quiz-konkurranser på takterrassen og 
selvsagt allsangkveld i patioen.
 Så turen var vellykket og med så stor del-
takelse, at den fristet til gjentakelse.

ORgANISASJON

Trysil-MA på tur

Av Ole Arild Bovolden
Foto: Medlemmer i Trysilavdelingen
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REISERORgANISASJON

Fredag 18. november 2011 feiret 
Lillesand og Birkenes MA 75 år. 
Mange medlemmer og gjester 
 markerte den store begivenheten  
på MA-senteret i Lillesand.

Historisk
Formann Torleif kvifte ønsket medlemmer og 
gjester velkommen til jubileet. kvifte gikk gjen-
nom historien til foreningen, hva avdelingen har 
vært med på og betyr for lokalmiljøet. Han trakk 
frem Lillesands-Postens ukentlige spalte fra 75 
år tilbake, med en historie fra 1936 om at det 
hadde vært flere ulykker ved ”knekken”, et kjent 
ulykkespunkt på riksvegen mellom Lillesand og 
Birkeland. det viser at foreningen trengtes for 
å sette trykk på trafikksikkerhet, veistandard og 
ikke minst rus i trafikken. viktig da og veldig 
viktig nå!
 MA-sentralstyrets representant, Ole Arild 
Bovolden, gjorde også et tilbakeblikk over 
historien til MA og andre begivenheter som 
hadde skjedd året 1936, som for eksempel at 
Trollstigen ble åpnet. Bovolden understreket at 
Sørlandet hadde stor betydning for MA, spesielt 
i forbindelse med Trafikkløpene som MA har 
vært kjent for. Blant annet har Bjarne Eikeland 
stått for teorioppgavene i mange år, og han 
har ellers hatt en finger med i opplegget rundt 
disse løpene sammen med andre entusiaster fra 
Sørlandet.
 varaordfører i Lillesand, Hege Marie Holthe, 
ønsket MA-avdelingen til lykke med 75-årsda-
gen og viste til MAs viktige arbeid mot rus i 
trafikken. Hun poengterte også viktigheten av 
å ha organi sasjoner som MA til vaktbikkjer for 
å se etter at politikerne tok riktige beslutninger 
når veisaker stod på dagsordenen, eller sa ifra 
når de ikke gjorde det. Hun var også imponert 
over hva MA gjør for å bevisstgjøre ungdommen 
omkring rus og ruspåvirkning.
 Fra MA-avdelingen i grimstad kom Svein 
Skaregrøm med gratulasjoner og takket for godt 
samarbeid.

Stor heder
MAs fortjenestemedalje i sølv ble delt ut, noe 
som er veldig morsomt for lokallaget og betyr 
mye. Medalje og diplom gikk til karl kråkedal 
fra Birkeland, som har vært medlem i 47 år, 
og Harald kvavik fra Lillesand, som har vært 
medlem i 50 år.
 Johan Helling sto for ord for dagen. Musik-
ken til allsangen ble spilt av vår fremragende 
pianist Sigmund knutson. knutson er en av de 
virkelige veteranene i MA, og har vært medlem 
siden 1945. denne hyggelige kvelden ble det 
servert smørbrød, kaker og kaffe, der ”kjøkken- 
gjengen” igjen viste storartet innsats for en 
vellykket feiring.

Lillesand og Birkenes MA 75årMA-jubiléer

Tekst og foto Arne Berntsen
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MA-kryssord 5-2011
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Vi trekker ut tre vinnere med 
riktige løsninger, som hver får til-
sendt 4 lodd i MAs landslotteri.

Vinnere av 
MA-kryssord nr. 3–2011:

Ingrid Førland, 
Åsane Senter 4, 5116 Ulset
 
Edgar Heimdal, 
Storenga 47, 3275 Svarstad
 
Ingolf Støle, 
vinkelveien 6, 4580 Lyngdal

vi gratulerer!
Og her er løsningen:

Løsningen sendes Motorføreren, Pb. 752 Sentrum, 0106 Oslo Frist: 31. januar 2012
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ORgANISASJON

Et lite, vindslete, gult hus ved Øvre 
veg i Molde. Inn ei dør og opp ei 
trapp. Rommet med skråtak, er akku-
rat passe til eit møtebord og stolar. 
Traktaren er i gang med kaffien, bol-
lane ligg i korga og praten er i gang. 
Papira kjem fram. Sigmund passar på 
strukturen og framdrifta. Marit tek 
hand om pc-en, både det som skal 
hentast ut og det som skal skrivast 
inn. No er det møte i MA i Molde!

gode forslag
det er mykje å ta opp når Marit Lunde Sandøy, 
Sigmund Julshamn og kjell Einar Årsland
møtast. kjell Einar har til dømes vore på møte 
med gruppa som skal revitalisere MA i Møre og 
Romsdal og skal gi alle dei 848 MA-medlemmane 

i fylket høve til å høyre til i eit aktivt lokallag. 
Og han har vore på møte med Fylkets trafikk-
tryggingsutval (FTU) som ynskte MA velkomen 
til eit aktivt samarbeid og inviterte oss med 
på eit seminar om rus og trafikk saman med 
køyreskolelærarane i fylket.
 det kjem fram fleire gode forslag om korleis 
MA kan gjere seg nytte av det nettverket vi no 
har fått.  kontakten med køyreskolane kan til 
dømes føljast opp med vidare kontakt, særleg 
om alkolås. vonleg kan fleire av dei tiltaka det 
var snakk om bli sett i verk etter kvart. 

Fleire tema
Nye tema på møtet: Tid for årsmøtet, nyttårs-
festen som skal haldast saman med IOgT og 
dNT, verving, og valnemndsarbeid.
 Samtalen viser at det er folk med lang 
erfaring i organisasjonsarbeid, både i MA og 
andre organisasjonar som sit her. Erfaringar 
og eksempel blir henta fram og vurdert: Slitet 

med  å få selt lodd lokalt og det seige arbeidet 
i valnemnda, der ein var redd for å bli sitjande 
att med den harde kjerne enno ein gong. det 
blir likevel leita etter andre gode måtar å nå 
fram til nokre nye som kan vere med å ta eit tak 
for trafikktryggleiken saman med  ”den harde 
kjerne”. Av desse kunne ikkje Torill Sandnes og 
kjersti Hasås vågen møte denne kvelden.
Avslutninga er ei praktisk oppdatering på MA sitt 
flaggskip og mest aktuelle sak: Bilen med alkolås!
 Møtet er over. kvelden er mørk, asfalten 
svart og han som har lengst veg har ein time å 
køyre før han er heime.

Den harde kjerna i Molde
Av Odd-Harald Bjørnøy

“Den harde kjerna” i Molde er Marit Lunde Sandøy, 
Sigmund Julshamn og Kjell Einar Årsland.
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Ingrid Førland, 
Åsane Senter 4, 5116 Ulset
 
Edgar Heimdal, 
Storenga 47, 3275 Svarstad
 
Ingolf Støle, 
vinkelveien 6, 4580 Lyngdal

vi gratulerer!
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Nulltoleranse alkohol langs veiene

Hobøl
kommune

www.hobol.kommune.no

Råde
kommune

www.rade.kommune.no
www.nord-fron.kommune.no

Hvaler
kommune

www.hvaler.kommune.no

Tinn
kommune

www.tinn.kommune.no

Lillesand
kommune

www.lillesand.kommune.no

Frogn
kommune

www.frogn.kommune.no

Bokn
kommune

www.bokn.kommune.no www.heroy.kommune.no
www.steigen.kommune.no

Tingvoll
kommune

www.tingvoll.kommune.no

Sandefjord
kommune

www.sandefjord.kommune.no

Grimstad
kommune

www.grimstad.kommune.no

Førde
kommune

www.forde.kommune.no

Østre Toten
kommune

www.ostre-toten.kommune.no

www.vaksdal.kommune.no

Mandal
kommune

www.mandal.kommune.no

Asker
kommune

www.asker.kommune.no

Eidsberg
kommune

www.eidsberg.kommune.no

Hasvik
kommune

www.hasvik.kommune.no

Skånland
kommune

www.skaanland.kommune.no

Meråker
kommune

Sektor for skole, oppvekst og kultur
www.meraker.kommune.no

Nærøy
kommune

www.naroy.kommune.no

Stavanger
kommune

www.stavanger.kommune.no

Våler
kommune

www.vaaler-he.kommune.no

Sirdal
kommune

www.sirdal.kommune.no

Moss
kommune

www.moss.kommune.no

Nesset
kommune

www.nesset.kommune.no
www.kristiansand.kommune.no

Roan
kommune

www.roan.kommune.no

Leka
kommune

www.leka.kommune.no

Fræna
kommune

www.frana.kommune.no

Nordre Land
kommune

www.nordre-land.kommune.no

 www.hamar.kommune.no

www.nesodden.kommune.no

Vinje
kommune

Økonomi,
Plan og Utvikling
www.vinje.kommune.no

MA 5-2011.pmd 29.09.2011, 11:141

MA takker sine gode kontakter 
for all støtte

Støtten vi får går til MAs arbeid med et bredt 

hovedfokus på ”Mennesket i trafikken”. 

I dette inngår blant annet kurs om trafikk-

sikkerhet: Eldre i trafikken, atferd i trafikken, 

samt miljøbevisst og økonomisk kjøring.
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Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Waldemar Thranesg 98 B
0175 OSLO

Tlf. 23 23 47 50

Østre Aker vei 24
0581 OSLO

Tlf. 21 95 16 00

5501 HAUGESUND
Tlf. 03 240

Fiskebeck
Handverk AS

Hans Væggersvei 18
9900 KIRKENES
Tlf. 78 99 35 50

Tvedestrand
Bilverksted
Fjærkleivene 55

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 23 36

Advokat
Øyvind Riise

Torget 2
6413 MOLDE

Tlf. 71 25 02 50

Br. Hørte
Transport A/S

Hørte
3800 BØ I TELEMARK

Tlf. 35 95 65 92

Standnes
Transport AS

Kjørnesv. 15
6856 SOGNDAL
Tlf. 911 27 048

FINNMARK

Alta............................................Tlf. 909 47 995

NORDLAND
Brønnøysund..........................Tlf. 958 02 222

SOGN & FJORDANE

Førde........................Tlf. 911 18 080/970 08 082

SØR-TRØNDELAG

Melandsjø...............................Tlf. 72 44 49 30

Tlf.  02 222

Trafikksikkerhetsutvalg
Dreyfushammarn 31, 8002 BODØ

Tlf. 066 40

Industriv 14
4879 GRIMSTAD
Tlf. 37 25 88 50

Røra Bilverksted
Hyllav. 4

7670 INDERØY
Tlf. 74 15 60 60

Gunnar og Inge
Bilservice AS
Verkstedvegen 12
7725 STEINKJER
Tlf. 74 16 79 90

RSA Bil Skøyen
Drammensv. 130

0277 OSLO
Tlf. 22 54 24 50

4696 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 04 90 00

Fjord1 Hallingdal
Billag AS

Vestlivegen 3, 3570 ÅL
Tlf. 32 08 60 60

Ernstsen Mc
& Snøscooter

Lagervegen 7
8250 ROGNAN
Tlf. 75 69 19 11

Autostil
Verksted AS

Håkon Magnussons g. 9
7041 TRONDHEIM
Tlf. 73 51 26 31

Hystadv. 167
3230 SANDEFJORD

Tlf. 33 45 70 00

avd. Aust-Agder
Åsbievein 14

4848 ARENDAL
Tlf. 37 02 00 02

Jørn’s Bil
og Brems AS

Østre Aker v 68
0581 OSLO

Tlf. 22 64 88 50

Automatservice AS
Salhusv. 55

5131 NYBORG
Tlf. 55 18 05 40

6893 VIK I SOGN
Tlf. 57 69 86 50

Grue Sparebank
2261 KIRKENÆR
Tlf. 62 94 91 00
Fax. 62 94 91 01

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Samferdselsavd.
Fylkeshuset , 6404 MOLDE

Tlf. 71 25 80 00

Samferdsleavdelinga
www.sfj.no

Holtan Last AS
Stansev. 12
0975 OSLO

Tlf. 22 91 70 70

Tannlege
Tor Frost Nielsen

Strandg. 19
5013 BERGEN
Tlf. 55 32 67 24

Nr 1 Bil AS
Prost Stabels vei 12

2019 SKEDSMOKORSET
Tlf. 63 87 47 84

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Jans Bilberging
Grandev. 21
6783 STRYN

Tlf. 970 82 373

Jotunheimen
Turbusser AS

Pyntholvegen 8
2680 VÅGÅ

Tlf. 907 88 629

Kløfta Elektrodiesel
Joar Bjerke

Trondheimsvegen 631
2040 KLØFTA

Tlf. 63 98 05 70

KRS Transport
Gjelsmov. 18
4619 MOSBY

Tlf. 400 13 939

Larsen Bil A/S
Grenstølveien 1

4900 TVEDESTRAND
Tlf. 37 16 27 48

Rossgutua
2848 SKREIA

Tlf. 481 48 100

Logistikk og
Baseservice AS

Husøyvegen 110
6520 FREI

Tlf. 992 00 751

Mesta Verksted AS
avd Molde

Krohnsvingen 1
6421 MOLDE

Tlf. 952 95 234

Oxum
Containerservice

Oksumv. 125
3949 PORSGRUNN

Tlf. 35 51 81 34

Oddmunn’s
Bilverksted
Søderlundmyra 32
8622 MO I RANA
Tlf. 75 15 33 66

Lillestrøm - Tlf. 66 93 65 00

ROGALAND

Suldal....................Tlf. 52 79 74 77 / 995 65 699

4809 ARENDAL
Tlf. 37 01 73 00

Storehagen 4
6800 FØRDE

Tlf. 57 72 50 80

Shipping
Publication AS

3251 LARVIK
Tlf. 33 18 11 80

www.ship-info.com

Tyrifjord Bil
Bygg 33

3512 HØNEFOSS
Tlf. 32 15 86 10

Leiraveien 12
2000 LILLESTRØM

Tlf. 63 80 99 99

Bil-Service
Personbiler AS

Nygårdsv. 79
3221 SANDEFJORD

Tlf. 33 48 23 00

Vangseter
Gåsbuvegen 931
2323 INGEBERG
Tlf. 62 55 05 60

Madla Bil AS
Revheimsv. 74

4043 HAFRSFJORD
Tlf. 979 63 883

Bodø
videregående skole

Amtmann Heggesv 34
8041 BODØ

Tlf. 76 65 15 00

Din Kjøreskole AS
Tordenskioldsg 22
3044 DRAMMEN
Tlf. 32 89 50 90

Agder Karosseri og
Billakkering AS

Grøm næringspark 15
4887 GRIMSTAD
Tlf. 37 04 35 11

SKS Transport
Eggjaveien 57

2686 LOM
Tlf. 911 63 7 10
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Finn din nærmeste automester på
www.automester.no

Kongsvinger
Elverum

Lillehammer

Fredrikstad
Larvik

Arendal

Skien

Notodden

Fagernes

Kristiansand

Stavanger
Haugesund

Bergen

Førde

Ålesund
Molde

Trondheim

Namsos

Bodø

Narvik
Harstad

Tromsø

OSLO
Mjøndalen

Verdal

Voss

180 VERKSTEDER 
PÅ LANDSBASIS

MEKANISK 
SKADE OG LAKK

•	 Alle	typer	reparasjoner	
	 på	alle	bilmerker
•	 Bilens	original	
	 garanti	beholdes
•	 EU-kontroll

•	 Aircondition-service
•	 Ruteskift/reparasjon
•	 Karosseri	reparasjoner
•	 Lakkering
•	 Originale	deler

1 ÅRS 
MOBILITETSGARANTI
Med AutoMester mobilitets
garanti får du hjelp uansett tid 
og sted i hele  Norden i et helt år.

• Ingen egenandel

• Hjelp på stedet eller 
 på hjemmeadresse

• Gratis transport til nærmeste 
 AutoMester Verksted

• Assistanse 24 timer i døgnet 
 alle dager i året


