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• Sjåføren og teknologien
• Når ulykker skjer
• Utslipp og miljø
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Orkdal
Trafikkskole AS

Tuft
Transport AS

Franslykkja 7
7300 ORKANGER
Tlf. 72 48 13 07

Almåsrinden 15
5109 HYLKJE
Tlf. 982 07 701

Trysil
Septikservice AS

Rue
Transport AS

2429 TØRBERGET
Tlf. 62 45 47 12
Mobil 917 74 097

3690 HJARTDAL
Tlf. 913 82 288

Kriminalomsorgen
Arendal fengsel
Parkveien 6
4838 ARENDAL
Tlf. 37 07 67 43

Auto Consult
Verksveien 7
3330 SKOTSELV
Tlf. 32 75 64 21

Bergen -

Vikingservice AS
Tlf. 55 51 70 80

Byggmeister

Rongved
Mekaniske AS
5286 HAUS
Tlf. 56 19 10 85

Per Augestad AS
Augestadvegen 31
5620 TØRVIKBYGD
Tlf. 56 55 28 70

Numedalsveien 114
3617 KONGSBERG

Person &
Varebilservice DA

Svidals Minibusser
og Turbilservice
Erik Hansensvei 12
3430 SPIKKESTAD
Tlf. 932 17 770

avd Slemmestad

7263 HAMARVIK
Tlf. 72 44 80 80
froya-transportsenter.no

Vaterlandsv. 35
3470 SLEMMESTAD
Tlf. 31 28 38 40

Viking Grenland
Asbjørn Goberg A/S
3735 SKIEN
Tlf. 35 90 00 50

4001 STAVANGER
Tlf. 51 51 66 00

Bulder Verksted
Bosch Car Service
Leikanger
Hagane 3
6863 LEIKANGER
Tlf. 993 54 200

Forusparken 28
4031 STAVANGER
Tlf. 51 85 99 00
t-aasen.no
6793 INNVIK
Tlf. 57 87 49 90
www.innvikfjordhotell.no

Drammensveien 106, 0273 OSLO - Tlf. 21 03 05 00
www.bergesenstiftelsen.no

Vi håndterer og lagrer dine dekk, - last og personbil
Ring 75 01 81 70
Lastebilavd/Salhus

Din verkstedpartner på Sør Helgeland

Østre Rosten 8, 7075 TILLER
Tlf. 73 82 01 00

Norsk Scania AS avd. Stavanger

Forusbeen 17, 4065 STAVANGER - Tlf. 51 81 16 50
www.scania.no

Boreal Transport Nord AS

Philips Norge AS

avd. Bilverksted Sandnessjøen

Avd Home Healthcare Solution

Øyvind Lambes vei 17, 8800 SANDNESSJØEN
Tlf. 75 06 41 42

Solheimveien 62, 1473 LØRENSKOG
Tlf. 67 98 01 00

Velkommen til en hyggelig handel hos oss

CARLSEN

Hotvedtv. 6, Tingvoll
3202 Sandefjord
Tlf. 33 48 40 00
Åpent: 7-17 (18). 830-15

Lilletorget
Tlf. 77 60 19 40
optik@spesialbutikken.no

Jekta Storsenter
Tlf. 77 60 71 80
jekta@spesialbutikken.no

www.spesialbutikken.no

Forlaget Last og Buss A/S
Waldemar Thranesg 98 B, 0175 OSLO
Tlf. 23 23 47 50
www.lastogbuss.no

Veritasv 1, 1322 HØVIK - Tlf. 67 57 99 00 - www.dnvgl.com

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 h
 vor elever fra videregående
skoler engasjeres til å lage holdnings
kampanjer mot ruskjøring.
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LEDER /
MA-HJØRNET
REISER

MAhjørnet
Juletradisjoner
Årets store høytid er kommet. En høytid spekket med
tradisjoner. Tradisjoner som riktignok er litt forskjellige fra
person til person, fra familie til familie, fra sted til sted, fra
landsdel til landsdel, men mange er også like.
En tradisjon som holdes i hevd over det ganske land, er å
dra i julebesøk. I jula ønsker man å treffe slekt og venner, og
man er ofte villig til å bevege seg over ganske store avstander
for å få oppfylt dette ønsket. Transporten skjer gjerne med bil,
og vær og føre ved juletider er av de sju slaga, og vel så det.
Selv har jeg både sterke og mangeartede barndomsminner
fra min families juleturer i Nord-Norge. Der jeg vokste opp
på 60-tallet, var tradisjonen at man skulle holde seg hjemme
til og med 1. Juledag, men så braket det løs. For vårt vedkommende stod blant annet et besøk hos mine besteforeldre
som bodde 20 mil unna, på listen. Da gikk ferden fra innland
til kyst, og ofte med dertil vekslende kjøreforhold. Vi skulle
passere flere fjelloverganger, og Nullvisjonen var et ukjent
begrep den gang.
Men fram kom vi, mot alle odds, på veier der snøen
strekningsvis kunne gå opp til panseret på vår Cortina, på
veier glatte som skøytebaner, eller i rokk og fokk. Men jeg
husker også stjerneklare frostkvelder der månen lyste opp
konturene av hvite fjell og speilet seg skjelmsk i fjorden,
Cortinaen danset av gårde på et nydelig vinterføre og vi
ungene satt i baksetet, med spent forventning i magen og
uten bilbelte over brystet!
Stadig reiser jeg i julen, og mange med meg. Framkomst
midlene varierer, men fremdeles er bilen hyppig brukt. I
Norge finnes det i dag over 2,5 millioner privatbiler. Bare på
tjue år er dette en økning på 47 %. Bygging av nye og bedre
veier har ikke holdt helt samme takten, så det er, kort sagt,
blitt trangere på våre veier. Da er det godt å konstatere at
antallet alvorlige trafikkulykker likevel er kraftig redusert.
De siste årene har myndighetene hatt stor fokus på, og gjort
mye for, trafikksikkerheten. Dette har vært støttet opp
under av trafikksikkerhetsarbeidet til organisasjoner som
MA, og det skal vi fortsette med.
Med gode biler, bedre veier, alltid tilgjengelige vær- og
føremeldinger, vil jeg likevel til slutt minne om at den
menneskelige faktoren fremdeles er den viktigste når du
legger ut på biltur i jula og nyåret. Ingenting slår et klart
hode og en uthvilt kropp!
Med ønsker om en fin julefeiring og et trafikksikkert godt
nytt år!
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen
Fungerende generalsekretær

leder
Smilet i
trafikken
Smilet og den gode tonen i trafikken må bedre frem.
Trafikken får større og større betydning for alle på flere og
flere måter. Vi trenger en lysere og hyggeligere trafikk – vi
trenger smilet!
Det er så visst ingen overflødig luksus som vi til nød kan
vise om søndagen og i fritiden. Den hyggelige tonen i
trafikken gjør det både lettere og tryggere å ferdes på
gater og veger. Det er altså et trafikksikkerhetsspørsmål,
og et av de aller viktigste.
Vi er avgjort for barske, tar oss selv for høytidelig, vi
kjører for mye på vår rett, er for lite smidige, for lite hensynsfulle og har for lite smil til overs for andre trafikanter.
Hvor mye ville det ikke hjelpe i alle situasjoner, hvor mye
ville det ikke skape et hyggeligere forhold mellom de
forskjellige trafikantgruppene med en litt lysere tone og
litt mer smil.
Vi bilister kan gjerne se på fotgjengere og syklister med
blidere øyne, og vi ønsker at de skal se på oss med større
velvilje – og mer smil. Hver dag er det hundre anledninger
til å vise smilet, praktisere høfligheten og opptre hensynsfullt mot andre trafikanter. Det vil alltid bli besvart. Og
så vil vi meget snart oppdage at hele tonen blir en annen,
til gagn og glede for oss alle. Et smil i rette tid, en liten
vennlighet mot andre kan gjøre mye for å skape smidigere
trafikk og færre ulykker.
Motorføreren kom for første gang ut i 1939 og runder
nå 75 års alder. Det du leste over er ordrett hentet fra
lederartikkelen i oktobernummeret i 1954. Den kunne like
gjerne ha vært skrevet i dag. Og med kanskje enda større
berettigelse. Det samme gjelder mange av de sakene og
problemstillingene som er tatt opp gjennom alle disse
årene.
I utgaven av Motorføreren du nå leser har vi et variert
spekter av artikler. Blant annet om det siste av intelli
gente transportsystemer. Som et supplement til moderne
teknologi vil vi slutte oss til oppfordringen fra 1954 om at
”smilet og den gode tonen ville gjøre underverker i den
norske trafikkavviklingen”.

Hans-Erik Hansen
Redaktør
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ALKOLÅS

Alkolås og
skolebarns
sikkerhet
inn i statsbudsjettet
Av H-E Hansen

MA har lenge bedt om et
nasjonalt påbud om alkolås
i alle skolebusser og annen
skoleskyss. Da statsbudsjettet
fra Samferdselsdepartementet
ble lagt frem i oktober var
ikke alkolås i utgangspunktet
nevnt med ett eneste ord.
Nå har flertallet i Stortingets
transport- og kommunika
sjonskomité merket seg at det
er forskjellig praksis i fylkene
når det gjelder alkolås og
dermed trafikksikkerheten
for skoleskyssen. Regjeringens
vurdering og tiltak i denne
saken etterlyses.

6
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Foto: Volvo Buses
- MA har lenge bedt om et nasjonalt påbud
om alkolås i alle skolebusser og annen
skoleskyss, senest under høringene for
statsbudsjettet. Kommune- og fylkesgrenser
må ikke skape forskjell i barnas sikkerhet
på skoleveien. Alle tiltak må settes inn
for at barna skal være sikre og foreldrene
føle trygghet og tillit til skoleskyssen, sier
Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, general
sekretær i MA – rusfri trafikk og livsstil.

Aktualiserer
Det er komitéflertallet fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og
Venstre som nå tar opp saken. I et nytt
avsnitt om alkolås viser de til at Stortinget i juni 2013 i forbindelse med Nasjonal
transportplan (NTP) for årene 2014 – 2023
vedtok å be regjeringen vurdere å ta inn
bestemmelser om alkolås i skolebusser i
«forskrift om sikring av skyssberettigede
skoleelever».
- Siden dette vedtaket ble fattet har det
vært stille om saken. Selv om de politiske
partiene hadde ulike innspill, viste behand
lingen av saken at alle hadde en positiv
holdning til alkolås, understreker Elisabeth
Fjellvang Kristoffersen.

Nå etterlyser de fire partiene regjeringens vurdering og tiltak.
- Vi er glade for at flertallet i transport- og
kommunikasjonskomiteen nå aktualiserer
saken, sier generalsekretæren i MA.

Likebehandling
Over 200 000 barn er berettiget til
skoleskyss. Forskriftene for trafikksikker
heten for skoleskyss omfatter i dag sitte
plasser og sikkerhetsbelter for alle. Det er
denne forskriften som Stortinget mener
også bør inneholde krav om alkolås.
Hittil har bare noen få fylkeskommuner inn
ført krav til alkolås på sine skolebusser gjennom å stille krav i anbudsrundene. Dette er
etter eget initiativ. Både Finland og Frankrike
har innført krav om alkolås på skolebusser.
Allerede i 2011 hadde 85 % av alle kommuner
i Sverige alkolås i sine skoleskysser.
- Nå virker det som om politikerne tar
ansvar og at vi kan være på vei mot det
nødvendige nasjonale påbudet og en
likebehandling av alle skolebarn i hele
vårt land også, sier Elisabeth Fjellvang
Kristoffersen i MA.

BILNYTT

Veikart til mindre rus på veiene
Tiltak mot trafikkdød på grunn av
rus var sentrale i MAs innspill til
et nytt veikart til nullvisjonen om
at ingen skal bli drept eller hardt
skadd i trafikken. Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti
og Venstre har gått sammen om å
be regjeringen legge frem en helhetlig strategiplan for økt trafikk
sikkerhet. MA er invitert til å være
med i prosessen med å legge kursen
mot en tryggere trafikk.
Av H-E Hansen
I oppstartsmøtet mellom de politiske
partiene og en håndfull trafikksikkerhets
organisasjoner, satte MA spesielt fokus på de
uhyggelige tallene for ruset kjøring; minst 1 av
4 dødsulykker har rus som medvirkende årsak.
Løsningene finnes i et spekter av tiltak, fra
holdningsskapende arbeid og alkolås i blant
annet skolebusser, til økt kontrollvirksomhet.
- Det er anslått at det hver eneste dag kjøres
130 000 turer med rus av alkohol, narkotika
og medikamenter, sier Ann-Cathrin Becken,
styreleder i MA rusfri trafikk og livsstil.

Forpliktende
For første gang på over 30 år skal Stortinget nå
forplikte seg til trafikksikkerhetsarbeid med en
mye bredere tilnærming enn man får gjennom
Nasjonal transportplan, og tiltak som er reist i
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet skal få
den politiske forankringen som behøves. Dette
skal munne ut i et veikart til nullvisjonen.
Tegningen av veikartet ble satt i gang

av samarbeidspartiene Høyre, Fremskritts
partiet, Kristelig Folkeparti og Venstre torsdag 27. november i et møte på Stortinget. I
prosessen med å be regjeringen legge frem en
helhetlig strategiplan for økt trafikksikkerhet
ønsket partiene å få innspill, tips, ideer,
forventninger og krav til det videre arbeidet.
Ved siden av MA var Trygg Trafikk, Nei til
Frontkollisjoner, Syklistenes Landsforbund og
Norges Lastebileier-forbund invitert.

Godt initiativ
- Samarbeidet om et veikart til en nullvisjon
er et godt og nødvendig initiativ for å følge
opp arbeidet med trafikksikkerheten, slik det
er konkretisert gjennom 122 målrettede tiltak
i en plan som ledsager Nasjonal transportplan
2014 – 2023, sier Becken.
Dette er fjerde gang det utarbeides en
fireårig plan for trafikksikkerhetsarbeidet i
Norge. Tiltakene skal bidra til at antall drepte
og hardt skadde på norske veier reduseres

med minst 20 prosent innen 2018.
Tiltak mot rusulykker er konkretisert
blant annet ved at 5 av de 122 tiltakene
omhandler alkolås og tiltak for å forhindre
at berusete sjåfører kjører ut på veien til
fare for seg selv og andre. Dette omfatter
å få forskriftsfestet krav om alkolås ved
all skoletransport, krav om alkolås i alle
kjøretøy som brukes til førerprøver, bruk av
alkolås innføres som et alternativt vilkår for
førerrett for personer med alkoholproblemer, å få innført en ordning med alkolås som
alternativ til inndragning av førerkortet for
promilledømte, samt å teste ut alkolåsbom på
viktige ferjesteder og grenseoverganger med
stor tungbiltrafikk.
- For øvrig dreier trafikksikkerhet seg om
holdninger, hensyn og omsorg for at alle
trafikantgrupper fra de tyngste til de mykeste
kan være på veien uten frykt, sier Ann-
Cathrin Becken i MA.

Ann-Cathrin Becken
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Gjennom 75 år 1939–2014
Den første utgaven av
Motorføreren kom i 1939. Det
er 75 år siden! Siden har MA
hatt sitt eget blad som en viktig
kontakt med medlemmene.
Kilde og utdrag fra: Kapittelet om
Motorføreren skrevet av Kåre Samuelsen,
tidligere redaktør i Motorføreren, i MAs
jubileumsbok ”Under veis” (2003)

Vidtfavnende
MA kan være stolt av sitt eget magasin med så
lange og gode tradisjoner og et godt omdømme opparbeidet gjennom trekvart århundre. Stoffområdet har favnet vidt innen rus i
trafikken, trafikksikkerhet generelt, organisa
sjonsstoff, bilpolitikk, teknologi, økonomi,
bilsport, reiser og mye annet.
De mange årgangene av Motorføreren representerer et fantastisk arkiv over MAs historie
og aktivitet. Det gir også spennende tidsbilder
av samfunnet, samfunnsutviklingen og histo-

Bilnytt:
Bilutstilling
og modellhøst

1940
8

Rusfri trafikk:
Trafikkfarlige
medikamenter

kr 39,-

rien gjennom nærmere tre generasjoner. Vi ser
frem til å bringe godbiter fra eldre utgaver av
Motorføreren i utgavene fremover.
Viktigste kontakt med medlemmene
11 år etter at MA ble stiftet i 1928, ble første
nummer av Motorførernes Avholdsforbunds
tidsskrift Motorføreren sendt ut til medlemmene. Dermed var grunnlaget lagt for
den mest grunnleggende og regelmessige
kontakten mellom forbundet, tillitsvalgte
og det e nkelte medlem. Det er lett å glemme
– s pesielt for sentrale personer i administra
sjonen og tillitsvalgte som ofte møter MA-folk
rundt om i landet – at den desidert største
gruppen av MAs medlemmer sjelden eller
aldri er å treffe på møter. For de fleste er det
gjennom bladet at man når frem til samtlige
medlemmer med MAs meninger og holdninger.
Det er gjennom bladet at de fleste har fått vite
hva som skjer på forskjellige områder.

Samarbeid med andre
At Motorføreren først startet 11 år etter at
organisasjonen ble stiftet, betyr ikke at man

Politikk:
Statsbudsjett og
stortingshøring

1958
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Rusfri trafikk:
Ny suksess
med alkobom

1968

helt
manglet kontakt
1939
med medlemmene tidligere. Allerede i
1932 fikk man en avtale om å ha noen
sider med MA-stoff i Norsk Motorblad. Året
etter fikk man to sider i det månedlige Autobladet til Auto-Riksforbundet. De neste seks år
ble det satt av plass for MA-stoff regelmessig
hver måned i bladet Folket, inntil denne typen
ordninger ble avløst av MAs eget tidsskrift i
1939.

Første redaksjon
Gjennom alle disse første årene før 1939 var
det MAs sentrale tillitsmann, sorenskriver
Bjarne Rognlien, som var ansvarlig for stoffet.
I 1939 fikk medlemmene det aller første
eksemplaret av Motorføreren, og året etter
ble den første redaktøren av Motorføreren
engasjert. Det var Magne Høgevold som

4
2014

1978

ORGANISASJON

1954

1964

1989

60 år siden julenummeret 1954.

50 år siden julenummeret 1964.

25 år siden julenummeret 1989.

fikk denne viktige oppgave. Han var sønn
av en av MAs stiftere, Nils Høgevold, og
bror til Per Høgevold, en av de mest aktive
i MAs Oslo-avdeling gjennom flere tiår. Som
redaksjonsnemnd ble tre andre, sentrale
tillitsmenn i forbundet utnevnt: Jacob Mørck,
Hans Sundby og Per Kleppe.

Det første nummeret
Det første nummeret av Motorføreren - altså
nr 1 - 1939 – hadde en enkel forside med
en annonse for ”Den flotte Opel Kaptein”.
Over 8 sider fulgte artikler, aller fremst en
bred omtale av landsmøtet i Stavanger. En
spalte med overskriften ”Bør totalavhold
forlanges for å få førerkort” omtalte et forslag
fra Kristiansand avdeling av MA om ”å få
forandret motorvognloven slik at ingen kan

få førerkort uten å ha vært totalavholdende
i minst 1 år. De som allerede har førerkort
melder seg inn i en avholdsorganisasjon og får
prøvetid på 1 år”.
Videre er det en artikkel om MAs Humani
tetsløp og spalten ”Leirplass”. Den sikre fremgangen i medlemstallet fra 2365 til 2673 vies
en side, det samme gjøres med årsberetningen
til forsikringsselskapet Varde. Et agitasjonsmøte på Kongsvinger med 200 fremmøtte får
en spalte. Og som siste sak kommer en liten
artikkel om ”Vårt nye blad”:
”Når vi hermed har den glede å få presentere MAs og Vardes nye medlemsblad så er
det med den sikre forvisning at det vil bli godt
mottatt. Ved tekst og billeder vil bladet søke å
binde leserne sammen og belyse vårt arbeide
for større trafikksikkerhet.”

Følgende årgang
Etter dette første, enkelte nummeret av
Motorføreren ble 1940 den første ordentlige
årgangen med flere utgivelser.
Annen verdenskrig raste i de første årene
i bladets historie, og det må ha vært vanskelig
å lage et tidsskift i denne periode. Det må også
ha vært litt av en økonomisk utfordring å lage
et så ambisiøst medlemsblad med tanke på
at medlemsmassen på dette tidspunktet var
beskjeden.
Verdenskrigen skapte også problemer med
å skaffe papir til bladproduksjonen. I en kort
periode mot slutten av krigen klarte man ikke
å gi ut Motorføreren i det hele tatt på grunn
av papirmangelen.

Nr. 4 - 2014

•

kr 39,-

Det lønner seg
å samle alt på ett sted
Samler du flere forsikringer hos oss, kan
du tjene inn hele medlemskontingenten.
Som medlem av MA kan du få inntil 18 %
avtalerabatt på forsikringene dine og redusert
egenandel på bilforsikringen. I tillegg får du
spesialpriset ID-tyveriforsikring.

Co-branding logo –
horisontal foretrukket
Ikke (optisk) større
enn G-logo!

1988

1998

For personlig rådgivning om forsikring, ring
oss på 03100 eller gå inn på gjensidige.no
for mer informasjon.

Bilnytt:
Bilutstilling
og modellhøst

Rusfri trafikk:
Trafikkfarlige
medikamenter

Politikk:
Statsbudsjett og
stortingshøring

Rusfri trafikk:
Ny suksess
med alkobom

4
2014

2013
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MA-alkolåsbil i
sjåføropplæringen

Christel Håland i Aktiv kjøreopplæring har et godt samarbeid
med MAs Alf Seim om trafikalt
grunnkurs.

Av H-E Hansen

Bilen er så rød og så synlig
at alkolåssaken lyser opp på
hele Vestlandet. Vi snakker om
alkolåsbilen til MA-avdelingen
i Hordaland. Den har mange
viktige oppgaver for å vise
hvor godt redskap alkolås er
i kampen mot rus på veiene.
Aller viktigst er kanskje sam
arbeidet med trafikkskoler,
der unge sjåfører får stifte
bekjentskap med alkolås
Det finnes dessverre ikke mange privateide
alkolåsbiler her i landet. Men MA har tre:
Hordaland-avdelingens bil er det seneste
tilskuddet ved siden av alkolåsbilen i Stjørdal
og bilen som brukes over hele landet med
utgangspunkt fra MA-kontoret i Oslo.
- Ideen om egen alkolåsbil dukket opp på MAlandsmøtet i Stjørdal i 2012. Der ble vi inspirert
av å høre hvordan MA i Stjørdal hadde gjort
det med å skaffe seg sin alkolåsbil, forteller Alf
Seim, leder for MA-avdelingen i Hordaland.

10
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Alkolås i grunnkurset
Avdelingen har hatt en arbeidsgruppe som
har jobbet fram et opplegg som MA tilbyr til
trafikalt grunnkurs i sjåførskoler. Til nå har
MA hatt kontakt med flere kjøreskoler: Aktiv
kjøreopplæring i Knarvik i Nordhordland og
Bonsaksen på Voss har ønsket å ha en fast
avtale, der MA er med på tredje samling av de
trafikale grunnkursene som normalt holdes
hver måned. Et besøk på en skole på Sotra ser
også ut til å lede mot en fast avtale.
- Etter en prosess med en rekke innspill, har
vi lagd et opplegg der vi brukar tre kampanjefilmer fra MAs ungdomsprosjekt Death Trip,
sier Alf Seim, avdelingsleder i Hordaland og
primus motor bak alkolåsbilen.
- Disse filmene er utgangspunkt for samtalene
vi har med elevene når vi besøker sjåførskolene. Her får de prøve alkolåsbilen. Målet
er å gjøre ungdommene bevisste på hvorfor
det er så viktig å skille rus og trafikk. Vi har
også kjøpt inn promillebriller, slik at de skal
få føle ”promillen”. Dette er knyttet opp mot
en av filmene som tar for seg hvordan alkohol
påvirker sansene våre.
Hittil er det Seim som sammen med Ivar
Haukeland har vært mest ”på veien” med
alkolåsbilen. MA-ildsjelene har erfaring med at
dette fungerer godt for å bære fram budskapet. Det skapes en dialog med ungdommene
som får komme med egne tanker og stille
spørsmål.
- Vi begynner tiden i klassen med tallet 130 000

og spør hva de tror dette betyr. Når vi til slutt
opplyser at det gir antallet kjøreturer som
daglig gjøres i ruspåvirket tilstand, blir reaksjonene sterke. Vi informerer for øvrig også om
MA og MAs arbeid, sier Seim og legger til at
tilbakemeldingene er positive fra elever som
sier at de har lært mye.

Enstemmighet
Suksessen med alkolåsbilen i Hordaland er
historien om å få ting til å skje!
Da styret i avdelingen drøftet ideen høsten
2012 var det samstemmighet om å forberede
en sak til årsmøtet våren 2013. Dette innebar
at man måtte sjekke alt omkring type bil,
priser, finansiering, hva bilen skulle brukes til
osv.
- Når det gjeld bil kontaktet vi Eknes Karosseri
med spørsmål om de kunne hjelpe. Foreløpige
planer ble skissert for bruken av bilen,
målsettingen og finansieringen. Vi ville søke
forskjellige institusjoner og fond om tilskudd
til kjøpet, forteller Seim.
- I slutten av november 2012 tok Eknes Karosseri kontakt med MA. De hadde et tilbud til oss
som vi ikke kunne sei nei til: En brukt Toyota
Yaris 2009-modell som var kjørt 10 000 km. Pris
var 150 000 kroner. Eknes hadde også forhandlet med leverandøren KGK om Dräger-alkolås.
Dräger stilte med gratis alkolås mot profilering
på bilen. Dette var mer enn styret hadde
fullmakt til å håndtere. Heldigvis skulle vi ha
medlemsmøte i desember, og styret valgte at
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Alkolåsbilen har blitt brukt ved
messer og aksjonsdager …
vi skulle ta opp saken der.
Medlemsmøtet likte ideen og ga avdelingsstyret fullmakt til å slå til. Bilen ble i første
omgang finansiert med egne midler. Etter
samråd med MA sentralt ble bilen utstyrt
med MA-logoer og profilering av blant annet
bilforhandleren som avdelingen har et nært og
godt forhold til.

Raskt ekspedert
Hordaland-avdelingen hadde vist stor handlekraft og løst saken raskt.
- På denne måten satt vi nå plutselig med en
alkolåsbil, men egentlig uten å ha en ferdig
plan om hvordan vi skulle bruke den, sier
Seim.
Styret måtte konsentrere seg om å lage
en mer detaljert plan som ble lagt fram for
årsmøtet. Planen fikk navnet «Rusfri trafikk
Hordaland». Den inneholder tre hovedpunkter: Informasjon overfor offentlige myndigheter, informasjon overfor publikum og
undervisningsopplegg i trafikalt grunnkurs i
sjåføropplæringen.
Av de tre satsningsområdene er det altså
undervisningsopplegget for trafikalt grunnkurs
den aktive Hordaland-avdelingen har kommet
lengst med å bruke alkolåsbilen sin til. Planene
framover omfatter å få fast avtale med et par
trafikkskoler. Undervisningsopplegget er også
vist for en «Mot»-kontakt i Lindås kommune,
som har vist interesse.
Avdelingen tar sikte på større innsats i

… og skapte begeistring på MA-landsmøtet i Sarpsborg i sommer.
arbeidet rettet mot å informere myndighetene
gjennom et opplegg i forbindelse med valget
høsten 2015.
- Da gjelder det å få kommunene til å gjøre
vedtak om at skolebussene i kommunen skal
ha alkolås. Håpet er at vi får dette opp som en
politisk sak, sier Seim.
For 2015 vil man også legge en mer detaljert plan for arbeidet mot publikum. Men
avdelingen må hele tiden tenke på hva den
har kapasitet til.
- Hva finansieringen angår, ga trafikk
sikkerhetsutvalget avslag på søknaden om
tilskudd til bilkjøpet, men vi fikk 32.000 kroner
til opplegget i trafikalt grunnkurs. Men vi
trenger mer støtte til driften. Selv om trafikkskolene betaler litt for besøkene, er det ikke
nok, understreker Alf Seim.

Utlån i MA
For å informere ”folk flest” har vi lånt ut bilen
både til MA-avdelingene i Sogn og Fjordane
og Haugaland i forbindelse med messer. Dette
omfatter for eksempel at man i Sogn og Fjordane hadde stand på messen i Stryn i 2013.
I år lånte Haugaland bilen med sjåfør til
Etne-markedet. Markedet var en stor suksess.
MAs stand med alkolåsbilen hadde stort besøk.
Av alle de interesserte fikk over 200 personer
testet alkolåsbilen.
- Unge familier var spesielt positive med tanke
på at vi ønsker at det skal være påbud om
alkolås i alle busser med særlig fokus på skolebusser, forteller Seim.
På MAs landsmøte 2014 ble Hordaland
med god grunn hedret med tittelen som ”årets
avdeling”.
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Intelligente
transportsystemer
- ITS
ITS (Intelligente transportsystemer)
er den internasjonale felles
betegnelsen på bruk av ulike tekno
logier i forbindelse med trafikk og
transport for å gjøre systemene
sikrere, mer effektive, mer pålitelige
og bærekraftige – uten nødvendigvis
å måtte forandre den fysiske infrastrukturen. Dette er et viktig område
som ikke har vært så påaktet i Norge
hittil. Derfor inviterte OFV blant
andre MA til å være med i en policygruppe for å skrive en utredning.
Av H-E Hansen
Illustrasjoner: Faksimiler fra rapporten
OFV-rapporten «ITS – smartere, smidigere
og sikrere trafikk», tar for seg hvilken rolle
ITS kan spille i effektivisering og forbedring
av veitransporten, og hvordan moderne
teknologi kan bidra til at vi når regjeringens
overordnede transportpolitiske mål.

Knut Arild Lotterud har deltatt i ITS-utredningen
for MA sammen med Hans-Erik Hansen.

Realiteten
Det høres kanskje fjernt og teoretisk ut, men
skal i realiteten bety for eksempel at du kommer deg raskere til jobben, sikrere over fjellet
og at transporten totalt sett blir mer effektiv
for økonomiens og miljøets skyld. Gjennom
konkrete eksempler viser rapporten hvordan
ITS kan bidra til en smartere, mer fleksibel og
sikrere trafikk.

Alkolåsen er med
Policygruppen ble bedt om å gå bredt ut i
analysen, og for eksempel belyse behovet for å
innføre teknologi som skal bidra til effektiv og
sikker transport. Derfor var det viktig for MA
å få med alkolås i listen over punkter som også
omfattet for eksempel fartssperre, avansert
bil-til-bilteknologi, elektronisk trafikkstyring
og informasjonsløsninger om kø og føreforhold. Her er det snakk om å bruke hele
spekteret av tiltak fra avanserte datasystemer
der det kan dukke opp problemstillinger om-
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kring personvern og teknologi til ganske enkel
bruk av for eksempel eksisterende lystavler
over motorveiene.
I oppstillingen over ITS-løsninger som kan
bidra til å redusere ulykker på veien inntar
alkobom en rolle ved at tilgangen til veien blir
stengt med bom for alle med rus. Som et tiltak
i bilen er alkolås/ruslås et ITS-tiltak ved at bilen
ikke starter med en ruset sjåfør.

Se mulighetene
Det er Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV)
som har tatt initiativet og ledet arbeidet med
ITS-utredningen. OFV er en medlemsorganisa
sjon for alle organisasjoner og bedrifter,
private og offentlige, som er opptatt av
veitrafikk og som ønsker bedre og sikrere veier
i Norge. OFV arbeider for “effektiv veitrafikk
uten skader på mennesker og miljø“.
Det finnes i dag en rekke tekniske
løsninger for å fremme en effektiv veitrafikk

med minst mulig skade på mennesker og miljø.
Dessverre er kjennskapen til, og bruken av
disse svært begrenset.
Rapporten er laget fordi mye tyder på at
politikerne i Norge ennå ikke fullt har forstått
betydningen av, eller sett de mulighetene
som ligger i innføring av moderne informa
sjonsteknologi på norske veier, skriver Øyvind
Solberg Thorsen. Han er direktør i OFV og
har ledet policygruppen for ITS som OFV tok
initiativet til.
Han fortsetter: Gjennom mange år har
mange ekspertgrupper laget omfattende
policydokumenter og overordnede planer
for innføring av ITS i Norge, men fortsatt er
vi langt etter i praktisk bruk av ITS innen vei
sektoren.
De klassiske virkemidlene som forbedrer og
utvider veinettet må suppleres for å nå målene
om sikrere, mer effektiv og bærekraftig
veitrafikk. Det gjelder i byområder, og det
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gjelder i de tilfellene med store utfordringer
knyttet til kø og ulykker der tiltak på veinettet
av ulike grunner ikke er et alternativ.

Spennende oppgave
Styret i OFV ga policygruppen en spennende
oppgave da det ba om en vurdering av hvilke
resultater bruk av ITS i veisektoren vil gi
innen trafikksikkerhet, effektivitet, frem
kommelighet og miljø. Jeg vil takke gruppens
deltakere for god innsats i det omfattende
arbeidet med å kartlegge muligheter innen
ITS og ny teknologi knyttet til veisystemet
og i kjøretøyene. Å trekke ut essensen av alt
materiell som er tilgjengelig på området har
vært en omfattende jobb.
- Jeg ser fram til en fornyet debatt om ITS
og ny teknologi, og håper på konstruktive
tilbakemeldinger fra alle berørte parter.
Rapporten bør ha interesse utover de mest
dedikerte ITS-miljøene, kanskje særlig fordi
den ikke dreier seg om teknologien og
hvordan den virker, men snarere hva den kan
gjøre for at vi skal nå de overordnede transportpolitiske målene raskt og kostnadseffektivt, avslutter Øyvind Solberg Thorsen i OFV.

Problemstillinger
For å bidra til økt kjennskap og forståelse
for hvilke teknologiske nyvinninger som vei
myndighetene i Norge bør ta i bruk så raskt
som mulig, etablerte OFV policygruppen.
Gruppen besto av fagpersoner med
tilknytning til veitrafikk og veitransport,
blant annet Knut Arild Lotterud og Hans-Erik
Hansen fra MA. Felles for medlemmene er
erkjennelsen av hvilken positiv virkning en
overordnet nasjonal plan for ITS vil ha for å
redusere antall ulykker, begrense skadelige
utslipp og minske unødig tidssløsing. Altså:
Smartere, smidigere og sikrere trafikk.
Basistanken er at samfunnet er avhengig
av transport for å fungere, og bedre mobili
tet for alle står sentralt. Rapporten er laget
for veitrafikken spesielt, men ITS-løsninger
er også høyst aktuelle for andre transport
former, både på skinner, i luft og til sjøs.
Mandatet var å identifisere og analysere
de mest relevante teknologiske nyvinningene innen ITS som vil bidra til å fremme en
effektiv veitrafikk med minst mulig skade på
mennesker og miljø. Gruppen skulle beskrive
løsninger som bør prioriteres, og foreslå hva
som skal til for å implementere disse.
Dette skulle være en bred analyse med
gode eksempler på løsninger som fungerer
i andre land der anvendelsen i Norge skulle
vurderes. Arbeidet har hatt en overordnet
og strategisk karakter, og har munnet ut i en
anbefaling av prinsipper for bruk av tekno
logiske løsninger i veitrafikken.
Konklusjonene i rapporten skal presenteres for alle relevante besluttende organer.
M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 4
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Volkswagen Golf
feirer

40 år

Volkswagen Golf fyller 40 år. Modellen har gjennom sin lange historie blitt et begrep i bilverdenen. Den har gitt navnet «Golf-klassen» til segmentet av biler på denne størrelsen.
Og både i Norge og internasjonalt har den solgt i et antall som samlet gir den førsteplass på
listene over bestselgere. På en eller annen måte har vi alle et forhold til jubilanten Golf.
Av H-E Hansen
Golf har gjennom sin lange historie gått
gjennom en enorm utvikling og salgs
suksess. Den har vokst seg større for å møte
nye tiders krav og den har vært med på å
drive den tekniske og sikkerhetsmessige utviklingen videre. Nå er mer enn 30 millioner
kjøpt av Europas mest populære bil.

Mer enn Bobla
Du tror kanskje at Volksvagens Boble er
merkets mestselgende modell. Det stemmer
faktisk ikke. Volkswagen Golf har faktisk
vært enda mer populær enn ikonet Bobla.
I alt 21,5 millioner eksemplarer ble produ
sert av Bobla ble, mens det nå er produsert

mer enn 30 millioner av Volkswagen Golf
– og fortsatt kommer det spennende Golfmodeller på markedet.

Forhjulstrekk
I 1974 rullet den første Volkswagen Golf ut
av fabrikken i tyske Wolfsburg, og hele veien

Den nyeste utviklingen …
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videre gjennom mer enn en mannsalder den
gang har Golf blitt en bestselger og holdt
seg i fremste rekke av utviklingen innen
bilindustrien.
Tidligere hadde Bobla med bakhjuls
trekk og motoren bak vært den dominerende småbilen hos Volkswagen, men
Golf’en brøt helt med dette med forhjuls
trekk og motoren foran. Og siden den gang
har Golf vært i front når det har dreid seg
om alt fra turbo, direkte innsprøytning,
ladbar hybridteknologi, eldrift til ABS, ESP,
DSG, 4MOTION, GTI eller GTD.
Allerede i 1976 hadde Volkswagen
produsert over en million av sin nye modell
Golf, og det var også dette året den første
Golf GTI kom på markedet. Dette var en
sportsutgave med en sprek innsprøytnings
motor som umiddelbart også fikk stjerne
status og stor tilhengerskare.
Den første Golf Cabriolet kom i 1979,
og i 1982 var det klart for turbodiesel i Golf
GTD som er en søstermodell til GTI’en.

Golf’en utviklet seg
Den andre versjonen av modellen, Golf II,
kom på markedet i 1983. Nå begynte Golf
å vokse fra – når vi ser tilbake i dag – en
beskjeden 70-tallsstørrelse.
Den større Golf II introduserte ABSbremsene i 1986. Golf III kom i august 1991,
og markerte en ny standard for sikkerhet
i sin klasse: Dette var den første bilen i
klassen med to kollisjonsputer foran.
Den neste generasjonen, Volkswagen
Golf IV, kom i 1997, og to år etterpå kom

Golf 4MOTION med en Haldex-kobling- og
firehjulstrekk. Denne utgaven kom også
med en FSI-motor, DSG-automatgirkasse
og mulighet for toppmodellen R32 med en
toppfart på 250 km/t.
Femte generasjon, Golf V, så dagens lys
i 2003, og var en ytterligere videreføring
når det gjalt sikkerhet med seks kollisjonsputer, ESP-antiskrenssystem og lasersveiset
sikkerhetskarosseri. Med denne bilen kom
også bi-xenon hovedlykter og den driv
stofføkonomiske modellen BlueMotion med
et gjennomsnittsforbruk på kun 0,45 liter
pr. mil.

kjøpte bilmodell gjennom tidene. I fjor
passerte den 200 000 eksemplarer solgt nye
i Norge. Den har også toppet salgsstati
stikken en rekke ganger.
Golf er ikke en vanlig bilmodell, men
en hel familie. Og Golf-familien blir stadig
større som i det siste har fått tilskudd av
Golf R – den raskeste Golf noensinne, den
høyreiste flerbruksutgaven Golf Sportsvan,
den fullelektriske e-Golf og sist, men ikke
minst den ladbare hybridbilen Hybrid Golf
GTE.

Fem stjerner
I 2008 kom Golf VI som gikk rett inn på
markedet med fem stjerner i krasjtesten
til EuroNCAP. Nå var drivstofforbruket på
BlueMotion nede i 0,38 liter per mil og et
CO2-utslipp på 99 gram per kilometer.
I september 2012 var det klart for den
nyeste generasjonen Golf VII, som er 100
kg lettere enn forgjengeren. Nå med et
bensinforbruk på 0,32 liter per mil og et
CO2-utslipp på 88 gram per kilometer, viste
Volkswagen igjen å være helt i front av
utviklingen. Det kan bemerkes at Golf også
kom som stasjonsvogn som nå er større enn
noensinne.
Volkswagen Golf produseres fortsatt
i tyske Wolfsburg, i tillegg til Zwickau i
Tyskland, Foshan i Kina og Puebla i Mexico.

Norges mest kjøpte bilmodell
Volkswagen Golf er også Norges mest

… og den enklere opprinnelsen.
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Ford Focus:

Kjenning med mye nytt

Av H-E Hansen

Av H-E Hansen

Ford Focus har i perioder rangert som verdens mest solgte
bilmodell. Den mellomstore bilen kommer i ny versjon med et
dristigere ytre både som femdørsversjon og stasjonsvogn, samt
med et interiør som er helt nytt. I tillegg er drivstofføkonomien
forbedret for de gode motorene.
Den første Focus-generasjonen kom i 1998
og siden da er det solgt over 12 millioner,
hvorav 6,9 millioner i Europa. Focus-salget i
2013 nådde rundt 1,1 million.

Økt etterspørsel
- Vi var ikke tilfreds med bare å være nr.
1 - vi ønsker å ta markedet med storm med
en oppsiktsvekkende ny versjon av Focus,
sier Stephen Odell, adm. direktør for Ford
Europa.
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For å innfri økende etterspørsel etter Focus,
som nå selges i over 140 land, vil Ford nå
bygge bilen ved åtte fabrikker i fire verdensdeler. Fabrikkene i Tyskland, USA, Russland,
Kina, Thailand, Vietnam, Taiwan og Argentina har en samlet produksjonskapasitet på
over 1,5 millioner Focus årlig, med en hastig
het på mer enn to kjøretøy hvert eneste
minutt. I Europa bygger Ford en ny Focus
hvert 90. sekund.

Designutvikling
Ford påpeker at man har lagd en mer
sofistikert og avansert Focus med et design
som gjenspeiler det globale One Ford-formspråket. Dette ser vi godt gjenkjennelig også
i utseendet på de nye Mondeo- og Fiestamodellene.
Ved fornyelsen av interiøret på Focus lyttet
Ford til tilbakemeldinger fra forbrukerne, og
ga bilen en mer intuitiv layout, færre brytere,
renere linjer og høyere kvalitetspreg.
Den nye Focus vil være den første modellen
i Europa som kan leveres med SYNC 2. Dette
Ford-kommunikasjonssystemet har en 8-tommers høyoppløselig berøringsskjerm og avansert stemmestyring for enklere tilgang til lyd,
navigasjon, klimakontroll og kompatible
mobiltelefoner. SYNC 2 gir detaljerte visninger i gatekryss, oppleste gatenavn, visning
av motorveikryss i 3D, visning av landemerker
og tilgang til Michelins guide-bøker.
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Focus kommer i to karosserivarianter: femdørsversjonen (bildet til venstre)
og stasjonsonsvognen her.

Lett parkering
Fords modeller har fått et velfortjent godt
rykte for kjøreegenskapene sine. Komforten
i kupeen er også av utmerket kaliber.
Dette har konstruktørene lagt seg i
selene for å bringe enda et hakk oppover på
Focus. Atter en gang legger vi merke til den
presise og velkontrollerte styringen på en
Ford.
Listen over utstyr og finesser på de
forskjellige utstyrsnivåene er rikholdig, både
for komfortens og sikkerhetens skyld. Her er
noe av det:
Focus er den første Ford-modellen
som kan leveres med en ny hands-free
parkeringsteknologi som hjelper deg å rygge
inn på parkeringsplasser ved siden av andre
biler, som for eksempel i et parkeringshus.
Den tidligere utgaven av Focus lanserte aktiv
lukeparkering der sjåføren ved å trykke
inn en knapp fikk bilen til å identifisere en
passende parkeringsplass. Deretter styres
bilen automatisk på plass, mens sjåføren
bare betjente bremsing og giring. Med to
nye sensorer bak vil den nye Focus kunne
rygge rett inn på en parkeringsplass. De
ekstra sensorene gir også sjåføren hjelp til å
manøvrere ut av parkeringsplassen.
Systemet med varsling av kryssende
trafikk gir også sjåfører som rygger ut av en
parkeringsplass signal om biler som snart vil

krysse bak dem. Ved hjelp av radar overvåkes et område på opptil 40 meter.

og avstanden til en eventuell hindring på
veien.

Hjelp mot en smell

Drivstoffeffektivitet

Ford har forbedret Active City Stop-systemet,
som forhåndsklargjør bremsene og – hvis
sjåføren ikke reagerer - reduserer motorens
dreiemoment og aktiverer automatisk
bremsene for å redusere virkningen av et
sammenstøt. Systemet vil nå fungere i hastigheter opp til 50 km/t, mot 30 km/t på den
forrige utgaven av Focus.
Focus byr også på Fords Europa-lansering
av et annet, automatisk nødbremssystem.
Dette virker på samme måte som Active City
Stop, men med et større overvåkingsområde
for å gi sjåføren hjelp i høyere hastigheter,
for eksempel på motorvei.
Dagens Adaptiv Cruise-kontroll er også
forbedret gjennom lanseringen av det nye
systemet for avstandsvarsling, der sjåføren
kan velge hvilken maksimal avstand han
ønsker å holde til bilen foran seg.
Focus har et videreutviklet system for adaptive frontlys, som justerer lysstrålen fra de
nye BiHID-frontlysene. Systemet vurderer
både lyset i omgivelsene og ting som måtte
finnes lengre fremme på veien, og justerer
deretter vinkelen på lysstrålen og intensitet
til en av de syv innstillingene som er mulig.
Dette avhenger av hastigheten, rattvinkel

Focus har fått forbedret drivstoffeffektivitet
på mange versjoner sammenlignet med dagens
modell takket være nye drivlinjealternativer.
Den mest forbedrede dieselmotoren vil gi
19 % mindre drivstofforbruk, mens den
mest forbedrede bensinmotoren vil gi 17 %
mindre forbruk.
Focus vil være den første Ford-bilen i Europa
med den drivstoffeffektive nye 1,5-liters
EcoBoost bensinmotoren (150 HK og 180 HK)
og ny 1,5-liters TDCi dieselmotor (95 HK og
120 HK). Fra dagens modeller vil det være en
videreføring med den fine 1,0-liters EcoBoost
bensinmotor (100 HK og 125 HK) som en
tredjedel av Focus-kundene har valgt, og
som ble kåret til årets internasjonale motor
i både 2012 og 2013. Focus får også en ny
versjon av 1,0-liters EcoBoost-motoren med
bare 99 gram CO2 pr km.
Focus vil for første gang være tilgjengelig
med hendler på rattet som gjør det mulig
å gire uten å slippe rattet - og vil kunne
leveres på bestilling til bensin- og dieseldrevne biler med automatgir.
Prisene for Ford Focus starter på 244 000
kroner.
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Volvo V60 Plug-In Hybrid:

Ladbare hybrider i fremgang
Elbilene har fått mange fordeler. Eierne har fått
gavepakker i form av økonomiske og bruksmessige
insitamenter som står i en særklasse, og
som gjør at salget har eksplodert. De
ladbare hybridene har blitt en uheldig
fetter, som nærmest ikke har fått
noen ting, selv om de er «halvveis»
elbiler. Volvo V60 Plug-In Hybrid vil
være en av vinnerne i de nye avgiftsordningene i statsbudsjettet som skal
gjøre dem billigere.
Nå kan den seile opp som en markant
utfordrer i markedet. Reduserte prisen på
ladbare hybrider skal gjøre dem mer popu
lære enn de er i dag. Mens det finnes rundt
38 000 elbiler her i landet nå, er antallet
ladbare hybrider litt over 2000. For å nå de
norske klimamålene i 2020 behøves 30 000
hybrider ifølge beregningene. Sammen med
Volvo V60 er Mitsubishi Outlander PHEV,
Volkswagen Golf GTE, Toyota Prius og Opel
Ampera blant de mest kjente modellene.

En blandingsrase
Hybrid er et begrep som benyttes til å
beskrive en blanding mellom ulike arter.
Tidligere snakket vi i første rekke om en hybrid
som et dyr eller en plante med foreldre
fra to ulike arter. I vår moderne dagligtale
forstår vi i stadig større grad en hybrid som
en bil som kombinerer to typer motorer.
Ifølge vårt leksikon vil hybrider ofte
være større og sterkere enn sine foreldrearter.
Slik er det gjerne også med hybridbilene,
men hittil har man først og fremst utviklet
hybridbiler for miljøets skyld.
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Et kompromiss
Ulempen med forbrenningsmotorene vi
har i bilene våre er blitt stadig mer satt i
fokus. Forbrenningsmotorene er svært lite
energieffektive, og det meste av energien
blir borte i varme som ikke gir fremdrift til
hjulene. Forbrenningsmotoren har hittil i
hovedsak vært bensinmotorer, selv om vi
nå i den seneste tiden også har fått diesel
hybrider som i Volvo V60.
Elektromotorene har en nesten perfekt
virkningsgrad i forhold, men her har batterikapasiteten hittil vært en begrensning.
Her har bensin og diesel en fordel, fordi den
er lett å fylle på tanken og frakte med seg.
Hybridbilene skal gi et passe kompromiss
mellom disse forskjellige fordelene og ulempene.
Kraften fra motorene virker enten på
bare forhjulene, eller hver av motorene
virker foran og bak og gir en form for firehjulsdrift.
For lett å forstå hvordan en hybrid
virker, kan vi tenke på en tandemsykkel.
Der kan den ene eller andre av syklistene

Av H-E Hansen

bytte på å trå mens den andre bare sitter
passivt på. Når det virkelig behøves krefter
kan imidlertid begge legge bredsiden til.

Over til ladbart
De første hybridbilene skaffet seg elektrisitet fra å generere elektrisitet fra forbrenningsmotoren og bremsekreftene. Dette
var utmerket nok, men det kom jo ingen energi utenfra inn i systemet. Derfor var det et
stort steg da vi for bare et par-tre år siden
så at stadig flere bilprodusenter begynte å
masseprodusere ladbare hybrider. Dermed
kan du faktisk bruke hybriden din som ren
elbil, så lenge du holder seg innenfor den
rekkevidden batteriene tillater deg.
Noe ekstra
Vi har denne gangen prøvd Volvo V60 Plugin-Hybrid, som har vært på veien en stund
siden den ble lansert som verdens første
plugg-inn (ladbare) hybrid som kombinerer
en dieselmotor og en elmotor. De andre har
hatt bensinmotorer.
Denne ladbare hybridutgaven har alle
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de egenskapene som Volvo V60 byr på som
en allsidig stasjonsvogn. Elegant i lett gjen
kjennelig Volvo-ytre, og stasjonsvognen kan
nærmest sies å ha linjer som nærmer seg en
kupé. Det indre holder det stilige skandinaviske preget som det svenske bilmerket
har gjort kjent.
Du befinner deg godt på førerplass der
du fra utmerkete seter har Volvos mange
sikkerhetssystemer på din side for å føle
kontroll. V60 Plug-in Hybrid har de samme
høye sikkerhetsstandardene som V60 med
konvensjonell kraft.
Baksetene kan legges ned i tre segmenter
på 40/20/40, slik at bagasjerommet på 430
liter raskt og enkelt kan gjøres større.
Småbarnsforeldre vil sette pris på de totrinns integrerte barnesetene i V60-modellen.
Barnesetene kan heves opp fra det vanlige
setet, slik at barn fra tre år og oppover får
en behagelig og trygg sittehøyde.
V60 byr på komfort. Kjøreegenskapene
og -opplevelsene er i utgangspunktet presise
og med de samme chassis-alternativene og
samme valgnivå for kundene - Touring,
Dynamic, Four-C (Continuously Controlled
Chassis Concept) og Lower Sport Chassis,
som før bare var tilgjengelig for R-Design. I
tillegg kommer de spennende egenskapene
som hybrid-teknologien gir.

Fritt valg
V60 Plug-in Hybrid har to komplette
drivlinjer og et kraftig batteri. Bakluken
på versjonen av bilen med betegnelsen D6
prydes AWD-merket, som sier noe om de
høye ytelsene som gjemmer seg i bilen med
firehjulsdrift. Fronthjulene drives av en
femsylindret 2,4-liter turbodieselmotor med
215 hestekrefter og maksimalt dreiemoment
på 440 Nm gjennom en 6-trinns automatgir.
Bakakselen drives av en elektromotor med
70 hestekrefter og 200 Nm. Elektromotoren
får kraft fra en litium-ionbatteripakke på
11,2 kWh som er montert under gulvet i
bagasjerommet.
I en annen utgave kan du få V60-
hybriden i D5-utgave med en nedskalert motor
på 163 hk, fortsatt med samme elmotor.
Føreren kan velge ønsket kjøremodus gjennom tre knapper som gir bilen tre helt ulike
temperamenter: Pure, Hybrid eller Power.
Ved å trykke på Pure-knappen, kan føreren
kjøre opp til 50 kilometer på ren elektrisk
kraft. I Hybrid-modus er karbondioksid
utslippene på 48 g/km. Dette tilsvarer et
drivstofforbruk på bare 1,8 l/100 km (NEDCsertifisert kjøresyklus for hybrider), noe som
innebærer 55,3 km på en liter!
I Power-modus kombineres kraften
fra både dieselmotoren og den elektriske

 otoren som gir en kraftutfoldelse og
m
spesiell kjøreopplevelse når du skulle ønske
det. Du får en samlet kraft på 215 dieselhester + 70 elhestekrefter og et maksimalt
dreiemoment på 440+200 Nm. Den elektriske
motorens lynraske dreiemoment bidrar til
bilens akselerasjon fra 0 til 100 km/t på 6,1
sekunder.
Ladingen av batteriene for elmotoren
oppgis til 3 1/2 timer med 230V og 16A, 4 1/2
timer (230V/10A) og 7 1/2 timer (230V/6A).

Redusert pris
Alt er altså vel og bra. Men Volvo V60
Plug-In Hybrid har hatt en kombinasjon av
egenskaper som har gjort den altfor dyr. På
tross av at den er omtrent en tredels elbil i
forhold til mange rene elbiler, har D6 kostet
fra 599 000 kroner og D5-versjonen fra
547 000 kroner.
I statsbudsjettet legges det opp til lavere
priser for de ladbare hybridene: Fortsatt for
lite, mener imidlertid importøren. Vekt
fradaget i engangsavgiften økes fra 15 til 26
prosent. CO2-fradraget i engangsavgiften,
for biler med utslipp mellom 0 og 105 g/km,
økes også med 50 kroner. Dette tilgodeser
ladbare hybrider i forskjellig grad. Volvo
V60 får en prisreduksjon på nærmere 40 000
kroner.
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Gedigen X6 fra BMW

Av H-E Hansen

BMWs nye X6 er en bil som ruver i ethvert terreng den med letthet tar seg gjennom. Dette er
en bil i toppsjiktet av SUV-segmentet, eller SAV som BMW kaller det: Sports Activity Vehicle
– altså et sportsaktivitetskjøretøy.

Da første generasjon X6 kom i 2008 representerte den noe helt nytt og tiltrakk seg
stor oppmerksomhet.

Noe særegent
I X6 er det robuste og allsidige fra BMWs Xserie kombinert med det typiske for BMWs
kupeer. Fortsatt er X6 noe helt for seg selv
når den nå kommer i en ny generasjon med
et enda røffere utseende og økte ytelser.
Nesten fem meter lang, to meter bred
og 1,70 meter høy er dette en bil av de
sjeldne. Ofte skriver vi at små biler gir
storbilfølelse. Her er det nærmest motsatt.
Bilen på to tonn er utvilsomt stor når du
står ved siden av den. Også fra førersetet
vet du at det er en bil av dimensjoner du
ratter, men den er meget letthåndterlig og
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kvikk i sine fantastiske kjøreegenskaper.
Interiøret byr på et luksuriøst preg.
Og det praktiske og funksjonelle ved bilen
illustreres for eksempel ved at bagasjeromsvolumet er økt til 580 liter. Baksetene kan
deles i 40/20/40 og når de er lagt ned økes
bagasjerommet til 1525 liter.

Mer kraft, mindre utslipp
Den nye BMW X6 er tilgjengelig med BMW
TwinPower Turbo bensin- og dieselmotorer
som gir en reduksjon i drivstofforbruk
på inntil 22 % sammenlignet med forrige
generasjon.
Den «svakeste» av motorene er en
211-hestekreftersversjon av en 3-liters,
6-sylindret dieselmotor som finnes i modellen
xDrive30d. Forbruket ligger på moderate

0,60 liter/mil. Allerede med denne motoren
synes vi at bilen har nok krefter til å innfri
de forhåpningene vi hadde til krefter for å
gi robuste, allsidige og komfortable kjøre
egenskaper.
Den samme 3-litersmotoren finnes også
i to utgaver med 258 (xDrive30d), 313 hk
381 (xDrive40d) og 381 hk (xDrive50d) med
forbruk som er marginalt høyere. Det må
nevnes at den sistnevnet har et dreiemoment på 740 Newtonmeter! Det sier deg
kanskje ikke så mye, men dette tilsvarer
trekkraften til et halvt dusin vanlige småbiler og er på nivå – eller over –en lastebil.
På bensinsiden har du to valg. En 35i
utgave av en 6-sylindret 3-litersmotor byr
på 306 hester. Og helt øverst i hierarkiet
troner en 50i V6-motor med 4,4 liters volum

X-lanseringen skjedde samtidig med sesongåpningen for skilandslaget. BMW tilbød vinnerne
Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby en prøvetur på snøføret på Beitostølen.
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med enorme 450 hk. Dette er forståelig nok
en versjon for de helt spesielt interesserte.
Her får du en bil med et dreiemoment på
650 Newtonmeter. For kuriositetens skyld
skal det nevnes at akselerasjonen 0-100
km/t går unna på 4,8 sekunder. Men det
er selvsagt ikke slik du vil kjøre en bil av
denne typen. Den inviterer i lengden til
kjøreopplevelser av full kontroll som sine
«mindre» søsken, men med en dimensjon
av ekstra og naturlig selvsikkerhet.

Veien over Valdresflya

Mye utstyr
Listen over standardutstyr har økt til å omfatte blant annet bi-xenon-lys, 19-tommer
lettmetallfelger, elektrisk bakluke, skinn
interiør, 8-trinns Steptronic sportsautomat
og Driving Assistant Safety package via
BMW Connected Drive.
Listen over pakker av ekstrautstyr er
omfattende og navnene på nivåene gir
en antydning om intensjonene med dem:
Design Pure Extravagance M Sport og BMW
Individual. Et par ekstra sider av brosjyren
inneholder tettskrevne beskrivelser av
ekstrautstyr fra gulvmatter i velour til
aktiv cruisekontroll.
Meget intelligent
Modellen har det intelligente firehjulsdriftsystemet X-drive som standard. Dette kan
også bygges ut med ulike adaptive understellspakker som Dynamic Performance
Control.
xDrive-systemet for firehjulsdrift er
satt opp med en 40/60-fordeling, men kan
sende all kraft til for- eller bakakselen når
det skulle behøves. De gode stabilitets
systemene fordeler også kraften mellom
høyre og venstre bakhjul, slik at bilen
holder seg på veien når sensorene lynraskt
oppdager at du er ute av kurs og redder
deg tilbake i en sving. Dette er betryggende
å oppleve hvis du for eksempel kjører på
cruisekontroll som er stilt på en høyere
hastighet enn «hjernen» synes er greit.
BMW X6 er lansert nå i desember 2014.
Prisen for BMW X6 starter på litt over
892 000 kroner. Med økt motorstørrelse tar
prisene forskjellige steg opp til over 1,5
million kroner for topputgaven.

Av H-E Hansen

Vi prøvekjører den nye BMW X6
gjennom Ringerike forbi Hønefoss,
opp Begnadalen, forbi Fagernes til Beitostølen. Her oppe er
det sesongåpning for skieliten i november. Den første snøen
betyr samtidig slutten på den tiden av året der den spekta
kulære veien over Valdresflya er åpen.
Vinteren er litt sent ute i år, kan det virke
som. Foreløpig er fylkesvei 51 over Flya
nattestengt. Et stykke opp i bakken fra
Beitostølen på 900 meter over havet slipper
fortsatt bommen oss gjennom på dagtid.
Vi kjører opp bakken mot skaret under den
karakteristiske Bitihorn (1607 moh.). Dette
er den sørøstlige porten inn mot hjertet av
Jotunheimen. Snart er vi i det hvite, kalde og
herlig golde vinterlandskapet.
Vi passerer den østlige delen av Bygdin, som
forsvinner inn mellom knausene vestover
mot Eidsbugarden i andre enden. Båten
«Bitihorn» som trafikkerer innsjøen er
trukket opp for vinteren. På bredden ligger
også hotellet vinterlukket og frossent.
Eteneste lys i et vindu bærer bud om at
kanskje en forfatterfamilie har tatt tilhold
her for å passe på stedet gjennom vinterstormene frem mot våren…
I stigningene herfra åpner utsynet seg. Mot
øst strekker Jotunheimen seg ut mot slakkere terreng og de store dalene innover i

landet. I vest reiser fjellene seg opp i stadig
brattere formasjoner. De fremste bryter
gjennom 2000-metersgrensen for høyde, og
lengre bak mot vest og nord finnes landets
steileste og høyeste fjell.
Nå er vi på toppen av Valdesflya. Skiltet viser
1389 meter over havet. Dette er den nest
høyeste av Norges ”nummererte” hovedveier, bare slått med 35 meter av veien over
Sognefjellets 1434 moh. Valdresflya danner
en vidde som byr på utmerkede skiforhold
denne dagen. Vandrerhjemmet er stengt,
men om et halvt år vil det være yrende liv
igjen. Veien og området er en stor attrak
sjon, men de færreste får nyte det vinterstid.
Fra toppen tar veien oss videre nordover i til
dels bratte bakker ned mot Gjende. Fortsatt
er veien nesten øde. Ingen har heller tatt
seg veien inn til Gjendesheim ved innsjøen
som forsvinner et par mils vei vestover
mot Gjendebu og hjertet av fjellheimen
inne i novemberkodda. I et glimt kan vi se
Besseggen 800 meter over vannet.
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Citroën DS5:

Med ny tilsetning
Citroën DS5 er det franske
merkets toppmodell. En stor
bil som vi har stiftet bekjent
skap med tidligere. Under sitt
markante ytre skjuler det seg
et indre design utenom det
vanlige, samt nå også en ny
dieselmotor.
Av H-E Hansen

Dette er en av bilene for dem som liker design
og ikke vil gli inn i den hverdagslige hopen
når det gjelder utvendig og innvendig design.
Under panseret finnes valgmulighet blant
diesel- og bensinmotorer. I tillegg er DS5 å få i
en hybridutgave.

Velkjent historie
DS-modellene tilhører Citroëns lange tradisjon
og arv. Betegnelsen ga fra 1950-tallet navn til
en bil som var revolusjonerende for sin tid;
kreativ og et symbol på stil og teknologi. Slik
har Citroën også ønsket at DS5 skal være.
DS5 virker stor med sin lengde på 4,52
meter, bredde på 1,85 meter og høyde på 1,51
meter. Innenfor dette rommer bilen plass til 5
og et bagasjerom som er på opptil 465 liter.
Fra førerplass får du 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
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kontroll med funksjonene.
Modellen byr på en både spenstig og
omfortabel kjøreopplevelse. Den seneste års
modellen byr også på en ny fjæring.
Av sikkerhetssystemer finnes blant annet
Citroën-teknologien Intelligent Traction Control, som er en videreutvikling av ESP-systemet,
et overvåkningssystem 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.

AdBlue
DS5 ble opprinnelig lansert med valget mellom
diesel- og bensinmotorer som yter fra 112 til 200
hestekrefter.
Nå har dieselmotoren med 160-hk blitt
erstattet av en BlueHDi 180 hestekrefters
dieselmotor. Denne kraftpakken er basert på
BlueHDi-teknologi, der det aller meste av NOxutslippene tas bort med AdBlue.

AdBlue er en løsning som flere store bil
produsenter bruker for å fjerne utslipp av
nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved
hjelp av katalysatorteknologi. Her omdannes
skadelige utslipp i eksosen til vanndamp og
nitrogen, som er naturlige bestanddeler i luften.
AdBlue fra en liten tank i bilen tilsettes i meget
små doser i denne prosessen.
BlueHDi 180-motoren i Citröen DS5 har en
turbo som gjør at motoren nå yter 20 Hk mer
enn forrige generasjon. Motoren er på 2,0-liter.
DS5 kan utstyres med enten 6-trinns manuell
eller 6-trinns automatgirkasse. I kombinasjon
med automat gir motoren et utslipp på 114
gram CO2/km og med et forbruk på 0,44 liter/
mil. Motoren er også utstyrt med Stop&Startteknologi.
Citroën DS5 var den første Citroën-modellen som ble utstyrt med hybridteknologi. Den
heter HYbrid4 og har elmotor og dieselmotor
som virker i forehjulsdrift på henholdsvis forog bakhjulene når det skulle være nødvendig.
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Mazda 3:

Utfordrer i stort marked
Mazda 3 er merkets bestselgende bilmodell gjennom alle tider. Den har
nådd tredje generasjon i
sin nyeste utgave. Dette
er den tredje modellen fra
den japanske bilprodusenten som har det nye designspråket ”KODO – Soul
of Motion” og med det
siste av Mazdas SKYACTIVteknologi.
Av H-E Hansen
Mazda 3 er å få både som kombi og sedan.
Du kan velge mellom to ulike bensin
motorer fra 100 til 120 hk eller en sterk
dieselmotor på 150 hk.

Konkurranseutsatt
Første generasjon Mazda 3 ble lansert
i 2003. Gjennom forrige og denne siste
generasjonen har Mazdas utviklings
ingeniører på alle måter forsøkt å legge
listen høyere.
Og det trengs i dette meget store, men
konkurranseutsatte segmentet, for kompakte mellomklassebiler. Kompaktbilklassen
står for en fjerdedel av Europas bilmarked.
Derfor har Mazda villet skape en spesiell
bil med et design som skal være tiltalende
ved første øyekast. Design og følelsen av
presise kjøreegenskaper, direkte respons,
pålitelighet og de totale eiekostnadene er
faktorer det er blitt lagt vekt på. Komfort
og brukervennlighet skal det heller ikke

mangle på. Dette er en bil du fort blir glad
i også på grunn av egenskapene du fort blir
godt vandt med.

Følger opp
Mazda 3 følger i sporet til CX-5, Mazdas
kompakte crossover og mellomklassebilen
Mazda 6 med SKYACTIV-teknologien, som
i sin helhet er utviklet av Mazda. Dette
innebærer en ny teknikk med blant annet
lettere og mer drivstoffeffektive motorer
og girkasser, chassis og karrosseristruktur.
Den nye SKYACTIV-teknologien har også
gitt mer effektive utviklings- og produk
sjonsprosesser.
Mazda 3 har også et helt nytt info
tainment system med konstant internetttilkobling. Modellen er utviklet i henhold
til det siste av ”Sustainable Zoom-Zoom”,
Mazdas langsiktige strategi for å bygge
drivstoffeffektive og sikre biler som fremdeles skal være morsomme å kjøre. Den har

blant annet stopp/start-system og noen
modeller vil også komme med i-ELOOP,
Mazdas system for å gjenvinne bremse
energi.

Sikkerhet
Mazda 3 har fått de maksimale fem stjerner
i Euro NCAPs kollisjonstester. De fem stjernene er blant annet et resultat av at Mazdas
har utviklet det nye sikkerhetskarosseriet
SKYACTIV-Body.
I likhet med Mazda6 kommer også
Mazda 6 med mange moderne sikkerhetssystemer. Mazda kaller dette systemet
i-ACTIVSENSE. Blant annet er Mazdas Smart
City Brake System, et automatisk bremsehjelpssystem, standard på alle nye Mazda 3
som selges i Norge. Det samme er tilfelle for
CX-5 og Mazda 6.
Bilen er tilgjengelig i tre forskjellige
utstyrsnivåer. Prisene starter på 224 200
kroner.
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Medlemsfordeler 2015
(forutsetter betalt kontingent)

Medlemsfordeler 2015
(forutsetter betalt kontingent)

•MA Autohjelp (Bilredning Viking Redningstjeneste)

MAs bilhjelpstelefon

800 30 008
MAs
bilhjelpstelefon
Fra
utlandet
+47 22 68 50 09

www.ma-norge.no
•Testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk hjelp
800
30 008
•MA Autohjelp (Bilredning Viking Redningstjeneste)
Fra utlandet +47 22 68 50 09
•Medlemsbladet Motorføreren
www.ma-norge.no
•Testestasjoner, teknisk veiledning og juridisk hjelp For mer informasjon, se
medlemshåndbok for 2015
Rabatt på:
•Medlemsbladet
Motorføreren
eller
kontakt
MA på se
For mer
informasjon,
•forsikringer
telefon 22
47 42 00for 2015
medlems
håndbok
Rabatt på:
telefaks
22 47MA
42 01
•briller og synstest
eller
kontakt
på
•forsikringer
ma@ma-norge.no
telefon
22 47 42 00
•hoteller og campingplasser
ma-ungdom@ma-norge.no
telefaks
22 47 42 01
•briller og synstest
•verkstedtjenester
ma@ma-norge.no
Dronningens gate 6, Oslo
•hoteller og campingplasser
•leiebil
ma-ungdom@ma-norge.no
Postboks 752 Sentrum
•verkstedtjenester
•bilfinans
0106 Oslo
Dronningens
gate 6, Oslo
•leiebil
Postboks 752 Sentrum
•bilfinans
0106 Oslo

Produksjon:
Produksjon:
www.nfias.no
www.nfias.no

Samarbeid gir fordeler
Samarbeid gir fordeler

Forsikringsavtalen med Gjensidige sikrer MAs medlemmer gode fordeler.
Fordelaktige tilbud
Forsikringsavtalen
med Gjensidige sikrer MAs medlemmer gode fordeler.
– 14% rabatt fra første skadeforsikring
Fordelaktige
tilbud
– 18% rabatt fra
tre produkter, uten krav til hovedprodukt
–
rabatt fra første
skadeforsikring
– 14%
Egenandelsfordel
på kr
4.000,– for kasko *)
–
18%
rabatt
fra
tre
produkter,
uten krav til hovedprodukt
– Gunstig innboforsikring
– Egenandelsfordel på kr 4.000,– for kasko *)
*)Gunstig
Egenandelsfordel
kr 4.000,–
–
innboforsikring
MA-medlemmer får redusert egenandel ved én kollisjonsskade pr. år på kr
*)
Egenandelsfordel
kr 4.000,–
4.000,–
for kasko, dersom
medlemmet har tre eller flere skadeforsikringer.
MA-medlemmer
får redusert
vedkrav
én til
kollisjonsskade
pr. år på krgir også
Egenandelsfordelen
gjelder fraegenandel
år én, uten
oppsparing. Gjensidige
4.000,–
kasko,bilfinansiering
dersom medlemmet
tre eller flere skadeforsikringer.
tilbud omfor
gunstig
til MAshar
medlemmer.
Egenandelsfordelen gjelder fra år én, uten krav til oppsparing. Gjensidige gir også
For mer
kontakt Gjensidige
Forsikring på telefon 03100.
tilbud
ominformasjon,
gunstig bilfinansiering
til MAs medlemmer.
Du kan også lese mer om avtalen på
For
mer informasjon, kontakt Gjensidige Forsikring på telefon 03100.
https://gjensidige.no/privat/kundefordeler/partneravtalen/ma
Du
kanwww.ma-norge.no
også lese mer om avtalen på
og på
https://gjensidige.no/privat/kundefordeler/partneravtalen/ma
og på www.ma-norge.no

MA og MA-Ungdom
MA
og MA-Ungdom
MA – www.ma-norge.no – har fokus på mennesket i trafikken og en rusfri og sikker trafikk.
MA
– www.ma-norge.no – har fokus på mennesket i trafikken og en rusfri og sikker trafikk.
Alkolås
MA
jobber målrettet for innføring av alkolås i alle nye biler så snart som mulig.
Alkolås
www.ma-norge.no
MA jobber målrettet for innføring av alkolås i alle nye biler så snart som mulig.
www.ma-norge.no
Forskning

MA
deltar i forskning for utvikling av effektive metoder for avsløring av alle typer rusmiddelmisbruk i trafikken.
Forskning
MA
deltar i forskning for utvikling av effektive metoder for avsløring av alle typer rusmiddelmisbruk i trafikken.
Facebook
MA
har egen facebookside. Lik den – og bruk veggen!
Facebook
MA
har egen facebookside. Lik den – og bruk veggen!
MA-Ungdom

www.maungdom.no
MA-Ungdom
MA-Ungdom
jobber for en rusfri trafikk.
www.maungdom.no
MA-Ungdom
hovedfokus
på forebyggende
arbeid blant unge.
MA-Ungdom har
jobber
for en rusfri
trafikk.
MA-Ungdom
ønsker
å
tilby
spennende
og
trygge
arenaer
forunge.
unge gjennom forskjellig klubbarbeid omkring i landet.
MA-Ungdom har hovedfokus på forebyggende arbeid
blant
MA-Ungdom
bruker
sosiale
medier
som
arenaer
for
temaet
rus
i trafikken.
er for eksempel
en omkring
egen, svært
populær
MA-Ungdom ønsker å tilby spennende og trygge arenaer for unge
gjennomHer
forskjellig
klubbarbeid
i landet.
Facebook-side:
JEG
HAR
INGEN
VENNER
Å
MISTE
–
IKKE
KJØR
I
FYLLA!
Bli
tilhenger
av
siden!
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!
MA-Ungdom ønsker
også
å spre
sitt budskap
gjennom
disse
prosjektene:
MA-Ungdom
Death Tripønsker også å spre sitt budskap gjennom disse prosjektene:

DeathTrip
er en landsomfattende konkurranse hvor elever fra videregående skoler engasjereres til å lage
Death Trip
holdningskampanjer
mot ruskjøring.
Den bestehvor
kampanjen
vinner
30.000 kroner.
DeathTrip er en landsomfattende
konkurranse
elever fra
videregående
skoler engasjereres til å lage
www.deathtrip.no
holdningskampanjer mot ruskjøring. Den beste kampanjen vinner 30.000 kroner.
www.deathtrip.no
Ung på vei mot

Lappen

Vil
du ha
å få GRATIS førerkort?
Ung
påmuligheten
vei mottilLappen
Kun
kr
100,–
for
hele
perioden
du erførerkort?
med – TØR DU SATSE?
Vil du ha muligheten til å få GRATIS
Send
epost
ma-ungdom@ma-norge.no
Kun kren100,–
fortilhele
perioden du er med – TØR DU SATSE?
Send en epost til ma-ungdom@ma-norge.no
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Bli med! Gjør MA sterkere og mer slagkraftig:

Hjelp oss å verve NÅ!

Kontingent 2015
Medlemskap med Autohjelp kr 860,Medlemskap uten Autohjelp kr 600,MA-Ungdom med Autohjelp kr 400,Honnørmedlemskap med Autohjelp kr 660,Honnørmedlemskap uten Autohjelp kr 400,Støttemedlemskap kr 250,Se for øvrig Håndboken for 2015

INNMELDING!
Du kan lett melde inn
deg selv og andre på
www.ma-norge.no

Kjære MA-medlem!
HJELP
OSS Å
STOPPE
DEM!

Som medlem i MA vet du hvor viktig arbeidet for en rusfri trafikk er.
Men hva med naboene, kollegaene eller kompisene dine? De som har bil,
behøver et medlemskap med gode fordeler i en bilorganisasjon som samtidig
fremmer rusfri trafikk.
En ruskjører kan du møte overalt; om du kjører barna dine til trening, er
på vei hjem fra jobben eller er ute på søndagstur.
Daglig skjer 130 000 kjøreturer i ruspåvirket tilstand. De skal bli færre!
Med flere medlemmer får vi utrettet mer!
MA har kategorier for medlemskap som passer enhver.
Fortell om MA til dem rundt deg!
Medlem i MA? – bare fordeler!
M OTO R F Ø R ER EN | 54 | 20
2014
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VI TRENGER
DIN E-POSTADRESSE!
MA ønsker å nå
også DEG med vårt
nyhetsbrev!
Send din e-postadresse til:

ma@ma-norge.no

Rabatt på drivstoff
MA har innledet et samarbeid med 365Privat
MasterCard. Dette kredittkortet tilbyr deg
3,65 % drivstoffrabatt hos alle bensinstasjoner,
og en ekstra rabatt på 30 øre hos Esso! Dersom
du søker om kortet gjennom MAs nettsider
www.ma-norge.no, støtter du samtidig MAs
arbeid for rusfri trafikk.
Rabatt på bensin og diesel med 365Privat
Kredittkortet 365Privat MasterCard *) har vært testvinner 9
ganger siden 2007!
I kortet ligger det bl.a. 3,65 % drivstoffrabatt hos alle bensinstasjoner, og en ekstra rabatt på 30 øre hos Esso. Det betyr at dersom fyller du drivstoff hos Esso og Esso Express får du for eksempel
hele 81 øre i rabatt pr. liter ved en pumpepris på 14 kroner!
Kortet er dessuten mer enn et klassisk bensinkort siden du får
3,65 % rabatt også på kjøp av klær og sko i form av tilbakebetaling
til din 365Privat-konto. Ingen årsavgift eller etableringsgebyr.

Gjennom ma-norge
Du kan lese mer om kortet på www.365privat.no, eller ringe
365Privat direkte på 815 00 365 for ytterligere informasjon.
Men husk å sende selve søknaden gjennom linken på vår
hjemmeside www.ma-norge.no, da støtter du samtidig MAs
arbeid for rusfri trafikk.
*) Årlig effektiv rente 23,83 %: Årlig effektiv rente er basert
på varekjøp og kontantuttak iht. bransjestandard på 15.000
kroner, nedbetalt over 12 mnd i like store terminbeløp på
1.400,81 kroner. Dette utgjør en kredittkostnad på 1.809,65
kroner og en samlet kredittkjøpspris på 16.809,66 kroner.
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Enklere å bli støttemedlem!
Med MAs SMS-innmelding
er det lett både å bli støtte
medlem i MA og å verve
andre.

Et støttemedlemskap innebærer at du støtter
MAs arbeid for en rusfri trafikk. Alt du
trenger å gjøre er å sende tekstmeldingen:
«MA STØTTE» til 2007. Du vil deretter motta
faktura i posten på kr. 250,- som er prisen
pr. år for å være støttemedlem.

Som støttemedlem får du tilsendt Motorførerens utgaver.
Bli med og hjelp oss fram mot målet om at
ingen skal dø eller bli skadet i trafikken på
grunn av en fyllekjører!
Kampanje
Her viser vi et kort som
er lagd for vervekampanjen. Det er lagd i et
stort opplag for dem
som vil være med for
å gjøre MA sterkere
i arbeidet for rusfri
trafikk. Kortet gir informasjon om den enkle
fremgangsmåten for å
bli støttemedlem ved
hjelp av SMS. Ønsker du
å være med på å verve
andre og har behov for
kortene, så ta kontakt
med MA-kontoret.

l 2007
ti
e
tt
tø
S
A
M
d
n
e
M: S
BLI STØTTEMEDLE

Send sms med MA STØ
TTE til 2007

 Du vil motta en faktur
a i posten på kr. 250,-, so
m er årskontingenten for
støttemedlem.
 Støttemedlemskap inn
ebærer kun at du støtte
r MAs arbeid for en rusfri
trafikk.
 Som støttemedlem får
du magasinet «Motorfø
reren» gratis tilsendt i
posten (5 utgaver pr. år)
.

Takk for at du bidrar til

arbeidet for en rusfri tr
afikk!

 MA er organisasjone
n som arbeider for å
hindre at du møter en rus
påvirket sjåfør i
trafikken.

 MAs langsiktige mål
er at ingen skal dø eller
bli skadet som følge av rus
påvirket kjøring.
www.ma-norge.no
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MA-lotteriet:

Nytt år og nye muligheter!
MA-lotteriet 2014/2015 er godt
i gang. Hovedgevinsten i Lands
lotteriet er som vanlig en bil. 
I tillegg er det mulig å vinne mye
annet blant tusenvis av gevinster,
for eksempel pengepremier på inntil 20 000 kroner.
Overskuddet fra lotteriet gir et stort bidrag
til MAs arbeid. Prisen på skrapeloddene er 40
kroner.
Bilsjansen og reiser
Hvert lodd inneholder 2 vinnersjanser. Hvert

lodd byr på to skrapespill som hver for seg gir
sjanser til gevinst.
Hovedpremien er en Opel! Ut over dette er
det en rekke a ndre fine premier i form av
for eksempel pengepremier, offshore-bager,
ryggsekker og verktøy

alkolås og MAs fokus på narkotika og pille
misbruk i trafikken, der MA er pådriver i dette
forebyggende arbeidet.
Ditt loddkjøp bidrar til denne viktige inn
satsen for rusfri trafikk og livsstil. Takk for
støtten!

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

Lodd kan bestilles fra MAs kontor, tlf. 22 47 42 00
eller på epost: ma@ma-norge.no

MA-kalenderen 2015
MA_2015_Mal_design_MA_Kalender 2014 01.07.14 10:40 Side 1

MA følger opp suksessen fra de siste årene, og
har igjen lagd en flott kalender. 2015-utgaven
er klar og har allerede blitt solgt i en periode.
Men det er fortsatt muligheter til å kjøpe
MA-kalenderen for året som kommer!
Kalenderen inneholder forskjellige norske billedmotiver for hver måned. Overskuddet fra
salget av kalenderen vil som vanlig gå til MA-
prosjekter for trafikksikkerhet, som setter
fokus på ”rusfri trafikk og livsstil”. MA-medlemmer
og andre kjøpere har blitt kontaktet pr. telefon
allerede fra månedsskiftet august-september.
Dersom du ikke fikk slått til på tilbudet da, blir det
en ny salgsperiode innen årsskiftet.
Du kan også ringe på 38 17 22 00 for å bestille
kalenderen direkte. Prisen er totalt 399 kroner
inkludert porto og ekspedisjonsgebyr.
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Nytt År!
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Bankgiro: 787
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automatisk

Husk å fornye
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www.ma-no
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Telefon: 22 47 42 00
www.ma-norge.no ma@ma-norge.no
www.maungdom.no ma-ungdom@ma-norge.no
Besøksadresse: Dronningens gate 6, Oslo
Postadresse: Pb 752 Sentrum, 0106 Oslo
Org.nr. MA: 970 533 486 Org.nr. MA-Ungdom: 984 304 943
Bankgiro: 7874.06.22063
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Medlemshån

Sammen med forrige utgave av Motorføreren ble det i begynnelsen av
0d0b8ok 2015
800and3et 0
+47 22 68 50 elig!
Fra utl
e.no
www.ma-norg
desember sendt ut innbetalingsblankett for MA-medlemskapet for 2015.
Fristen for betaling av fornyelsen er 31. desember. Dermed er du sikret
atter et nytt år som MA-medlem, som blant annet gir fordelene du kan mskap har rett til Autohjelp:
le
Følgende med
ørmedlemskap
skap – Honn
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ed
lese om i MAs medlemshåndbok for 2015.
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rt
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Riv her

NB! Dersom

✔

MAs bilhjelpstelefon

Fra utlandet +47 22 68 50 09
www.ma-norge.no
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Mottaker

AUTOHJELP
SIDE 4 - 7

Riv her

800 30 008

åned.
d
2.000,– per trekkm
per trekkmåne
n bli satt til kr.
Beløpsgrense
vil beløpsgrense
ikke fylles inn,
Hvis maks. beløp
åned
Følgende medlemskap
har
rett til Autohjelp:
per trekkm
Beløpsgrense

Ordinært medlemskap – Honnørmedlemskap
kr
..........
Ungdomsmedlemskap
– .....
Plussmedlemskap
..............................
Familiemedlemmer tilknyttet et hovedmedlem

Mottakers konto

r ikke å motta
i forkant av

varsel

Beløp

Betalingsinformasjon

ALKOLÅS
SIDE 16

Betalerens kontonr.

Bl.nr.
Betalingsfrist

GIRO

FORDELSPROGRAM
SIDE 17 - 24

Underskrift ved girering

www.nfias.no

Underskrift:

Sted/dato:

onvolutt.
vedlagte svark
og send den i
gen, underskriv
Fyll ut svarkupon

Medlemskontingent 2015

lemsk
lem
Ungdomsmed
t et hovedmed
mer tilknytte
Familiemedlem
.22063
nto 7874.06
Redningstjeneste som fullt
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Skattefrie gaver

Tips til Motorføreren

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

Redaksjonen i Motorføreren vil gjerne ha tips
om stoff til bladet. Dersom du har noe
interessant å melde fra organisasjonen
eller forslag til andre notiser og
artikler, vil vi gjerne høre om det.
Nr. 5 - 2014

Det skjer mye spennende i MA og på bil- og
trafikkfronten. Dette vil vi vite om og vurdere å
bruke enten i Motorføreren
Har du be eller på MAs nettsider
nyttet de
g e-post
dineRing,
av fordeleller
hos Gje
– www.ma-norge.no.
send
ene
nsidigen
e?
et brev.
Hvis du selv ønsker å skrive noe, så må
dette avtales på forhånd på grunn av plan
legging og plassbegrensninger. Vi kan ikke love
at alt kommer med, men ser frem til mange
spennende saker.
Som medle
m av MA
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• 14 % rab
att fra førs du få:
te skadeforsi
• 18 % rab
att
kring
• ekstra god når du har tre elle
r flere ska
pris på den
deforsi
• egenan
beste innb
delsfordel
oforsikring kringer
for kasko
en vår
på 4 000
kroner
Fullstendige
betingelser
Ring oss gjer
finner du
på gjensidi
ne på 0310
ge.no/ma.
0 hvis det
er noe du
lure
Vi ønsker
r på.
deg
Kjør forsiktig en riktig god jul og
et godt nyt
!
t år.

Gjensidige_Mo
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Bilnytt:
Hybridbiler
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i miljøvarm
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Redaktøren treffes på telefon 22 47 42 00.
E-post kan sendes til: motorforeren@ma-norge.no.
Merk gjerne sendingen med ”Stoff til Motorføreren”.
29.10.14

10:45
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Jeg ønske
Kvittering
Innbetalt til kontogen
betalin 7874.06.22063

nr.
Belast mitt konto

Medlemshåndboken

RÅDGIVNING
SIDE 8 - 12

Forutsetningen er at gavebeløpet må være på
minst 500 kroner for at giver kan få skattefradrag. Den øvre grense for fradrag er 16 800
kroner. For eventuelt overskytende beløp gis ikke
skattefradrag. Gaver skal ifølge loven gå til MAs
prosjekter og satsning på trafikksikkerhetsarbeid.
For at giveren skal kunne trekke fra på skatten,
må MA ha navn og adresse, samt giverens
fødselsnummer (11 siffer) dersom det er en
person, eller giverens organisasjonsnummer
dersom det er et foretak.
Henvendelser og spørsmål om skattefrie gaver
kan rettes til: Ole E. Veimodet,
telefon 22 95 69 57 eller e-postadressen
ma@ma-norge.no.
M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 4
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Viktig medlemsfordel:

Benytter du deg av MAs gunstige
forsikringstilbud?
Gjensidige Forsikring er MAs samarbeidspartner for gode
medlemsfordeler på forsikring.  Visste du for eksempel at du får
18 % rabatt fra tre produkter, uten noe krav til hovedprodukt?
Foto: Sverre Chr. Jarild

Av H-E Hansen
hjelp og videre juridisk assistanse.
- 7 valgfrie nivåer på forsikringssummer

Gjensidige-avtalen sikrer MAs medlemmer gode fordeler. Dersom du ikke allerede bruker Gjensidige, anbefaler vi deg å
kontakte en av deres personlige rådgivere,
enten på det lokale Gjensidige-kontoret,
eller ved å ringe 03100. Rådgiverne har god
kjennskap til avtalen med MA.

Og som bileier er det viktig å legge merke
til:
Man får redusert egenandel på bil
forsikringen med kr 4000 hvis man har 3
eller flere forsikringer.
I tillegg kan du få sikkerhetsrabatter.

Mange fordeler
Avtalen gir meget gunstige fordeler både
på skadeforsikring, bank, sparing og lån til
bilkjøp.

Medlemsservice også på MAs og Gjensidiges
nettsider
ma-norge.no/medlem/medlemsfordeler
gjensidige.no/privat/kundefordeler/
partneravtalen/ma

Du får samlerabatt på alle
forsikringer:
- 14 % hvis du har 1-2 forsikringer
- 18 % hvis du har 3 eller flere forsikringer
Du vil også få Gjensidiges beste innbo
forsikring:
- Id-tyverisikring er inkludert: Hvis noen
”stjeler” identiteten din får du både første-

FINANSIERING

Gjensidige bilﬁnans

for alle

Godt forsikringssamarbeid

Forsikringsavtalen med Gjens

idige sikrer MAs medlemmer

Spesielt attraktive
betingelser!
Gjensidige tilbyr lån for bil o.l. til spesielt attraktive betingelser for MAs medlemmer:
Etableringsgebyr kr 1.250,Termingebyr
kr 50,Gjelder for lån til bil, MC og caravan med
pant i objektet.
Attraktiv lånerente etter de til enhver
tid gjeldende betingelser.
Se mer og søk om lån på
www.gjensidige.no

Fordelaktige tilbud

!MA MedleMMer får

10% rAbAtt på deler

gode fordeler.

• 14% rabatt fra første skade
forsikring
• 18% rabatt fra tre produ
kter, uten krav til hovedprodu
kt
• Egenandelsfordel på kr 4.000,
- for kasko:
MA-medlemmer får redusert
egenandel ved én kollisjonssk
ade
pr. år på kr 4.000,- for kasko
, dersom medlemmet har 3
eller ﬂere
skadeforsikringer. Egenandels
fordelen gjelder fra år Service
én, uten krav
til oppsparing.
• Gunstig innboforsikring

Personlig rådgiver

Gjensidige har forsikringsrådgiv
ere tilgjengelig for MA sine
medlemmer
på 64 lokale kontorer og brann
kasser over hele landet. Rådgi
verne har god
kjennskap til avtalen med MA.
Du kan også ringe Gjensidiges
kundeservice
på 03100. Åpningstid til kl.
21.00 mandag-torsdag, til kl.
18.00 fredag.

Medlemsservice på MAs og

Gjensidiges netts

ider
MA: www.ma-norge.no/med
lem/medlemsfordeler
Gjensidige: https://gjensidig
e.no/privat/kundefordeler/p
artneravtalen/m

FORSIKRING

Gjensidige og MA: Fordeler

AutoMesterkjeden har over
i hele Norge. Vi har dyktige f
kompetanse og gunstige pri
PrøV oss!

Våre bilVerksteder

periodisk
kjøretøykontroll

Mobilitets
garanti

•
•
•
•
•
•

Service og reparasjon på
Air Condition service og re
Hjulstilling
Ruteskift/reparasjon
Oljeskift og filter
EU-kontroll

Våre karosseriVerk
utfører
•
•
•
•
•
•

Utbedring av alle typer sk
Lakkering
Ruteskift/reparasjon
Air Condition
Hjulstilling
Rustbehandling etter skad

a

NB! Kampanjekode 81400002
benyttes i søknadsskjemaet.

17
18

automester.no
MA annonse.indd 1
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Får du trøbbel på veien?
Ring MA Autohjelp!

Hvordan du forholder deg

Når du ringer MA Autohjelp, så vil det bli
organisert nødvendig assistanse for deg og de
andre passasjerene i bilen. Som medlem i MA
får du 2 kostnadsfrie assistanser i året. Skulle
du være riktig uheldig og få behov for flere,
vil vi i ettertid innkreve en lav egenandel for
assistanse nr. 3 og oppover fra 100 til 200 kr.
Disse assistansene er likevel utleggsfrie, da
Viking vil garantere for deg i henhold til
vilkår.
MA benytter Viking Redningstjeneste som
leverandør av veihjelpstjenester. Ved driftsstans skal derfor medlemmet alltid ringe MA
Autohjelp på telefon 800 30 008 eller lokal
Viking stasjon. Benyttes annen veihjelpsleverandør, dekkes ikke assistansen av
ordningen.
NB! Rekvirert oppdrag som ikke benyttes og
ikke avbestilles, må betales av medlemmet.

MA Autohjelp

800 30 008
Fra utlandet: +47 22 68 50 09

Det er kun disse numrene som gjelder for MA
Autohjelp! Ha ditt medlemsnummer klart!

Hvem er dekket av MA Autohjelp?

Gjelder biler, *motorsykler, mopeder og
firehjulinger som:
• eies av medlemmet.
• tilhører andre personer i medlemmets
husstand,
men som kjøres av medlemmet.
• er registrert på et firma og medlemmet er
fast bruker av bilen.
• som har gyldig kasko- eller delkaskoforsikring. Vekt: Opp til 5 tonn.
Er du i tvil om du har rett på Autohjelp? Sjekk
kategorien på medlemskortet ditt, se deretter
side 31 i medlemshåndboken 2015.
MA Autohjelp dekker IKKE husstandsmedlemmer
som ikke er medlemmer i MA. Dekningen
gjelder heller ikke biler med utenlandske
skilter, prøveskilter, samt næringsbiler.
*NB! Motorsykler, mopeder og fire-hjulinger krever til-

MAs Autohjelp dekker det meste

Hjelp på stedet eller transport
til nærmeste verksted
Enkle reparasjoner foretas på stedet dersom
dette er tilrådelig, alternativt taues bilen til
nærmeste verksted som kan reparere bilen.
Hjelp på hjemmeadresse
Som medlem i MA er du også sikret hjelp om
du står hjemme.
Hjemreise
Hjemreise for fører og passasjerer dekkes
dersom kjøretøyet ikke
kan repareres innen rimelig tid,
er stjålet, eller ved sykdom.
Gratis hotellopphold
Dersom du foretrekker å vente på at bilen blir
reparert, kan vi dekke overnattingskostnader
begrenset til hva hjemreise ville ha kostet.

leggsdekning!

Behov for å tegne tilleggsdekning?
• Dersom du betaler kr 320,- pr. år i tillegg
til vanlig medlemskontingent, har du rett
til autohjelp dersom bilen kun er ANSVARS	
FORSIKRET.
• Dersom du betaler kr 320,- pr. år i tillegg
til vanlig medlemskontingent, har du rett
til gratis leiebil ved driftsstans over 24
timer, begrenset oppad til kr 2.000,-.
• Dersom du betaler kr 320,- pr. år i tillegg
til vanlig medlemskontingent, har du rett til
autohjelp for motorsykkel, moped og
fire-hjuling.

Hjelp innen en time
Viking Redningstjeneste vil normalt være på
plass for å gi deg assistanse i løpet av en
time eller til avtalt tid.
Ingen egenandel
Utleggsfri assistanse inntil 2 ganger pr.
kalenderår ved framvisning av gyldig
medlemskort på stedet.
Det forutsettes at assistansen er gitt av MA
Autohjelp og Viking Redningstjeneste.
Hjelp i hele Europa
Ved behov for assistanse i utlandet ringer du
+47 22 68 50 09.

Det henvises til MAs medlemshåndbok for 2015 for detaljer om vilkårene.
Mer informasjon er også å finne på MAs nettsider www.ma-norge.no.
M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 4
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Ny daglig leder
i MA-Ungdom
Etter 18 år som leder for MAs rusforebyggende
program KastMasken tok jeg 1. november over
ansvaret for å lede MA-Ungdom. Et ansvar som
jeg kjenner er stort og krevende, men samtidig
svært spennende, utfordrende og fartsfylt.  
Av Stig Eid Sandstad

Heldig og klar
Jeg - Stig Eid Sandstad - er en svært sosial og
snakkesalig trønder på 44 år. Jeg er utdannet
fritidsleder. Yrkeskarrieren min har omfattet
jobber som å være kirketjener, fritidsleder og
lærer på Åsane folkehøyskole, HIV/Aids-informatør på Mallorca for Haukeland Sykehus og
VING, og miljøterapeut på et rehabiliteringssenter for trafikkskadd
ungdom.
De siste 18 årene
har jeg vært daglig
leder for prosjektet
KastMasken. Prosjektet
har vært MAs store
satsning i ungdomsskoler, med et vidtfavnende, 3–årig, rusforebyggende program.
Opplegget henvendte seg både til klassene
og foreldrene, og omfattet blant annet en
teaterforestilling. Etter alle disse suksessfulle
årene har dessverre KastMasken måttet innstille sin virksomhet pga. manglende offentlig
støtte.

Og nå er jeg klar for MA-
Ungdom!
Jeg er heldig som tar over en organisasjon
med mange aktive medlemmer. Dette er
medlemmer som er svært engasjert i de
lokale aktivitetene de driver med. Dette er
supert og noe jeg håper vil fortsette.

Death Trip. Prosjektet høster stor begeistring og engasjement rundt omkring i hele
landet, både blant de mange deltakerne
og hos dem som stifter bekjentskap med
kampanjene som lages i kampen mot rus
i trafikken. Prosjektet blir godt ivaretatt
av Catharina Frostad som er prosjekt
medarbeider i MA-Ungdom. Death Trip er et
prosjekt vi ønsker å satse videre på i årene
som kommer.
Jeg er heldig
som skal lede
en organisasjon
som driver en av
Norges største
facebook-sider:
JEG HAR INGEN VENNER Å MISTE - IKKE
KJØR I FYLLA. Det er utrolig viktig å være
på sosiale medier, så dette ønsker vi å
videreutvikle. Følg med!

Nå er jeg klar for MA-Ungdom :-)
Jeg er heldig som tar over en organisasjon som også har mange voksne ledere som
bruker svært mye av sin fritid på å drive
og utvikle sine lokale klubber i MA-Ungdom. Innsatsen de gjør er avgjørende for
at MA-Ungdom skal eksistere i framtiden.
Disse skal ha en stor takk!
Jeg er heldig som tar over en organisasjon som driver trafikksikkerhetsprosjektet

Nok av oppgaver
Men selv om jeg er heldig, betyr ikke
dette at jeg ikke har nok av oppgaver og
utfordringer og ta fatt på.
For vi MÅ
- bli en mer synlig aktør på feltene
«ungdom & trafikk» og «ungdom & rus»
- få opp medlemstallet
- få etablert flere klubber omkring i landet
- utvikle flere prosjekter – en god måte å nå
ungdom på
Dette er mange og krevende oppgaver –
men Æ E KLAR!
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Bli støttemedlem
i MA-Ungdom

MA-Ungdom trenger din støtte! Uansett om du er medlem
eller engasjert på annen måte: Det er veldig enkelt å gi
ditt bidrag, enten du er ung eller en voksen som vil støtte
arbeidet vårt.
Ditt uforpliktende bidrag er bare noen tastetrykk unna. Finn frem mobiltelefonen og
send en melding!
Alt du trenger å gjøre for å bli støttemedlem er å sende SMS:
MA fødselsdato til 2490
(Eks: MA 01011980
til 2490).
Medlemsavgift for
2015 på kr 50,- blir
da trukket på din
telefonregning.
Du blir selvsagt
bare trukket 1
gang. Men hvis
du ønsker å bidra
med mer, så
send gjerne flere
meldinger!

God Jul og Godt Nytt År!

MA-Ungdom ønsker alle medlemmer
– styre – samarbeidspartnere
– og ellers alle gode hjelpere  

M OTO R F Ø R ER EN | 5 | 20 1 4
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Fart dreper unge menn

Høy fart er hovedårsaken til
dødsulykker med unge bilførere.
I 55 prosent av alle ulykkene har
fart vært utløsende eller sterkt
medvirkende årsak.

Foto: Statens vegvesen
Dette viser en fersk analyse fra Statens
vegvesen. 27 trafikanter i alderen 18-24 år
døde i trafikkulykker i 2013. 2/3 av disse
var gutter. Så langt i 2014 har 14 trafikanter
i alderen 18-24 år omkommet i trafikken.

Fart dreper
I løpet av de fem siste årene utgjør farts
ulykker 55 prosent av alle dødsulykker
hvor bilførere i alderen 18-24 år er involvert. Ulykker med ekstremfart – som er
godt over fartsgrensen - utgjør 30 % av alle
dødsulykkene og 54 % av fartsulykkene.
- De unge guttene er nøkkelpersoner for
å få ulykkestallene til å fortsette å synke.
Heldigvis har antall unge som er drept i
trafikkulykker gått betraktelig ned de siste
årene. Vi ønsker å forsterke den positive
trenden. Får vi til en adferdssendring blant
unge gutter, vil vi få en hel generasjon som
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etter hvert kan overlevere gode holdninger videre til neste generasjon, sier Jon
Molnes i Statens vegvesen.

Ny kampanje
Statens vegvesen og politiet har i vinter
startet «Ungdom og fart»-kampanjen, som
skal bidra til å gjøre det sosialt uaksep
tabelt blant unge gutter å kjøre for fort.
Høy fart er ikke bare et ungdoms
problem. I alle dødsulykker de fem siste
årene utgjør fartsulykker 37 prosent. Ulykker
med ekstremfart utgjør 13 prosent av
dødsulykkene. Men våre ulykkesanalyser for
2013 viser at rundt 90 prosent av omkomne
i aldersgruppen 18-24 år i fartsulykker er
menn.
Det er flere grunner til at noen unge
gutter velger å kjøre for fort.

De
fleste oppfører seg
bra i trafikken, men unge, uerfarne sjåfører
kan ha en tendens til å tro at de er flinkere
til å kjøre bil enn de egentlig er. Ofte har
de heller ikke så god erfaring med å vurdere konsekvensene av de valgene de tar i
trafikken. Evnen til å planlegge og vurdere
konsekvenser er ikke ferdig utviklet hos
gutter før de er rundt 25 år. Denne evnen
er plassert i hjernens frontallapp, sier Jon
Molnes i Vegvesenet.
«Ungdom og fart»-kampanjen trekker
parallellen mellom umodenhet og det å
kjøre for fort, for så å få gutter i målgruppen
til å ta avstand fra umoden oppførsel.
Kampanjefilmen ”The Kid” finnes på
nettsidene www.vegvesen.no/ungdomogfart.

Det trenger ikke være så
dyrt å være ung bak rattet
Det er en kjensgjerning at unge bilførere er mer utsatt for
trafikkulykker enn andre, blant annet på grunn av manglende
erfaring. Det er derfor ferske sjåfører i utgangspunktet må
betale mer for bilforsikringen. Men Gjensidige har flere
muligheter for unge som helst vil betale litt mindre.
Xavier Laneyrie

– Unge mennesker må dessverre betale litt
mer for selve bilforsikringen, slik er det hos
alle forsikringsselskaper, sier Xavier Laneyrie,
Key account manager i Gjensidige.
– Men det skal lønne seg å kjøre pent,
synes vi. Derfor kan du få tilbakebetalt så
mye som 6 000 kroner som 23-åring, hvis du
har kjørt skadefritt. Da trenger ikke forsikring bli så dyrt likevel, legger Laneyrie til.

Slik fungerer Ungdomsavtalen
Ungdomsavtalen gjelder for deg som kjøper
bilforsikring hos Gjensidige før du fyller 22
år. Selskapet setter av et beløp årlig, som
tilbakebetales når forsikringstaker har blitt
23 år og har kjørt skadefritt. Kjøper du forsikring til bilen din allerede som 18-åring,
kan du få tilbakebetalt hele 6 000 kroner av
det du har betalt inn for forsikringen.

Rabatt hvis du har øvelseskjørt mye
I tillegg til Ungdomsavtalen, kan Gjensidige
gi unge bilførere 10 % rabatt på bilforsikringen, hvis de har gjennomført minst
2000 kilometer privat øvelseskjøring før de
tar lappen.
– Med dette ønsker vi å oppmuntre de
unge til å øvelseskjøre mye. For jo mer du

FORSIKRING

er.
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trener, desto tryggere blir du i trafikken,
sier Laneyrie.
For å få rabatten, må du loggføre minst
2 000 kilometer på veien. Les mer om dette
på gjensidige.no/øvelseskjøring.
Gjennomført øvelseskjøring påvirker
også foreldre eller andre som låner bort
bilen sin til den unge sjåføren etter at

– Lurer du på noe om Ungdomsavtalen,
øvelseskjøring, rabatter eller forsikring
generelt, anbefaler jeg enten å ringe en av
de flinke rådgiverne våre på 03100, eller
komme innom et av kontorene våre, av
slutter Xavier Laneyrie.

Det skal lønne seg å kjøre pent. Derfor kan
du få tilbakebetalt så mye som 6000 kroner
som 23-åring, hvis du har kjørt skadefritt.
han eller hun har tatt lappen.
Foreldre sparer når de selv
er forsikret i Gjensidige: De
beholder nemlig rabatten for
at «alle førere er over 23 år»
når de låner bilen til en som
har gjennomført øvelses
kjøringen. Det gjelder selv
om sjåføren kanskje bare
er 18.

Flere fordeler hos
Gjensidige
MA-medlemmer får flere
fordeler hos Gjensidige. Som
MA-medlem kan du få ekstra
gode betingelser på private
skadeforsikringer hos Gjensidige, som 14 % rabatt fra
første forsikring, 18 % rabatt når du har tre
eller flere forsikringer, og egenandelsfordel
for kasko på 4 000 kroner.
Medlemsfordelene kan du lese mer om
på gjensidige.no/ma. Rabattene gjelder for
MA-avtalen og kan ikke kombineres med
rabatt i andre avtaler eller i fordelsprogram
i Gjensidige.

e
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Motorførerens
julekryssord
anno 1954 til glede
for nye lesere.

MA-kryssord 5-2014
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Frist: 28. februar 2015
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MA-Trysil feiret 60 år
MA-avdelingen i Trysil har
rundet en milepæl. I september ble 60-årsjubileet feiret
med en stor fest i Betel på
Østby med et førtitalls gjester
og medlemmer til stede. Et
kjennemerke på avdelingen
har vært en relativt jevn akti
vitet gjennom disse årene og
det er en ”vital 60-åring” vi
har å gjøre med
Av Ole Arild Bovolden
I anledning av feiringen er det utgitt en
oversikt over avdelingens gjøren og laden
siden den ble startet en vårdag i 1954.
Den er skrevet av Ole A. Bovolden og med
layout ved Bjørnar Bjørseth. På de neste to
sidene i Motorføreren finner du et sammendrag av dette jubileumsheftet.

Enorm økning
Jubileumsfesten ble åpnet med en velkomst
hilsen fra avdelingslederen Arild Bovolden.
Deretter ledet Olav Teppen festen videre.
Fagdirektør Terje Tørring holdt kveldens
festtale. Arnolf Graven hilste fra Hamar MA
og Ola Tronsmoen sa noen varme ord fra
MA-folket i Nord- Østerdalen.
Musikk ble framført på piano og fløyte av
Rakel og Benedikte Steensen fra ungdomsgruppa i avdelingen. Jon Kjelstad
den siste av medlemmene som var med da
avdelingen ble stiftet, holdt en god tale
full av takknemlighet til dem som har holdt
avdelingen i live gjennom alle disse år, ikke
minst de som sitter i ledelsen i dag. Etter en
omfattende medlemsverving, hovedsakelig

i det
siste halvannet året, er medlemstallet
økt med 150 %! Medlemstallet er nå på 107.
I forhold til innbyggertallet i Trysil kommune utgjør det 1,7 %!

Hedret
I løpet av festen var det allsang og vi fikk
besøk av tryllekunstneren Gunnar G. og
illusjonisten Vidar Bjørseth. Videre ble
Johanne Bergheim hedret som det MA-medlemmet som har lengst fartstid, litt lenger
enn selve avdelingen. Haldis Norderhaug
som medlem nr. 100. Det var måltallet for
verveaksjonen. Avdelingsstyret spilte en
sketsj, der de ble intervjuet om ”styrets
indre liv”. Etter innholdet å dømme kunne
det virke som det heller burde kalles
”avdelingsjuntaen”.
Gunnar G. Bjørseth og Aud Ingrid Pedersen
fikk MAs fortjenstmedalje i sølv festet til
sitt bryst for lang og særdeles aktiv tjeneste i MA, før avdelingens leder Ole Arild
Bovolden holdt en sluttappell. Der kom han
inn på det gode teamarbeidet som finnes i

avdelingen. Budskapet var også om de utfordringer som finnes i tiden, der MA som
organisasjon fortsatt har viktige oppgaver
og kan bidra til å gjøre en forskjell til det
gode for våre medmennesker.
Under samværet var forsamlingen
servert middag, kaffe og kaker. En all
sidig utstilling med album, protokoller og
effekter fra lagets historie var satt fram.
Der var det også utstilt gedigne trofeer som
medlemmer av avdelingen hadde vunnet i
MA-billøp opp gjennom historien.
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Historieglimt fra ”skogbygda innved riksgrensa”

Medlemsavis for
Trysil avdeling

nr. 3, sept. 2014

22. årgang

Jubileumsnumm
er

MA-TRYSIL
60 år
1954-2014

Spredte glim
t fra

S. 2 1954-1974

”Je vet om e bygd der høsten kjem tidlig og vintern er lang, Je vet om
en dal og den vil jeg fylle med sang. ”Slik skrev Einar Skjæraasen om
bygda si, og sang har ikke manglet mens MA har holdt på i Trysil. Den
har stadig vært et innslag gjennom de 60 år avdelingen har eksistert. I
jubileumsåret har det nok vært mest jubelsang. Avdelingen er fortsatt
på offensiven.

S. 4 1974-1994
:

Etableringen, utvi
klingen og
Det jevne arbeids

S. 6 1994-2014

historien

medlemsveksten
s tid.

tid.

Fra landsmøtesu
ksess gjennom
jevne år mot ny
medlemsvekst.
etning i MA-Try
sil 1954-2014
S. 13 Steder
for årsmøter og
frammøte
S. 11 Styresa
mmens

S. 15 Noen utva
lgte
———————

bilder fra historie
n

———

————————
Historikken er
———————
sammenfattet
————————
av Ole Arild Bovo
Layout ved Bjørn
lden.
———————
ar Bjørseth.
—————————
Bilder er levert
av: Magni Karlsm
—— oen, Olav Tepp
den, Halldis Nord
en, Ellen Storb
gård, m.fl.
æk, Jon Kjelstad,
Aud Ingrid Pede
rsen, Gunnar G.
Bjørseth, Ole Arild
Bovol1

Av Ole Arild Bovolden
MA-avdelingen i Trysil er kanskje ikke stor i
sitt antall, men den ruver i aktiviteten den
har å vise til gjennom vekslende tider i 60 år.

Grunnlaget
Avholdstanken har vært levende i lange
tider gjennom Trysilbygdas historie. Det kan
nevnes at den første måteholdsforeninga i
landet, ”Den norske forening mod brendeviinsdrik” hadde sitt 3. største lokallag i Trysil
med ca.1200 medlemmer.
Blåbåndsbevegelsen, som var Stiftet i
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Pittburg i 1877, etablerte seg i Trysil i 1886
og hadde 10 % av medlemmene på landsbasis mot slutten av århundret. Etter hvert
var det DNT og IOGT som samlet folk rundt
avholdstanken.

MA på banen
Men i 1954 dukket det opp en ny organisa
sjon i landskapet. En vårdag i 1954 møttes
en gruppe av bygdas innbyggere opp i den
gamle kommunestyresalen i Innbygda ”med
det føremål å skipa ei lokalavdeling av

Motorførernes Avholdsforbund for Trysil”,
slik det er uttrykt i den første protokollen:
16 møtte og ”skiping” ble det. Dermed var
det hele i gang. Det ble startet aktiviteter i
et rørende omfang.
En måned senere var det medlemsmøte
på Kjølen Pensjonat. Medlemstallet var kommet opp i 41. Noe senere var det besøk fra
forbundet av O. Kristoffersen og ca. 60 var
til stede. Til dette møtet var det endog lov å
ta med damer!

ORGANISASJON

Enkel camping
Det ble raskt satt i gang med bussturer for
medlemmene og samarbeidet med MHF på
andre siden av grensa førte til stor aktivitet
og utveksling av ideer. Noe av det første
MA-erne satte i gang med var å skaffe bygda
en campingplass. De fikk leie et område av
kommunen ved elva. Campingplassen var
nokså primitiv, men en god del benyttet.
Pris for overnatting med medbrakt telt, var
25 øre pr. person!
For å få velvilje i det kommunale hierarki, ble formannskapet invitert på brus
og kaker. Gjestene var glad i både brus og
kaker og hadde mange gode forslag, men
lite penger. Det ble søkt om gratis materialer
fra det kommunale sagbruk til ei ferist ved
innkjøringa. Men en slik økonomisk byrde
kunne ikke kommunen ta på seg!

Humanitetsløp
Fra 1961 begynte Trysil-avdelingen med billøp - eller humanitetsløp - som var betegnelsen på den tiden.
En fin høstdag i september stilte 21 biler
til start. Løypa var på hele 47 km. Publikumsinteressen var formidabel. 200 tilskuere var
samlet på skoleplassen på Østby for å bivåne
start og innkomst.
Siden var det billøp jevnlig i mange år.
Og avdelingens egne stjernekjørere høstet
hopetall av pallplasseringer på landsmesterskap, også gjeve vandretrofèer.

Utflukter og vekst
60-tallet var også de store utfluktenes tid. En
lang rekke biler med turlystne dro av sted på
lange dagsturer, ofte med 50-100 deltakere.
Bilen var ennå ikke blitt allemannseie i skogbygda innved riksgrensa, så det var gjevt å
bli invitert med.
Og medlemsmassen vokste. I 1969 var
den oppe i 160. Siden gikk antallet nedover
igjen. I årene før 1980 opplevde avdelingen
en ”midtlivskrise”. Interessen hadde dalt og
det kom personer som ikke engasjerte seg
så veldig, inn i styret. Men det var en gjeng
som ikke var ferdig med MA enda, og de

kalte sammen til årsmøte i slutten av juni
79. På høsten ble det holdt jubileumsfest
med 36 til stede. Så var man i gang igjen!

Landsmøte
Fra 1989 tok avdelingen opp igjen samarbeidet med søsterorganisasjonen MHF med
felles turer blant annet ”Gränsrallyt”. Dette
var et billøp for hele familien.
I 1994 skulle landsmøtet finne sted i Hedmark. Trysil MA kastet seg inn i kampen om
å få arrangere det i Trysil. Avdelingen hadde
nå 70 medlemmer og vi fant ut at det måtte
minst 33 funksjonærer til for å få gjennomført et landsmøte. Vi mente det skulle gå
bra. Og det gjorde det! Mange minnes og
refererer fortsatt til dette landsmøtet.
Riktignok hadde vi hjelp av en håndfull
personer fra andre avdelinger, men regnskapet viste at 37 av avdelingens medlemmer
hadde vært involvert i større eller mindre
grad. Det største enkelte evenementet var
grillfesten som samlet 420 deltakere!

bikket til slutt under 50. Fra årsmøtet 2013
ble det tatt kraftig grep i dette. Og i løpet av
året var det en netto økning på 7. Siden er
det vervet mange. Måltallet for aksjonen var
at avdelingen skulle nå 100 medlemmer til
60-årsfesten. Avdelingen nådde 107 til da. I
skrivende stund er det 109. En økning på 137
% siden bunnoteringen!
Avdelingen er basert på godt teamarbeid. Det er 14 tillitsvalgte med forskjellige
oppgaver foruten styrets 5 medlemmer.
Ideer og gå-på-lysten finnes i rikelig monn,
selv om kassebeholdningen jevnt over er
nokså laber. Det koster å være aktiv!

Inspirert
Etter landsmøtet var alle så inspirert at det
ble økt virksomhet og også medlemstallet
gikk noe oppover. Med den positive given
fra landsmøtet var avdelingen inne i en
god periode med gode aktiviteter hvert år:
Utflukter, høstsjekk av biler, refleksaksjoner,
bruk av ”Lille promille” og alkolåsbilen,
juletrefester, skolebesøk, billøp og den årlige
møteplassaksjonen. Noe oppsikt har også
sommerturene til Malaga vakt.
Det lokale MA-bladet ble startet i 1993
og har siden kommet ut med 4 nummer i
året hele tiden siden. Det har vært viktig for
kontakten med medlemmene. Men frafallet
i avdelingen på grunn av alder begynte for
alvor å gjøre seg gjeldende etter hvert.

God lagånd
Avdelingen rundet 2000-årsskiftet og kunne
konstatere at siste året var det ønsket 12
nye medlemmer velkommen inn i rekkene.
Aktivitetsnivået holdt seg oppe, men
vervingen var for dårlig og medlemstallet
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Juletradisjoner
Julelys

Lysene som ble kalt
julelys var to store lys
som sto på bordet under julemåltidet. Disse
måtte være så store
at de ikke brant ned i
løpet julenatten. Hvis
lyset slukket trodde
man at et dødsfall på
gården ville inntreffe
ganske snart. Mannen
og kona brant gjerne
hvert sitt lys på julaften, og den som hadde
det lyset som brant
ned først, kom til å dø
først.
Man hadde også et
julelys stående i vinduet i tilfelle det skulle
komme en ukjent
gjest. På denne måten
kunne han finne veien
inn til gården.

Julenek

Julebad

Når all jobb var unnagjort - både inne
og ute - var det på tide med julebad.
Alle skulle vaske seg og skifte klær, og
hovedregelen var at husbonden skulle i
stampen først. Deretter var det husfrua
og barna sin tur, og til slutt tjenestefolket.
Alle brukte samme
vann, og det ble ikke
skiftet mellom hver
vask. Håret ble som
regel vasket for seg,
men her ble vannet
skiftet. Når badet var
unnagjort vanket det
som regel en dram.

Julenissen
Den norske nissetradisjonen
har i utgangspunktet ikke
noe å gjøre med nissen
som kommer med gaver.
Når man snakket om
nissen i gamle dager, var
det fjøsnissen man tenkte
på. Han holdt til på låve og
i fjøs og måtte - for at det
skulle gå godt med folk og
dyr på gården - få sin tallerken med julegrøt. Julenissen har sine aner fra både den katolske helgen
St. Nikloaus og den gamle norske fjøsnissen. Som
julemann ble Nikolaus overført til England (Santa
Claus), men også søkt skilt fra helgenskikkelsen
ved navnebytte (Father Christmas). Først
etter 1900 ble han en publikumsyndling.

Juletreet
Juletreet er kjent fra SørvestTyskland fra begynnelsen av
1500-tallet. Trær eller kvister
ble tatt inn og satt opp i forsamlingslokalet til forskjellige selskaper og håndverkerlaug. Treet ble pyntet med
«godteri» og sto urørt over jul
og nyttår.
I norden fikk juletreet innpass omkring 1800. I 1850
og 60 årene var juletreet godt
kjent i byene i Norge, og
enkelte familier på bygdene,
men først omkring 1900 ble
juletreskikken allment kjent.
Juletreet ble hogd og hentet

Juleneket var ikke først og fremst til småfuglene,
men ble satt opp for å verne livsgrunnlaget på
gården. Nekene skulle være store og ha
rikelig med mat. De måtte henge
høyt - enten på et tre eller en oppsatt
stake - slik at de var godt synlig for
fugler og folk. Det var en skam om man ikke fikk
opp nekene i rett tid.

Julekort

Julen er de gode ønskers tid, og
hvert år sender vi julekort til
kjente og kjære. Denne tradisjonen går helt tilbake til 1843 da
engelskmannen John Horsley tegnet verdens første julekort (som
ble sendt av Henry Cole).
I Norge ble det første julekortet postlagt i 1870, og først på
begynnelsen av
1900-tallet ble
denne
skikken

Å skyte
julen inn
Tidliger var det vanlig
å skyte jula inn med
et kraftig smell.
Dette ble gjort både
for å skremme onde
makter vekk og for å
fortelle gårdsfolket at
de kunne gå til bords
og innta det første
julemåltidet - som
gjerne var grøt.

Julebukk

«Å gå julebukk» er en skikk der folk kler
seg ut og går fra hus til hus. I eldre norsk
tradisjon var julebukken ei vette som flyttet
nærmere og nærmere gården eller helt inn
i huset fire uker før jul og holdt øye med
hvordan juleforbered-elsene gikk. Den som ikke greide å bli ferdig til jul,
ble straffet av julebukken. Ungene sprang med det siste de hadde som
oppgave å gjøre for at julebukken ikke skulle ta dem. Julebukken ble også
brukt til å skremme barna.Var de ikke snille ville julebukken
komme og ta dem.

Julegaver
I utgangspunktet er skikken med å gi julegaver knyttet
til St.Nikolaus’ dag den 6. desember. I hollandsk tradisjon har man feiret Sinte Klaas som kom med gaver til
barna. Denne tradisjonen er sannsynlig-vis brakt med
til Amerika med hollandske innvandrere og er forbildet for den amerikanske
Santa Claus. Julegaver innpakket i julegavepapir er ikke mer enn en litt over
100 års gammel tradisjon i Norge.

i god tid før julaften og skulle
stå i «bestestova». Det var
som regel barna som fikk
pynte treet julaften formiddag
mens de voksne fikk unna
de siste forberedelser. Treet
ble pyntet med enkel hjemmelaget pynt: støpte talglys
med gammeldagse holdere,
lenker, blomster, strimler og
flettede kurver. Man hang
også opp små figurer av
bakverk, epler, rosiner og appelsiner. Flettekurvene
ble fylt med julegodt.
Senere
fikk

man en rekke nye ting som
enten supplerte eller avløste
de eldre: englehår, vatt, flagg,
glitter, forgylte kuler, elektriske lyspærer og stearinlys.
Juletreèt er vanlig i julefeiringen i de fleste nord- og vesteuropeiske land og i USA.
Man vet fortsatt ikke sikkert
når det ble vanlig
med å gå rundt
treet og synge.

Levert av: PresseTjenesterNOR, Bergen C
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VANSKELIG

G
E

VANSKELIG

Slik gjør du: Fyll opp rutene slik at hver rad,
hver kolonne og hver «boks» inneholder
tallene 1-9, uten at du gjentar samme tall to
ganger.

G

B

F
MEDIUM

MEDIUM

E
MEDIUM

D

C
LETT

LETT

B
LETT

A

QUIZ

1

4

25

3

A) 1/4 B) 1/13 C) 9/47
D) 13/47 E) 9/52

Zimbabwe

A) Harare B) Caracas C) Lusaka

Togo

A) Juba B) N’Djamena C) Lomé

Vanuatu

A) Tasjkent B) Port Vila C) Hanoi

Zambia

A) Lusaka B) Dili C) Kampala

Turkmenistan

A) Dodoma B) Juba C)Asjkhabad
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SVAR:

?

A) Taipei B) Seoul C) Damaskus

4. Domkirken
5. København
6. Bodø
7. Utenfor Island
8. George Bush
9. John F. Kennedy
10. George Gallup
11. Petter Dass
12. Ingrid Bjerkaas
13. Fridtjof Nansen
14. 4. juli
15. Matteus, Markus, Lukas og
Johannes

2

Frode spiller poker, og får utdelt fire
ruter og en spar. Han bytter bort
sparen, og får utdelt et nytt kort. Hva
er sannsynligheten for at Frode har fått
flush? (Det spilles med en vanlig kortstokk med 52 kort. Flush vil si at alle
kortene har samme farge, i dette tilfellet
ruter.)

Sør-Korea

HOVEDSTEDER:
B) Seoul
A) Harare
C) Lomé
B) Port Vila
A) Lusaka
C) Asjkhabad

2

HVA HETER HOVEDSTADEN I:

HVILKET TALL MANGLER? 5.
Løsning:
32 + 22 = 9 + 4 = 13
22 + 12 = 4 + 1 = 5
42 + 32 = 16 + 9 = 25

13

1. Nei

1. Nei
2. Nei
3. Nei
4. Danzig
5. Spania
6. Adriaterhavet
7. Svartehavet
8. Blå, rød og gul
9. Vincent van Gogh
10. Svisker
11. Saltet, tørket fisk
12. Louvre, Paris
13. C-vitamin
14. Lousanne (i Sveits)
15. Den Hellige Ånd
16. Tuberkulose
17. George Michael
18. Nord for Rognan i Nordland
19. Manhattan
20. Østlandets Blad
21. Statoil
22. Gliaceller
23. To
24. Kebnekaise
25. 12
26. Han-kinesere
27. 1961
28. Nikolae Ceausescu
29. Yangtsekiang
30. Finnmark
31. 1967

3

GÅTE

HOVEDSTEDER

GÅTE
C. Det er totalt 13 ruter i en kortstokk. Siden Frode har 4 av dem
på hånden, er det 9 igjen ellers i
kortstokken. Siden det er 52-5 =
47 kort som Frode ikke har sett, så
er sannsynligheten for å få en ruter
9/47.

HVILKET TALL MANGLER?

1. Hvor ligger Løvebakken?
2. Hva kom først,
boktrykkerkunsten
eller telefonen?
3. Fra hvilket land
kommer Jarlsbergosten opprinnelig?
4. I hvilken kirke
giftet Haakon og
Mette-Marit seg i?
5. I hvilken by utgis
avisen Berlingske
Tidende?
6. Utenfor hvilken
by ligger Saltstraumen?
7. Hvor dukket øya
Surtsey opp fra
havet under et
vulkanutbrudd i
1963?
8. Hvem var president i USA under
Golf-krigen?
9. Hvem ble myrdet i
Dallas 22. november 1963?
10. Hvem “oppfant”
meningsmålinger?
11. Hvilken norsk
prest og barokkdikter har skrevet
“Nordlands
Trompet”?
12. Hvem var Norges
første kvinnelige
prest?
13. Hvem gikk først
på ski over
Grønland?
14. Når feirer USA
sin nasjonaldag?
15. Hva heter de fire
evangelistene i
Bibelen?

1. Ved Stortinget
2. Boktrykkerkunsten
3. Norge

1. Er grønn paprika en umoden rød paprika?
2. Kalles samenes fottøy for komser?
3. Er beveren et rovdyr?
4. Hva het byen Gdansk før?
5. I hvilket land ligger fjellkjeden Sierra Nevada?
6. Hva heter havområdet på østkysten av Italia?
7. I hvilket hav ligger Krimhalvøya?
8. Hva er de tre primærfargene?
9. Hvilken maler er kjent for å ha kuttet av seg
det ene øret?
10. Hva kalles tørkede plommer?
11. Hva er klippfisk?
12. I hvilket museum henger originalmaleriet
“Mona Lisa”?
13. Hvilket vitamin kalles også for askorbinsyre?
14. Hvor har den Internasjonale Olympiske komité
(IOC) sitt hovedsete?
15. Når paven snakker om Spiritus Sanctus, hva
mener han da?
16. Hva slags sykdom var det man i gamle dager
kalte tæring?
17. Hva er artistnavnet til Georgios Kyriacos
Panayiotou?
18. Hvor finnes Blodveien, som ble bygget under den
2. verdenskrigen?
19. Hvilken cocktail får du om du blander
Angostura bitter, søt italiensk vermouth
og amerikansk eller canadisk whisky?
20. Hvilken norsk avis ble grunnlagt under navnet
Øieren?
21. Hva byttet Norol bensinstasjoner navn til,
i 1991?
22. Hva kalles celletypen som sammen med nervecellene bygger opp nervesystemet?
23. Hvor mange klaverkonserter skrev Johannes
Brahms?
24. Hva heter Sveriges høyeste fjell?
25. Hvor mange land innførte euro som sin valuta fra
1. januar 1999?
26. Hvilken etnisk gruppe tilhører de fleste kinesere?
27. Når ble Berlin-muren reist?
28. Hva het Romanias eneveldige president som ble
henrettet 1. juledag 1989?
29. Hva heter Kinas lengste elv?
30. Hva heter Norges største fylke?
31. Frem til hvilket år praktiserte de venstrekjøring
i Sverige?

Nye OP Fure AS
Storehagen 4
6800 FØRDE
Tlf. 57 72 50 80

Sivert Nielsens g 80
8007 BODØ
Tlf. 75 50 31 50

Juel Johansen
Bilruter ANS
Rådalsv. 16
1663 ROLVSØY
Tlf. 69 33 51 39

Tverrmyra 3
3185 SKOPPUM
Tlf. 33 02 07 00

6401 MOLDE
Tlf. 71 24 59 90

Røros Aut.
Trafikkskole
Haakon VII’s gate 1
0161 OSLO
Tlf. 22 01 95 55

Åsavegen 159
6823 SANDANE
Tlf. 57 86 84 00

Nedstrand Taxi
Skvadronvegen 3
4050 SOLA
Tlf. 51 65 26 89

Nyåedalen
5560 NEDSTRAND
Tlf. 980 49 999

Hadelandsbakeriet AS
Rådhusv 35
2770 JAREN
Tlf. 61 32 81 38

Midt-Norge AS
Furene
6100 VOLDA
Tlf. 815 22 900

Maritimt
Opplæringskontor
Smedasundet 97 B
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 70 89 20

7890 NAMSSKOGAN
Tlf. 74 33 44 74

Per Olav Hagen
Kotsøy, 7387 SINGSÅS
Tlf. 72 43 60 60

Bay Auto AS

Barstølv 6
4636 KRISTIANSAND S
Tlf. 38 10 76 00

Holmestrand
Fjellsprenging AS
Fossv 11
3647HVITTINGFOSS
Tlf. 977 70 798

2634 FÅVANG
Tlf. 911 15 295

Solagården
Solakrossen 2
4097 SOLA
Tlf. 51 65 22 99

Nord-Berg AS

Vik
Transport AS

Vikan
Betong AS

Peder Haakestad
& Sønn AS

TransportFormidlingen SA

Johan R. Sunde AS
6037 EIDSNES
Tlf. 70 19 07 03

avd. Rus og Psykisk Helse

NAV Hvaler

Specsavers Namsos
Brillehuset

Ramlo
Sandtak AS

Søhus og
Østengen AS

7800 NAMSOS
Tlf. 74 27 28 30

Runden 13
3647 HVITTINGFOSS
Tlf. 464 05 141

Toyota Norge AS
3003 DRAMMEN
Tlf. 32 20 50 00

3

Sagene Ring 43
2410 HERNES
Tlf. 911 95 559

Trasoppterr. 25
0672 OSLO
Tlf. 23 34 82 00

Pottemakergata 4
7502 STJØRDAL
Tlf. 74 83 75 00

Bertelsen &
Garpestad AS

Gulvlegger

Øyvind Nystein
Nysteinveien 197
3960 STATHELLE
Tlf. 416 03 880

Sørengen
Kjøreskole AS

Kongsv 84
2920 LEIRA I VALDRES
Tlf. 61 36 13 36

Transport
Nord AS

Andslimoen
9325 BARDUFOSS
Tlf. 405 55 590

Hammerfest
Parkering KF

9615 HAMMERFEST
Tlf. 78 41 32 28

Hommersåk
Bil AS

Krog Transport

2302 HAMAR
Tlf. 62 58 53 50

4311 HOMMERSÅK
Tlf. 51 97 75 50
Service - EU-kontroll
hommersaakbil.automester.no

Billakkering
Kokstad AS

Transporttjenester
Rudshøgda AS

Kokstadvegen 42
5257 KOKSTAD
Tlf. 55 91 40 10

Solheimv 106
2380 BRUMUNDDAL
Tlf. 489 98 040

Pettersen AS

Sæternes
Transport AS

Optimera AS
Monter Vest

Ingebrigt Østnes gate
7900 RØRVIK
Tlf. 992 82 530

Rogne Aut.
Trafikkskule A/S

Høyjordv 700
3158 ANDEBU
Tlf. 33 43 00 20

Eggen
Anleggsdrift AS

Hovlandveien 70
4374 EGERSUND
Tlf. 51 46 10 80

Bilvarehuset
Anker AS
Tlf. 55 55 98 00

Industriv 63
7080 HEIMDAL
Tlf. 73 10 30 03

Stiftelsen

Trasoppklinikken

Solvegen 22
1533 MOSS
Tlf. 69 25 08 90

Osloveien 59-65
1534 MOSS
Tlf. 69 25 33 82

Giljastølv 8, 4335 DIRDAL
Tlf. 51 61 14 00

9306 FINNSNES
Tlf. 77 85 23 10

5710 SKULESTADMO
Tlf. 900 44 562

Håndverksv. 2
1405 LANGHUS
Tlf. 64 86 64 77
www.berghaganbil.no

Solveien Bil A/S

Vabakkjen 10
5411 STORD
Tlf. 53 40 32 00

avd. Finnsnes

1684 VESTERØY
Tlf. 69 37 50 00

Solheim
Trafikkskole AS

Stjørdal Taxi A/S

Optimera
Byggsystemer AS

MA 5-2014 juleutg.pmd

Elvev. 142, 3271 LARVIK
Tlf. 33 16 38 38

Bråthen Maskin
Moflotvegen 90
3660 RJUKAN
Tlf. 915 83 647

Østbø
5585 SANDEID
Tlf. 52 76 49 00

Berghagan Bil AS

Odd Gleditsch AS
Dronningens g 3
3211 SANDEFJORD
Tlf. 33 44 83 20

Kjelsåsv. 140
0491 OSLO
Tlf. 22 15 06 88

Hustvedt og Skeie
Transport A/S

Møllers gate 1 A
3210 SANDEFJORD
Tlf. 33 46 80 06
www.solheimtrafikk.no

Omag
6516 KRISTIANSUND N
Tlf. 71 58 84 50

Midt-Gudbransdal
Brann- og Feievesen

7084 MELHUS
Tlf. 72 87 03 89

Vikemyra 7
6065 ULSTEINVIK
Tlf. 70 01 15 92

Sølvsbergv. 2
2750 GRAN
Tlf. 977 04 999

Østre Aker vei 255
0976 OSLO
Tlf. 22 90 75 00

Solakrossvegen 26
4050 SOLA
Tlf. 51 69 58 90

Tlf. 32 21 15 00

Ludolf Eides gate 6
5525 HAUGESUND
Tlf. 52 71 75 66

Optikeren

Seland Optikk
Sola AS

Hanstadg 2
2630 RINGEBU
Tlf. 61 28 30 00

Kåre Ekrene
Trafikkskole AS

Rødven
Transport AS
Rødven
6350 EIDSBYGDA
Tlf. 911 03 492

1302 SANDVIKA
Tlf. 67 81 70 00

Osloveien 14
7374 RØROS
Tlf. 72 41 12 64

Gamlev 6, 3550 GOL
Tlf. 32 02 99 61

Kjelsås
Bilverksted AS

Storevågen 73
6020 ÅLESUND
Tlf. 70 15 85 60

Snekkerv 22
4321 SANDNES
Tlf. 51 60 34 00

Norsk Scania AS
avd. Kløfta

Prestmoen, 2041 KLØFTA
Tlf. 22 06 45 00
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Eneråsen
1870 ØRJE
Tlf. 900 67 402

Brødr.

Nyåskaiveien 1
4379 EGERSUND
Tlf. 51 46 35 80

Kvålsetunet 1
7039 TRONDHEIM
Tlf. 930 00 582

Sveiseverksted

Alfr. A. Berge A/S
Elvev 4, 1394 NESBRU
Tlf. 66 84 54 92

Har du benyttet deg av fordelene
dine hos Gjensidige?
Som medlem av MA kan du få:
• 14 % rabatt fra første skadeforsikring
• 18 % rabatt når du har tre eller flere skadeforsikringer
• ekstra god pris på den beste innboforsikringen vår
• egenandelsfordel for kasko på 4 000 kroner
Fullstendige betingelser finner du på gjensidige.no/ma.
Ring oss gjerne på 03100 hvis det er noe du lurer på.
Vi ønsker deg en riktig god jul og et godt nytt år.
Kjør forsiktig!

