
Nr. 66 Juli 1990 

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB 

3 friske medlemmer fra Odense deltog i dette års MOT, arrange
ret af den engelske Morris klub. Læs om turen, og se billederne 
på side 15 og bagsiden. 
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A-l20 Anton Kamp 
østergade 17 
Asferg 
DK-8990 Fårup 

Revisor 

NMMK 
Sti/tet i Oslo 18. september 1978 

Klubbens adresse: 
Nordisk Morris Minor Klubb 
Postboks 28 
DK-S200 Odense V 

Postgiro: 
3364712 

Kontingent pr. kalenderår: 

A-medlem 
(medlem med bil) .............. 130 Dkr 

B-medlem 
(medlem uden bil) . .... ... ... .. 100 Dkr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) . ......... .. . SO Dkr 

NMMK's medlemsblad 

Stof til bladet sendes til redaktøren. 

Indleveringsfrist for stof til næste nummer: 

1. august 1990 

Oplag: 1000 eksemplarer 

Tryk: Centraltrykkeriet, Odense, Danmark. 



NORGE 

SVERIGE 

LOKALGRUPPER 
Gruppe 

Oslo 

Møre 

Kontaktperson 

A-OO! Ole J. 0stby - Box 37 
Hovseter - N-0705 Oslo 7 

Telefon 

Jobb (02) 45 54 71 

Klubbmøtc: 1. onsdag i mAneden kj. 18.00. Møtcstcd mai-okt: Rodeløk
ken Kafe, Bygdøy. Nov-apr: Kjcmisk inst., Blindcm, Ring et av styre
medlemmerne pa. forhArid i tclfclle det er specielt program. 

A-1339 Henry Eide - Lerstadnakken 07143663 
N-6014 ÅIesund 

Jiimtland A-1074 Kåre Torfjiill- Furutorpsga- 063-113931 
tan 23 - S-83137 Oslersund 

Dalarna A-838 Thomas Eriksson - Krål<- 0250-15445 Bost. 
bergsviigen 4 - S-792OO Mora 13530 Arb. 

Giiteborg A-1169 Matz Lundgren - Von Ger- 031183220 
desgatan 7 - S-41259 Gbteborg 

DANMARK --------------------------------------
Nordjylland A-l64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14 98182329 

DK-92OO Ålborg SV 

Randers A-l20 Anton Kamp Nielsen - 0ster- 8644 32 95 
gade 17, Asferg - DK-8990 Fårup 

Klubmøde - mikrotræf - abcn! hus: Den sidste lørdag imAneden 
kl. 10 -17, Østergade 17 - 19, Asferg. 

Midtjylland A-614 Peter 01holm - Ejslrupvej 27 86933374 
th. - DK-8340 Malling 

Østjylland 

Sønder
jylland 

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 757207 27 
135 - DK-7100 Vejle 

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, 74547496 
Overjerstal - D K-6500 Vojens 

Klubmøde: Se under A ls. 

Als A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 7447 2181 
DK-6440 Augustenborg 

Klubmøde: Den sidste onsdag imAneden. AngAendc sted, se i bladet, 
eller ring lil kontaktpersonen for A lse l1er Sønderjylland. 
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DANMARK 
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Gruppe Kontaktperson Telefon 

Fyn A-l188 Henrik Nielsen - Saxovej 91, 66 16 57 28 
1.34 - DK-5210 Odense NV 

Klubmøde: Den første tirsdag i måneden kl. 19.00 i Ungdomsklubben 
på Næsby Skole, Skolevej, Næsby. 

Sydryn og A-5% Albert Hansen -Brændeskov- 62219806 
øerne vej 18 - DK-5700 Svendborg 

Klubmøde: Den s idste tirsdag i mAneden kl. 19.30 p§ Stenstrup Kro. 

Vestsjælland A-927 Finn Parker Olsen - Holbæk- 53532945 
vej 69 - DK-4200 Slagelse 

Nordvest 
Sjælland 

Klubmøde: Den sidste søndag imAneden. Næmlcrc oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

A-990PoulHenningHansen -Havn- 53468710 
søvej 5 - DK-4591 Føllenslev 

A -881 Max Christensen - Hagested- 53 46 34 82 
vej 18 - DK-4532 Gislinge 

Klubmøde: Dcn fø rste tirsdag i mftnedcn. Næmlcrc oplysninger hos 
kontaktpersonen. ... 

København A-827 Leth Møller - Vagtelvej 33 
DK-2OOQ København F 

31860186 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53736549 
484-486, Rislev - DK-4700 Næstved 

KJubmøde: Dcn første søndag i m~ncdcn kJ. 19.30 pli Sorøvej 484. 

Lolland·Fal· A· 1362 Kenneth Simonsen . Dan· 548536 64 
ster & Møn marksvej 3 . DK·4800 Nykøbing F. 

A-1461DennisHansen-BygadenlO, 
Nagelsli - DK·4800 Nykøbing F. 

Bornholm A· 1036 Esben Hansen - Sandflugts· 
vej 22, Kredsen 8 · DK·3700 Rønne 

A·1174 Allan Rasmussen - Smede
gårdsvej 23· DK·3700 Rønne 



FORMANDENS SIDE 

Ja, så er vi her igen og snupper lidt af 
jeres tid, selvom det nu er blevet lune
re, og morrisserne skal ud at rulle og 
måske have en sidste opfriskning inden 
sommeren og det, som mange ser frem 
til, nemlig sommertræffet. 

Vi har haft lidt problemer med T
shirts og sweat-shirts, men har nu fore
løbig ladet en ny T-shirt udfærdige. 
Den er hvid og med et nyt og andet 
tryk. Det samme gælder sweal-shirten. 
Vi regner med at have T-shirten klar, 
så den kan præsenteres på sommer
træffet. 

Originalt el/er ikke, det er en over
skrift, der kan få folk til at ryge i blæk
huset. Det er bare ikke lige den debat, 
som vi gerne vil starte her. Derimod 
kunne vi godt tænke os at høre fra jer 
medlemmer om prioriteringen angå
ende præmiering ved f.eks . sommer
træffet. Mange ønsker den oppriorite
ret i originalklassen, andre i den åbne 
klasse, og så er der nogen, der mener 
at den almindelige slider - måske no
get mat i lakken, lidt rusten osv. - skal 
prioriteres højere end den bliver. Eller 
som en kom og sagde til mig: »Det er 
da ikke særlig morsomt, at se de sam
me biler hive præmier hjem hvert år. 
Min øse (j a, det kaldte han den) har da 

kørt meget mere både sommer og vin
ter, end de udstillingsbiler, der vin
der.« 

Så er det jo, at man skal tænke på, 
at et træf ikke bare består af præmier. 
Der skulle da helst også være andet. 
Med andre ord, det skulle jo helst heI
ler ikke bare blive et stort præmieræs. 
Der står i klubbens vedtægter, at dens 
formål er at bevare, samle oplysninger 
og udbrede interessen for morrissen. 

A-120 Anton Kamp har lagt ud med 
et indlæg på side 20. Jeg håber, at der 
kommer mange fler. 

Til sidst vil jeg gerne ønske jer alle 
en rigtig god sommer. 

A-1264 HerlIl! K,,"dsen 

Urafstemningen 
Stemmesedlerne til urafstemningen 
om æresmedlemsskab er blevet optalt, 
og resultatet blev følgende: 

24 stemmer for forslaget 
18 stemmer imod forslaget 
Da der ikke er opnået 2/3 flertal, er 

forslaget dermed forkastet. 
Optællingen blev kontrolleret af A-

375 Jan Bøgely og A-222 Niels Jørgen 
Bøgely. 
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DATO ARRANGEMENT ARRANGØR 

Juli 
fre.-søn. SOMMERTRÆF 1990 i Orsa ved Dalarna 
den 6.-8. Siljan-søen. 

August 
fre .-søn Minitræf Als 
den 3.-5. Oplysninger fils hos kontaktpersonen Sønderjylland 

fre.-søn Høsttreff Oslo 
den 3.-5. 

søn. den 5. Køretur til ø st himmerland Nordjylland 

søn. den 5. Klubmøde vI Kaj Larsen, Østjylland 
tlf. 75 84 09 57 

fre.-søn. Nordisk Classic Car Show, NCCS 
den 17.-19. stumpemarked og concours. 

lør. -søn. Treff Til Tusen Oslo 
den 18.-19. 

fre .-søn. Minitræf Nordjylland 
den 24.-26. Løgstør Camping 

September 
søn den 2. Klubmøde vI Finn Mikkelsen, Østjylland 

tlf. 75 81 58 46 

Oktober 
søn den 7. Klubmøde vI John Rasmussen, Østjylland 

tlf. 75 89 34 31 

November 
søn den 4. Klubmøde vI Per Madsen, Østjylland 

tlf. 75 65 04 09 
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SOMMERTRÆF 1990 IDALARNA 

Hjartlig valkommen till Orsa Camping och NMMK's sommartriiff 1990. 

Preliminart Program 

Fredag den 6. juli. 
Under dagen och kvallen incheckning. 

Under kvållen korvgril lning samt filmvisning (video) . Medtag garna VHS-video 
for visning. Crusing i centrum. 

Kl. 19.00 

Kl. 10.00 

Kl. 10.15 

Kl. 10.45 

Kl. 11.15 

Kl. 12.00 

Kl. 12.15 

Kl. 13.00 

Kl. 18.30 

Kl. 19.00 

Kl. 20.00 

Kl. 20.30 

Invigning av 1990 års sommertraff. 

Lørdag den 7. juli. 
Avfard til! Skeer fOr fotografering av bilar. 

Fotografering. 

Avfard til! Bjornparken i Gronklitt. 

Besok på Bjornparken. 

Avfård l ill Fryksås Farbodar. 

Omrostning av finaste bil etc. Fika på Bor~ns Fabodpensionat. 

Valfria aktiviteter. vi rekommenderar t.ex.: 
• Sivarsbacken (Våmhus Hembygdsgård) med bl.a. korgflatning 

og hårarbeten. 
• Zorngården och Zornmuseet (Mora) . Kunstnaren Anders 

Zorn's hem samt tavelmuseum. 
• Dalahast-t illverkning (Nusnas) . Nils Olsson Hemslojd samt 

Grannas A Olsson Hemslojd. 
• Sol og bad (Orsa Camping) om vaderguderna ar oss nådiga. 

Buss til Orsa Hembygdsgård for de som viII ha skjuts. Bussen avgår 
från incheckningen. 

Middag. 

Prisutdelning. 

Dans til! levande musik. Framemot midnatt återgår vi till Orsa 
Camping. 

7 



KJ. 10.00 

KJ. 11.00 

KJ. 13.00 
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Søndag den 8. juli 
Marknad. 

Uppstallning och fotografering av 1990 års vinnarbilar. 

Traffen avslutas. 



OSLO 

OSLO-gruppen er klar for sommeren! 
Dette året satser vi på flere treffer enn 
noen gang tidligere. 

På Hellemdsletta 13. mai arrangerte 
LMK og ACCN biltreff. Været var 
strålende og fremmøtet var stort. 
Blandt de ca. 1200 fremmøtte veteran
og showbiler var der kun 2 Minorer, 
dette var 2-dørsene til 005 Olav og 707 
Terje. 

På ollsdagsmøtet 6. jUlli var oppslut
ningen stor på Rodeløkka. I alt 7 Mi
norer (+ noe annet) var mødt frem. 
Etter en times prat med kaffe, rejste vi 
til 707 Tore Lie på Bekkelaget. I hans 
garasje står Minor-prosjektet halvfer
dig i vugge! Vi ble servert kaffe og 
Morris-kake og hadde det rigtig hyg
gelig. Vi takker familien Lie, og håper 
at store og små står på slik at bilen der 

traktorer, lokomobiler, dampmaski
ner, stasjonærmotorer mm. Næste 
Norminor gir referat! 

Oslo-gruppens Høst-treff blir i år 
som i fjor på Sveastranda camping den 
3. - 5. august, i samband med Biri Mar
kedet den 4. august. Der vil vi marke
re oss med egen »stand«. Forslag til et 
miljø rundt Minoren imøtesees med 
takk. Vi håper i år som i fjor med en 
drøss Minorer fra Ålesund-gruppa og
så, - ja fra hele landet! Gi beskjed. 
Sveastranda Camping ligger mellom 
Gjølvik og Biri, Tlf: 061/81521. Det blir 
grilling og morro hele helga!!! 

Treff til 1000 er 14 dager senere og 
det må vi være med på. Dette treffet er 
anonsert lenger bak i dette Norminor. 
Vi oppfordrer også danske og svenske 
medlemmer til å delta! 

Ollsdagstreffell dell 6. jUlli. (Jota: Halls Voldell) 

i gården snart blir ferdig. Litt inspiras
jon ga det nok med så mange Minorer 
på besøk!! 

Ilesende stund har Oslo-gruppen 
deltatt på LiaIIs elub Eidskog's vete
ralltreff på Magllor 30. 6. - 1. 7. Et spe
sielt treff med samling av veteranbiler, 

Spørgsmål?? Ring Hans: 02.455410 
eller Ole: 02.455471, 02.455625 eller 
Ole privat: 03.741680. 

La det bU rekordoppslutllillg av 1I0r
mellll på Orsa i sommer. 

A-OOl Ole Østby 
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TREFF TIL TUSEN 

Du som har en bil som oppfyUer krite
rierne, inviteres på det hjertligste til 
1Tf 18. og 19. august 1990 kl. 11.00. 

Vi samles lørdag på Borregaard-ar-
beidernes feriehjem utenfor Skjeberg. 

Vi byr på: 
- FamilieraUy 
- Utstilling 
- Mini-swap-meet 
- Besøk på Fr.stad-messen 
- Premier til aUe 
- Masse festlige biler 
- Sosialt samvær 
- FeUesfrokost søndag 
- Et gratis måltid 
- Plaketter til deltagerne 
- En uforglemmelig stemning 

Treff T il Tusen - det er småbiIentu
siasternes HolmenkoUdag, 17. mai og 
juleaften samtidig. Med suveren forakt 
for hverdagens jag putrer vi av gårde 
på idyUiske sideveier for å besvare 
oppgaver som appelerer til aUe, fra bil
entusiaster til familiens yngste. Pre
mierne fordeles etter fritt-valg-fra
bordet-prinsippet, og er Iike varierte 
som oppgaverne: Danmarksturer, ho
teUopphold, klokkeradiaer, modelbi
ler, bøker mm. (smakebiter fra fjord
årets premier). 

Startkontingent er kr. 100,- pr bil, 
inkl. en plakett i messing til bilen og et 
varmt måltid til aUe i bilerne. Overnat
ning og mat forøvrigt kommer utenom, 
men i begge tilfeUer tiUates medbragt! 

Vi inngår også blant attraksjonerne 
på Frerikstadmessen, som permierer 
publikums favorittbil og trekker en 
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eLUB RENAULT NORGE/NORSK DKW 
UNI ON/GAMMALSABBENS VENNER/ 
NORDISK HORRIS MINOR KLUBB! 
NORSK MIKRO BIL REGISTER/ 
ØSTFOLD VETERANVOGNKLUeB 

HISTORISKE SMABlLERS LØP 

I~[F~ 4)~ 
USEN 

BILER OVER 20 AR, 
UNDER 1000 ceM, 

egen premie på startnummerne! For
øvrig premieres eldste bil, minste bilag 
lengste reisevei. Alt du trenger å gjøre, 
er å fyUe ut en postgiro-innbetalings
blankett og sende den til nedenståen
de adresse, pålydende kr. 100,- in nen 
den 1. august. FyU ut hva slags bil/år
gang du kommer med, og evt. anntal 
personer. Etter den datoen får du til
sendt veibeskrivelse, startliste og øvri
ge data (eks. program). 

Bilen må være original eUer til
nærmst dette. Roddinger godtas ikke! 

Overnatning kan ordnes ved skrift
lig kontakt på samme adresse. 

Du som har en over 20 år gammel 
bil med under 1000 cem motor: vil du 
dig selv så iUe at du holder deg borte 
fra Treff Til Tusen?? Nei, det var det 
vi tenkle! Flot!! Vi gleder oss! Velkom
men!!!! Så altså send NKr 100,- til: 

Treff Til Tusen 
vi E. Finborud 
Uranienborgveien 11 B III 
0351 Oslo 3 
Postgirokonto 0824 0765226 



MØRE 

Vårtur - 90 
Storfjorden Automobil KJubb arran
gerte sin årlige vårtur lørdag den S. 
Mai. Været var brukbart, og alt var 
topp. Av ca. 20 biler var der også 4 ny
vaskede og blanke Morrisser tilstede. 
Vi skulle gjerne vært fl ere, men pga. en 
bakaksel til en MGB gikk det ikke an å 
få ut resten av bilerne fra vinterlagrin
gen. 

Bilerne kjørte i kortesje til Ålesund 
Sentrum fra oppmøtestedet. E tter no
en runder i byen var det utstilling på en 
parkeringsplass i sentrum. Etter utstil-

.. 

linga gik k turen til Fjellstua, hvor bil
det er hentet fra. 

Som dere kan se på bildet, var der 
mye grornme biler. Den Rolls Royce 
Silver Cloud Serie I med J arnes Young 
Sport-Saloon aluminiums-karosseri, 
som sees til høyre for »de beste biler
ne«, eies af Leiv, E igil (A-lS3) og Lid
vard (A-OS?) Lundanes i Ålesund. Bi
ler er virkelig en fryd for øyet. Den er 
nylig restaurert, og kommer til å bli flit
tig brukt ved arrangementer fremover 
i tiden. 

Det samme vil Morrisserne! 
A-1339 Henry Eide 

JAMTLAND 

Fiskerapport från JiimtIands
gruppen 
Sondagen den 25. Mars så drog vi i 
Jamtlandsgruppen ut på en isfiske tur. 

Vi var 13 stycken, som åkte ut med 
pimpelspo och matsiick. Vadret var li
te varierande. Dagen borjade med sol 
men sedan fick vi både sno och blåst. 
Men som tur var fanns det en stuga 

med oppen spis, så det gick att gå in 
och varma sig vid en brasa och så fick 
vi sitts varmt med ans vi åt våran mat
sack. Fiskelyckan var det lite si och så 
med, några små abborrar var vad 12 av 
oss fi ck dela på medans vår ordforan
de Kåre Torfjall drog upp den storsta 
fi sken, det var en sik. 

A-897 Micke 
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MIDT JYLLAND 

Søndag den 25. maj 1990 drog 8 Mor
risser afsted fra Viborg og ud-i-det-blå 
med madpakke, børn og deslige. 

Vi startede med at besøge Tange 
El-museum (det var, da det endelig 
lykkedes os at finde den rette vej). Mu
seet var virkelig et besøg værd. Der var 
noget al kigge på for aUe aldersklasser. 
Jeg vil da heUer ikke undlade at fortæl
le om en kondicykel, hvorpå der var 
monteret en MorTis Millor Dynamo, 
som så gav strøm til et kamera med 
skærm, hvori man kunne se sig selv ok
se afsted med 35 km i timen. I museet's 
magasin-hal fik vi slukket vor sult og 
tørst, alt imens en guide fortalte om de
res store dampmaskine, som indtil for 
få år siden var i brug hos Pindstrup 
Mosebrug. Vi fik også lejlighed til at se 
maskinen i funktion. 

Dernæst gik turen videre til Dem
strup gartneri. Ikke et helt almindeligt 

gartneri - tør siges, her var der mulig
hed for at se alt muligt lige fra pelargo
nier til får, papegøjer og lamaer. 

Det var nu ved at blive kaffetid, så 
A-1068 Kurt samt frue inviterede hele 
flokken til kaffe i haven med dejlig ud
sigt over Skov's Sø. Men dermed var 
vor tur endnu ikke forbi. 

Efter adskiUige kilometers kørsel 
på markveje, skovveje og sumpområ
der (kom ikke og sig at en Morris ikke 
er terrængående), endte vi i DoUerup 
Bakker, hvor vi nød udsigten over een 
af Danmarks dejligste søer - Hald Sø. 

Hermed sluttede så vor Ud-i-det
blå- tur og det gør min beretning også 
sammen med en tak til aUe deltagere. 
En speciel tak til de 2 vogne fra Skive 
og omegn. 

Med venlig hilsen og på gensyn. 

A-522 LOlle Skov 

NORDJYLLAND 

Søndag den 20. 5. var vi 8 Minorer in
deholdende 22 personer og 2 hunde, 
der drog nordpå til Strandby, hvor vi 
parkerede Morrisserne på havnen. 

Her steg vi om bord i Ejler's fi ske
kutter "Kirstin" og satte kurs mod Hirs
holmene. Efter ca. 45 minutters dejlig 
sejltur, gik vi i land på øen, men hun
dene måtte blive ombord (pga. fugle
reservat). 
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Først indtog vi den medbragte mad, 
hvorefter det var tid ti l at besigtige fy
ret, hvor en af de fire ansatte viste os 
rundt og rundt og rundt. 

Efter en god gåtur, hvor vi så en 
utrolig masse måger (40 - 60 tusinde), 
gik vi til den liUe, meget lavtliggende 
kirke, hvor det ene af de to modelski
be hævdes at være skænket af Tor
denskjold. 



Tilbage på fastlandet startede vi Mi
norerne op og kørte til Krudttårnet i 
Frederikshavn, som er et militærhisto
risk museum bag meter-tykke mure. 

Så gik turen videre til Cloostårnet, 
som ligger ca. 160 m over havet. Her
fra er der en fantastisk udsigt over en 
stor del af Vendsyssel. 

Det sidste punkt på dagens pro
gram var et besøg hos en privat trak
tor- og motorsamler, der havde en im
ponerende samling af gamle traktorer 
og stationære motorer. Han startede 
bl.a. en Fordson traktor fra 1931, der 
trods sin høje alder gik perfekt. 

Efter denne oplevelsesrige dag, vil 
vi gerne sige tak til B-1607, Poul Ne
dergård, for et godt arrangement. 

Lørdag den 2. juni havde vi i Nordjyl
landsgruppen arrangeret fælles køre
tur til stumpernarked i Gjern. 

Kl. 9.00 startede vi fra Bilka's par
keringsplads og salte kursen mod 
Gjern med opsamling undervejs. Da vi 
ankom til Gjern, var vi syv Morrisser, 
der måtte køre en lille ekstra tur for at 
finde parkeringspladser. I øsende regn 
støvsugede vi så næsten pladsen for 
Morris-stumper og enkelte fik gjort 
gode handler. 

Kl. 12.30 satte vi os i læ i Morrisser
ne og kørte mod Randers, hvor vi skul
le deltage i et velgørenhedsarrange
ment for skibsprojektet "Fauna". Des
værre for deltagere og planlæggere 

druknede det hele i regnen, og det 
samme gjorde vi. 

Besøg hos Nordjysk Motor
samling og Danmarks Cykel
museum. 
Søndag den 5. august kører vi en lille 
tur rundt i Himmerland. Vi starter fra 
Bilka i Ålborg kl. 9.00, hvorefter vi kø
rer i samlet flok til Danmarks Cykel
museum i Ålestrup. 

Senere kører vi lidt østover til Re
bild bakker, hvor vi spiser vores med
bragte madpakker og evt. går en tur 
rundt i bakkerne. 

Næste punkt på dagen er et besøg 
hos Jens Lauritsen, som er indehaver 
af Nordjysk Motorsamling i Buddum 
tæt ved Als / øster Hurup. 

Dagen slutter vi af med eftermid
dagskaffe i det grønne. 

Minitræf 
Vi har igen i år arrangeret minitræf på 
Løgstør Camping den 24. - 26. august, 
hvor vi vil være at finde hele weeken
den. 

Der vil ske en hel del ting bl.a. en fin 
køretur i Løgstør og omegn. 

Alle er meget velkomne, og vi håber 
at se mange nye ansigter. 

Håber også at vi ses i Orsa! 
A-1271 Relle 

A-1160 Mogells 
A -164 JørgelI 
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Besked 
fra 

Minitræf 
Siden sidst har vi haft vores minitræf. I 
korte træk forløb det sådan: 

Fredag aften indkvartering og grill. 
Lørdag formiddag køretur i omeg

nen. Over middag åbent hus med små 
konkurrencer og amerikansk lotteri. 
De flotte præmier var skænket afNor
disk Morris Minor Lager, Asferg, Bak
spejlet, Fredericia og Autocentret, 
Vejle. Lørdag aften gri ll. 

Søndag opbrud over middag. Alt i 
alt et hyggeligt træf, hvor der var tid til 
at få snakket med hinanden. 

Planer for efteråret: 
Fra august starter vi med at mødes den 
første søndag i måneden. 

Det vil gå på skift hos øst jyllands 
medlemmer. Den person, som har mø
det, bestemmer og planlægger arran
gementet. Det kan være garage / hyg
ge / kaffe / snakke-dag eller ud-at -kø
re / se og opleve-dag. 

Da vi ikke kender aktiviteterne end
nu, er du nødt til at tilmelde dig i ugen 
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op til dagen for at få klokkeslet, evt. 
mødested og andre praktiske oplys
ninger. 

Tilmelding skal ske til den person, 
der har arrangementet eller til mig. 

Følgende søndage er allerede be
stemt: 

5. august: 
Kaj Larsen, tlf. 75 84 09 57 

2. september: 
Finn Mikkelsen, tlf. 75 81 58 46 

7. oktober: 
John Rasmussen, tlf. 75 89 34 31 

4. november: 
Per Madsen, tlf. 75 65 04 09 

2. december: 
John Jensen, tlf. 75 80 53 84 

Vel mødt! 
A-082 Jens Mondntp 



MOT 90 

Amboise Frankrig 

Efter 4000 km, 330 l benzin og 4 l olie 
er vi hjemme fra MOT 90, og kan der
med feje alle udtalelser om, at det er 
for langt i en Morris af bordet. Så næs
te år - ingen dårlige undskyldninger! 

De 4 medvirkende var Jan, Henrik, 
Palle og en 4-dørs Morris Minor 1956, 
hentet fra maler tirsdag (efter en stør
re frontskade på 37.000 kr nødtvunget 
sponseret af Hafnia), monteret med en 
til lejligheden lånt Marina motor, som 
på turen viste sig at smide olie ud ved 
den mekaniske benzinpumpe (derfor 
det store olie-forbrug). Motoren var 
dog ikke helt uprøvet, da den en gang 
tidligere har været i Frankrig. Fredag 
var bilen endelig klar til afgang og blev 

pakket med villatelt, bord, stole, sove
poser, beklædningsgenstande, 3 m 
flagstang, flag, kogegrej, reservedele, 
værktøj og diverse løse genstande. 

Vi lettede fra Odense ved 17-tiden. 
Turen gennem Tyskland kan der ikke 
siges meget om. Det mest ophidsende 
er vejarbejder, som til tider antager 
længder svarende til det samlede 
danske motorvejsnet. De franske mo
torveje har man også svært ved at ud
tale sig positivt om, men franskmæn
dende har da gjort lidt for folk med in
teresse for kunst, idet der på visse 
strækninger er opsat mystiske malede 
kugler, trekanter og lignende. Ligele
des har man med jævne mellemrum 
opstillet betalingsboder tværs over 
motorvejen, hvor man mod betaling af 
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et symbolsk beløb får lov at køre gen
nem afspærringen. 

Vi ankom lørdag ved I8-tiden, slog 
teltet op, hejste Morris-flaget, skiftede 
til shorts og slappede derefter af med 
en flaske kølig rosevin. 

Søndag ankom de sidste englænde
re og vi var så 112 M9rrisser, der-

, 
UMANS. 
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iblandt en low-light convertible, en Mi
nor-1000000 og en pink pick-up med 2-
liters Fiat-motor (se Street Machine 
nov. 89) + mange andre originale og 
ombyggede Morrisser. 

Mandag kørte vi til Le Mans. Så og 
kørte på banen og besøgte det tilhø
rende bilmuseum. 

~fMA COICIJIT 
r.&rETTES 
l/JllEII 
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Tirsdag var der fælles grillaften, 
som gjorde, at vi måtte sove længe ons
dag. 

Torsdag var dagen for fællesspis
ning på restaurant og uddeling af ser
iøse og sjove præmier. Deriblandt Dis
tance Driver som gik til Danmark. 

Fredag havde vi "kom som du er og 
tag dig eget krus med"-fest, hvor der 
blev udskænket kaskader af vin. 

Lørdag begyndte englænderne så 
småt at finde mod CaIais, så pladsen 
blev mere og mere tom, og da det så 
begyndte at regne, fik vi nok. Så man
dag kørte vi mod Paris, hvor vi boede 
på en campingplads, vi havde fået an-

befalet af en englænder. Vi så Paris på 
4 dage og kørte fredag hjemad. 

Vi fandt med mere held end for
stand motorvejen mod den fransk-ty
ske grænse. Hjemturen var en genta
gelse af udturen - blot i omvendt ræk
kefølge. 

Vi ankom efter overfart med Ba
genkop-Kiel til Odense lørdag ved 16-
tiden. Alt i alt en god og problemløs 
tur, som varmt kan anbefales til andre, 
som har lyst til at holde ferie med Mor-
rissen. 

A-375 Jan Bøge/y 
A-llBB Henrik Nie/sen 

A-407 Palle Hansen 
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ORIGINAL ELLER IKKE! 

Et varmt emne hver eneste gang vi har 
træf. 

Om en del er original eller ikke kan 
så nogenlunde sikkert afgøres. Proble
merne kommer først for alvor, når vi vil 
forsøge at afgøre, hvilken bil der er 
mest original og give den pokalen. Der 
er ikke to biler, der er ens, når de er 
nogle år gamle, men hvilken er mest 
original? Den der har den oprindelige 
baglygte, som nu er mindre pæn, eller 
den der har fået en ny? 

Hvert år er det stort set de samme 
få biler, der løber med pokalen. Hvert 
år er der flere, der mener, at deres bil 
ikke er blevet retfærdigt bedømt. 
Hvert år er der endeløse diskussioner, 
om dette eller hint er rigtigt. 

Alt dette er ikke specielt for os. Al
le andre bilklubber har nøjagtig de 
samme problemer, med medlemmer 
der melder sig ud i vrede over at netop 
deres bil blev forbigået, eller at nogen 
biler med uoriginale dele overhovedet 
kan være medlem. Det må være på ti
de at stoppe denne galskab, da det ik· 
ke tjener noget formål. 

Vores formålsparagraf siger klart, 
at vi skal arbejde for at bevare, samle 
oplysning om og udbrede interessen 
for Morris Minor! 

Ejerne af de bedste biler ved rigtig 
meget og skal nok passe på dem, så der 
er ingen grund til at fokusere så vold
somt på dem. De har i forvejen glæden 
ved at have noget så specielt , som vi an
dre gerne vil se og påskønne. 

J eg har nogle forslag, som måske 
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kan blive brugbare, hvis der arbejdes 
med dem i nogle år. 

Lad os gøre noget for de medlem
mer, som gerne vil bringe deres biler i 
original stand efterhånden. Lad os la
ve et handikapsystem. Det kan allige
vel ikke lade sig gøre at lave noget "ret
færdigt", så selv om det i starten vil bli
ve det rene lotteri, hvem der får poka
len, kan det kun blive mere interessant. 

Alle, der har lyst, kan stille op i ori
ginalklassen og skal have et stykke pa
pir, der fortæller, hvordan deres bil er 
bedømt, så de får mulighed for senere 
at stille spørgsmål og evt. protestere. 2 
eller 3 dommere skal bedømme biler
ne. Hvis det skal ske inden for en rime
lig tid, kan det ikke nytte noget at væ
re for grundig, og der vil selvfølgelig 
være nogle fej ltagelser, som ikke må 
give anledning til surhed. Dommerne 
må skriftlig gøre rede for, hvordan be
dømmelsen er foretaget, så alle kan se, 
hvad der ligger til grund for den. 

Alle får 50.000 point + 1 point for 
hver km kørt i løbet af det sidste år. Det 
vil gøre, at biler i daglig drift også får 
en chance. 

Det sværeste bliver at lave en liste 
over strafpoints. Der kan laves en liste 
så lang som et ondt år, men denmå nok 
laves efterhånden som spørgsmålene 
opstår. 

For at dommerne kan magte opga
ven, må de selv begrænse den, så det 
ikke bliver de samme ting, der under
søges hvert år. Begrænsningen kunne 
være, at de ting der springer i øjnene 



+ 10 udvalgte dele bedømmes det før
ste år. 

Med et sådant system bliver det 
uforudsigeligt, hvilke biler der ender 
på de første pladser og det er nok ikke 
de mest originale, men kunne kaldes 
"årets bilerll. 

Derefter kunne dommerne vælge 
den mest originale blandt biler med 
færrest strafpoint. Begrundelsen for 
valget bør gives skriftligt, hvis 2 eller 
flere kan komme på tale. 

Efter at jeg nu har fået en del af mi
ne tanker om emnet ned på papir, kan 
jeg ikke lade være med at spørge: 

Hvad skal vi med alt dette? 
Hvad vil vi med en originalklasse? 

en customklasse? en pick-up-klasse? 
osv. 

Hvad er det, vi vil fortælle med en 
pokal? 

Skal ham der har råd til at lave det 
perfekte have pokalen? 

Skal det overperfekte have poka
len? 

Skal der laves så mange klasser, at 
alle får en pokal? 

Skal den bedste brugsværdi have 
pokalen? 

Er det småting, eller er det helheds
indtrykket? 

Måske burde jeg ikke have skrevet 
mere efter: »Det må være på tide at 
stoppe denne galskab.« 

Dog, kan pokalen afleveres på en 
måde, så alle får glæde af det, vi l jeg 
gerne være med. Ender det hele igen 
med en indædt jagt på pokalen melder 
jeg fra. Formålet må være større viden 
om bilen, så man kan lave den mere 
original - hvis det er det man vil! ! 

Din interesse går måske mere i ret
ning af crom og brede fælge eller må
ske det perfekte museumsstykke. 

Min favorit til årets bil er den vel
holdte, småramponerede, rene, vel
smurte, velkørende, mekanisk gode og 
meget brugte slider, der klarer det 
daglige kørselsbehov for sin ejer år ef
ter år. Min erfaring siger mig, at den 
bil, der kan klare det, altid vil være me
get original overalt med meget få æn
dringer. 

Med en liste over strafpoint kan der 
udføres en nogenlunde ensartet be
dømmelse af bilerne. Efterhånden 
som listen bliver debatteret og der bli
ver ændret på tallene, bliver det muligt 
at give udtryk for flertallets afgørelse. 

A-120Alltoll Kamp 

Alltoll ilar iler givet Ildtryk Jor 1I0gle ide
er og meninger. Hvad er din mening? 
Hvilke ideer går dll ogpllsler med? Skriv 
til Non1lillor!! - dit illdlæg kommer i 
lIæste blad. 

RedaktørelI 
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UDE AF BILRÆSET 

FølgelIde artikel er skrevet af MaiiII 
Lilldgrell og helltet fra PolitikelI, dell 29. 
december 1989. 

Når man er ung, er alder først og frem
mest noget, man vil ha' has på. Så ma? 
hurtigst muligt kan blive voksen nok tIl 
at gå i stramt sort, tage på interrail , væ
re fri for at gå med bøjle på tænderne, 
eller hvad man nu ellers drømmer om. 

Siden bliver alder en tilstand. En 
kendsgerning, man indretter sig på -
ikke mindst i erindring om de damer, 
der vel oppe i årene meddelte os, at de 
stadig følte sig som store piger. En på
stand der for en teenager indebar en 
næsten uovervindelig fristelse til at be
de de pågældende se sig i et spejl. . 

Men i dag må jeg - belært af nylIg 
erfaring - vedgå, at man pludselig og 
uventet kan føle sig sat flere tiår tilba
ge i kronologien. Anledningen var ba
nal. E t dødt batteri i familiebilen og 
studentens generøse tilbud om lån af 
den veteranbil, han kæler for og kører 
i når han da ellers har penge til ben-, 
zin. 

En Morris Minor, den braknæsede 
lille 4O'er model, som engang var mit 
livs første selvejede køretøj. Dengang 
symbol på berusende frihed, præcis 
som den uventet blev, da jeg ca. 30 år 
senere fik et eksemplar til låns. 

Den har grå skærme og rødt chas
sis. Den har kostet 9000 kr og er over
taget med ærbødighed fra en anden 
Morris-bilist, der havde fundet en lIdt 
nyere model af slagsen. Den ene for
dør kan ikke åbnes, den er ikke synkro-
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Tl'gning: Peder Nymøn 

niseret mellem 1. og 2. gear og moto
ren er alt andet end lydløs, når den er 
i gang. 

Altsammen små-skavanker, der kan 
blive til en smuk oplevelse for en gam
mel blasert bilist. For pludselig er man 
ude af præstationsræset. Man har 
hverken kapacitet til eller behov for at 
overhale sine medtrafikanter på mo
torvejen. Man holder sig i inderbanen 
og tager farten af i god tid før røde lys. 
Man sprinter ikke, man kører. 

Man tæller ikke i de andre bilisters 
bevidsthed, og det er på mange måder 
et broderskab, man snildt kan undvæ
re. For det indebærer så megen kon
kurrence og udløser diverse agressio
ner på horn og opblænding af langlys. 

O sole Minor, jeg havde helt glemt, 
hvor de nu så forkætrede og forure
nende biler, engang var en uskyldig 
glæde. Opfyldelsen af en drøm for ge
nerationen af krigs-døtre og sønner, 
der kun kendte de forcromede høj
glanspolerede hestekræfter fra ameri
kanske film. 



I dag er bilen en brugsgenstand - dyr 
at holde, svær at parkere. Sclv dens 
funktion som potensforlænger er fal
met med anta llet af bilister og længden 
af køer i sommerlandet. 

Men den, der kører i en gammel vel
tjent Morris Minor bliver indlemmet i 
trafikkens hemmelige loge. Morris-bi
lister vinker til hinanden, de er hinan
dens venner på tværs af stil og alder. 
Den unge student og den gamle knark 
med pibe og plusfours har et fælles
skab hinsides automobilforhandlerens 
pep-talk. Ja, selv andre trafikanter har 
et smil tilovers for os i de gamle biler. 

En Alfa 33 er en dejlig bil, men den 
har aldrig givet mig samme menneske
lige oplevelser som weekend-turen i 
den lånte Morris. Indrømmet, man 
skal ikke romantisere nøjsomheden -
hverken ens egen eller de andres. For 
man kan hurtigt ende som Marie An-

toinette, der legede bondepige på 
Trianon og i øvrigt mente, at de fattige 
kunne spise kager. 

Men det dementerer ikke den gode 
erfaring, det kan være, for en gangs 
skyld at gå baglæns i tiden og pludse
lig opleve lige så intenst og uspoleret, 
som man gjorde dengang alting var 
første gang. Den første kærlighed, det 
første job, den første bil, der gjorde det 
muligt at komme omkring med den 
førstefødte. 

Der ligger et håndsving i bunden af 
studentens bil, ogjeg gør mig ingen fo
rest illinger om, at jeg ville være i stand 
til at håndtere det. Lige så lidt som jeg 
trof, at min nyvundne »ungdom« er 
permanent, endsige synlig for andre. 
Men får jeg en anden gang tilbud om 
en tur i den mangefarvede tidsmaski
ne, siger jeg næppe nej. Man bliver ret 
høj af at føle sig ung. 

Loftsbetræk til Morris Minor Saloon. 

Syvejledll illg tilloftsbetræk. Udarbejdet 
på basis af loftsbetræk til ell 2-dørs Mi-
1I0r årgallg 1962. 

For at afmontere loftsbetrækket er 
det nødvendigt at tage bagruden ud, da 
gummilisten rundt om bagruden dæk
ker over fastgørelsen af betrækket. 
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Loftsbetrækket er i siderne fast
gjort i hjørnestolperne med stålwirer. 
De løsnes, loftsbetrækket skubbes 
fremad og over forruden løftes en 
krydsfinerplade ud. Den er fastgjort 
med to dips over forruden og ved 
hjælp af lidt fingerfærdighed, tålmo
dighed og et stykke kraftig ståltråd kan 
de klemmes op mod pladen så den kan 
tages ud (se ill. forrige side). 

Loftsbetrækket holdes udspændt i 
bilen af l krydsfinerplade med plads til 
loftslys (foran), 3 jernstivere og 3 stål
wirer (l i hver side og l om bagruden) . 

Loftsbetrækket er hæftet på kryds
finerpladen med hæfteklammer. Tag 
disse ud og gem krydsfinerspladen til 
det nye loftsbetræk. Træk stålwirerne 
ud af løbegangene. Du kan bruge de 
samme igen eller købe ny plastover
trukket wire. Træk jernstiverne ud af 
løbegangene og mærk dem, så du ved 
hvor de hører hjemme. Læg mærke til 
at krumningen ikke er ens på de 3 sti
vere. 

Nu sprætter du løbegangene til 
jernstiverne af loftsbetrækket. De kan 
genbruges og ved at gøre dette, står du 
nu med 3 stykker loftsbetræk, som du 
kan klippe det nye loftsbetræk efter. 

Pas på ikke at klippe for dybt i slid
serne mellem bag- og siderude; vent 
evt. med at klippe disse, til betrækket 
skal monteres i bilen. 

Det gamle loftsbetræk anvendes 
som skabeloner til at klippe det nye ef
ter. Tilloftsbetræk kan anvendes 
»skej«, som kan købes i stofforretnin
ger, eller du kan købe rigtigt loftsbe
træk ved en autosadelmager. Når du 
klipper det forreste stykke mærkes op 
til lægget tværs over loftet. Sørg også 
for at stykkerne vender samme vej på 

24 

stoffet - blot for en sikkerheds skyld -
for hvis der er en struktur i stoffet, kan 
man risikere at få den på kryds og 
tværs i bilen, når loftet er færdigt og 
det er ikke sikkert at det ser så smart 
ud. 
SYl/iI/g: 

Start med at sy løbegangen rundt 
om bagruden. Det er nemmest at sy 
den inden alle stykkerne er syet sam
men. Buk ca. 11/2 - 2 cm om på vran
gen og sy løbegang. Det er nødvendigt 
at lave nogle slidser i stoffet ved buer
ne så løbegangen bliver jævn. 

Det midterste stykke syes sammen 
med det bageste og samtidig syes den 
bageste afsprættede løbegang på. V ær 
opmærksom på at det midterste styk
ke buer udad på midten, så du må bru
ge lidt tid på at sammenføje stykkerne, 
så buen bliver jævnt fordelt. 

På det forreste stykke syr du først 
lægget på 2 cm, idet du samtidig syr 
den forreste løbegang fast. Derefter 
syes det forreste og det midterste sam
men, samtidig med at den midterste lø
begang syes fast. 

l hver side af loftsbetrækket syes lø
begang til wirerne. Der bukkes ca l - l 
1/2 cm om på vrangen og stikkes fast. 
Hvis du er i tvivl om hvordan, så sam
menlign med det gamle loftsbetræk. 
Loftsbetrækket er nu færdigsyet og 
skal herefter monteres på stivere m.m. 
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MOlllerillg: 
Start med at fastgøre loftsbetrækket 

på krydsfinerspladen. Sammenlign 
med det gamle betræk. Der hæftes 
med hæfteklammepistol med 4 mm 
klammer (pas på ikke at lave mærker i 
stoffet -læg evt. et stykke pap imellem 
krydsfiner og betræk, mens du »klam
mer«). Sørg for at pladen sidder lige og 
på midten, så der ikke bliver et skævt 
træk i stoffet. Klipsene sættes på med 
popnitter. 

Jernstiverne puttes i løbegangene. 
Sørg for at de kommer i de rigtige lø
begange, da der, som nævnt, er forskel 
på krumningen. 

Løbegangene syes fast på jernsti
verne med sejlgarn. Sy under stiveren 
gennem løbegangsstoffet og ned i øjer
ne på jernstiveren, hvor der slås knu
de. (se iII.) Der skal ikke strammes, 
men blot holdes let til. Herved spæn
des loftet ud på tværs af bilen. Sørg for 
at betrækket sidder midt på stiverne. 

S';-.:1L.GA~~ 

Nu trækkes wirerne i løbegangene. 
Rundt om bagruden klippes slidser i 
løbegangen, så wiren kan titte ud og 
gribe fat i hægterne ved bagruden. 

I siderne skal wiren igennem øjerne 
på hver jernstiver, og der klippes der-
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for slidser på begge sider af stiverne i 
ca. 3 - 4 cm afstand, så wiren får et 
jævnt forløb. 

Loftsbetrækket er nu klar lil monte
ring i bilen. 

Start ved forruden. Put wirerne ned 
i hjørnestolperne og sæt krydsfiners
pladen op. Husk ledningerne ti! lofts
lyset. Jernstiverne kantes op en efter 
en i rillen over sideruderne og loftet 
trækkes bagud. Ved bagruden starter 
du midtfor. Wiren hæftes fast i de små 
gribere rundt om bagruden. Spænd 
jævnt ud og fastgør wiren. I siderne 
strammes wirerne ud og ned i hjørne
stolperne, hvor de fastgøres. 

Bagrude og gummiliste sættes i. 
Den løse plade under bagruden be

klædes med en strimmel stof, som li
mes på med stoflim. Vær opmærksom 
på at limen skal tørre lidt først, da den 
ellers kan trænge gennem stoffet og få 
det ti! at gå lidt i opløsning. 

Solskyggerne kan du sy betræk ti! af 
rester af stoffet. Fremgangsmåden er 
beskrevet i Norminor nr. 62. 

Jeg håber at beskrivelsen er fyldest
gørende og kan kun fortælle, at det ik
ke er så svært, blot man har lidt tålmo
dighed. God arbejdslyst. 

H-350 Kirslell JørgelIselI 
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Danmarks flotteste bil med i 
engelsk concours-finale. 
Søndag den 19. august kåres Dan
marks flotteste klassiske bil. Det er vin
deren af Nordisk Classic Car Shows 
skønhedskonkurrence (concours). 

Nordisk Classic Car Show arrange
rer for andet år concours og i 1990 har 
det samtidig antaget status af (åbent) 
Danmarksmesterskab. 

Vinderen forpligter sig og modta
ger som en del af præmien en plads i 
Benson & Hedges internationale con
coursfinale, der finder sted i den en
gelske by York den 23. september. 
Rejse med DFDS for to personer, bil 
og evt. trailer samt hotelophold beta
les af NCCS. 

I tusindvis af klassiske vogne delta
ger over fire indledende coneourskon
kurrencer iBenson & Hedges con
eours. De bedste fra de indledende af-

delinger går lil finalen, hvortil altså og
så den danske vogn kvalificerer sig di
rekte. 

Deltagerne i NCCS' eoneours op
deles i syv klasser: åben og lukket før
krigs, åben og lukket efter krigs indtil 
1965. Førkrigs US og efterkrigs US 
samt mc. Der gives karakter efter 13-
skalaen. Dommere, der kommer fra 
mærkeklubber, bedømmer parvis hver 
enkelt vogn. Klassevinderne og evt. 
runners-ups går til finalen, hvor tre nye 
og særligt udpegede overdommere be
dømmer finalisterne. 

Deltagelse er gratis og deltagerne 
skal være på plads senest kl. 11.00 søn
dag. 

I 1989 deltog 157 vogne i skønheds
konkurrencen og tidligere deltagere 
og præmietagere - også fra andre klas
siske shows - opfordres til at deltage. 

lens Robdmp 
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ClA661C CAD 6110W 
SkØnhedskonlmrrence 

F redcriksborgcenlrCl, llill e
n Id 
17,· I!) . aug. 

concours i 7 klasser med finale, (Danm;lrksmeslcrskab) s9lndag 
Ankomst Id 9-11. Bedøml,ds2 12-14 

Slotsløbet 
for veteraner fra fØr 1. Verdenskrig søndag. Check-ind k!. 8-9. 

(Tilmelding nØdvendig) 
LØb for kommercielle vogne 1(1rdag. 

Check-ind kl. 9-10 

---------- - ------ - - - ------------- -- ----~ 
TILMELDING STUMPEMARKED LØItDAG 

EnkeIlslade GO kr. 

Navn: ___ ____________________ _ _ 

Adresse: _______ _____________ ___ _ 

Tlf. D (GO kr.) vedlagt 
Tilmelding kun gældende ved bet.;iling samtidig. 

TILMELDING SALGS UDSTILLING BILER LØRDAG OG SØNDAG 
300 kr. incl. moms 

Mærke ___ _ Type ______ _ År ______ _ 

Motor Sidst synel _ ____ _ Indregi. Dja D nej 

Salgsbiler annonceres gratis samtidigt i 
Frederiksborg Amts A VIS 

__ Ca. pris kr.: ___ _ 

Navn ________________________ _ 

Adresse _______________________ _ 

Tlf. D Folo vecllagt 
Tilmelding kun ga~ldcncle ved samtidig betaling. 

Ved sllarlig tilmelding medtages de i markcclslilrifJgcII 

NCCS GrJ1I11wlt VIWgCll 6' ,H80 Fl'('d(,I1-,I)(,,~ 



KØB OG SALG 

Sælges: Marris Minar 1000 Super 1968. 1 ejer, 
karosse rimelig. Bilen har kørt hver 
dag fra 1968 - 89. Motor og gearkasse 
trænger til renovering. Kr. 4.900,-

Henv.: A-1618 Anders Edslrand. 
Tlf. 35 43 21 75. 

Sælges: Marris Minar 1000 Super Arg. 1967. 
Km 93.000. Den er ruslen, detce ingen 
skærme og fronistykke. Pris kr. 1.800,· 
Motorhjælm kr. 100,-. 
Marris Minor motor og gearkasse 
(sidder sammen), starter mangler ,ef· 
ter oplysning er del en Arg. 1971. Pris 
kr. 800,-. 
Solskærm til Marris Minor, grøn, den 
er brugt. Pris kr. 200,-. 

Henv,; A-109t Erik Pedersen, Rybjergvej 76, 
Kirkeby, 7870 Roslev. TIr. 97571600 
(efter k!. 16.30) 

Købes: Ti l restaurering af en 2-dørs Splitscre
en ~hg. '56 søges bl.a. 803 ee motor og 
lurtrilter, gearkasse, forruder, venstre 
dør, kølermontering uden luftindtag, 
motorhjælm, evt. ogs! andre gode de
le. Vil du ikke nok være venlig al rin
ge til mig, hvis du har nogle af disse de
le liggende, formin Morrisvil gerne ud 
og luftes inden sommeren er omme. 

Henv.: A-1353 Per de Blanck, Hvilebækvæn
ge 54, 3520 Farum. Tlf. 42 95 02 IB. 

Købes: Da jeg ikke kan finde de telefonnum
re pil fo lk, der ringede til mig pga. min 
annonce i det sidste nummer af Nor
minor, genlager jeg her, hvad jeg ger
ne vil købe: 
2stksorte forsæder i pæn og hel stand 
købes. 

Henv.: A-t293 Jens E. H. Kjeldsen, Nør
holmsvej 67, 9000 Ålborg. 
Tlf. 981812 28. 

Klubben Sælger: 

T-shirl (kun i sir. 38 og sir. 40) 
Sweal-shirls (kun sir. S) 
Norminor, nr. 15 - 65, pr. stk 
Klæbemærker, pr. slk 

3stk 
Slrygemærker, pr. st k 
Jakkemærker, pr. stk. 
Gri ll emblem 
Te-krus med klubbens logo 
Askebæger med klubbens logo 

BO,-Dkr 
lOO,-Dkr 

5,-Dkr 
1O,-Dkr 
lS,-Dkr 
10,-Dkr 
lS,-Dkr 
95,-Dkr 
35,-Dkr 
35,-Dkr 
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Nye Medlemmer 

A-1627 John Nielsen A-1635 Henrik Barud 
Munkebjergvej 61 Birkealle 8 
DK-5000 Odense C DK-6710 Esbjerg V 

A-1628 Per Christensen A-1636 Lis Danø 
Østerbro 1, Fensmark Agernvej 91 
DK-4700 Næstved DK-8330 Beder 

A-1629 Jonny L. Mathiasen A-1637 Knud E ngsig Jensen 
Sinding Hedevej 51 Vinkelager 2, Ørling 
DK-8600 Silkeborg DK-8300 Odder 

A-1630 Jens Hansen A-1638 Lars Brøcker 
Ahornvej 7, Fensmark Rosengade 138 
DK-4700 Næstved DK-8300 Odder 

A-1631 Martin Vonsild A-1639 Nils Jørgen Larsen 
Ålborgvej 6 Svendsgaardvej 13 
DK-9800 Hjørring DK-6980Tim 

A-1632 Vibeke Eskildsen A-1640 Kristian Mannicke Sørensen 
Syrenvej 9, Bralm Idasminde 26, Romalt 
DK-7878 Roslev DK-8900 Randers 

A-1633 Carsten Frandsen A-1641 Svante Knutson 
Gartnervænget 1 Norrevång 10 
DK-831O Tranbjerg S-24017 Sødrasandby 

A-1634 Jonna Rolighed A-1642 Christer Winberg 
Lundbyvej 18 Terriingviingen 2 a 
DK-4261 Dalmose S-90235 U meå 
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SOMMARTRAFF 
Orsa Camping 

Dalarna, Sverige 
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