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NMMK 
Stiftet i Oslo 18. september 1978 

Adresse Box 8 - 7300 Jelling - Danmark Postgiro 3 36 47 12 

Kontingent 
pr. kalenderår 

Formand 

Næstformand 

Sekretær 

Kasserer 

Styremedlem 

1. va rerepræsentant 

2. varerepræsentant 

Revisor 

A-medlem (medlemmer med bi l) 

B-medlem (medlemmer uden bil) 

H-medlem (Husstandsmedlemmer) 

A-021 John Jensen 

A-232 Morten Westermann 

A-231 John Madsen 

A-281 Per Nielsen 

A-174 Finn Mikkelsen 

A-099 Michael Nielsen 

A-2 12 Thomas Nielsen 

A-082 Jens Mondrup 

100 Dkr. 

80 Dkr. 

40 Dkr. 

Hvejselvej 44 
DK-7300 Jelling 

Sortebrødre Torv 1 
DK-SOOO Odense C 

Fjellebrovænget 9 
DK-S230 Odense M 

Victoriagade 30A 
DK-SOOO Odense C 

Finlandsvej 4A sI. tv. 
DK-7100 Vejle 

Højmevej S 
DK-S2S0 Odense SV 

Engsvinget 11 
DK-S2S0 Odense SV 

Hygumvej 4S 
DK-7300 Jelling 

Box 8 - 7300 Jelling - Danmark 

Redaktør A-232 Morten Westerrnann 

NMMK's medlemsblad Medarbejdere Styrets medlemmer 

Deadline 10. februar - 10. april - 10. juni - 10. august - 10. oktober - 10. december 
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STEDSGRUPPER 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Alesund 

Sødra Sverige 

Aalborg 

Randers 

Midtjylland 

Østjylland 

Vojens 

Fyn 

København og omegn 

Sydsjælland 

Sydfyn og øerne 

A-OO l Ole Jørgen Østby - Box 37 - Havseter -
Oslo 7 - Tlf. (02) 149748 - Ikl. 8-14)102) 45 56 25 

A-057 Lidvard Lundanes - Eikenos -
N-6020 Vegsund - Tlf. (071) 30192 

A-on Peter Hellstrøm - lilla Mbllevangsgatan 12-
5-25235 Helsingborg - Tlf. (042)141696 

A-176 John Hollander - Johannesmindevej 4 -
DK-9000 Aalborg - Tlf. (08)13 1587 

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 -
Asferg - DK-8990 Fårup - Tlf. (06) 443295 

A-096 M . Bjerregaard Jensen - Bakkevej 5 -
Borre - DK-8850 Bjerringbro - Tlf. (06) 87 1879 

A-082 Jens Mondrup - Hygumvej 45 -
DK-7300 Jelling - Tlf. (05) 872397 

A- l04 Finn Nielsen - Vestergade 41 -
DK-6500 Vojens 

A-419 Klaus Rasmussen - Bystævnevej 21, 3. tv.,
DK-5200 Odense V - Tlf. (09) 16 76 62 

Ny kontaktperson søges 

A-345 Kaj Larsen - Brygvej 2 -
DK-4700 Næstved - Tlf. (03) 72 63 34 

A-299 Erik Lassen - Møllevej 5 - Ulbølle -
DK-5762 V. Skerninge - Tlf. (09) 24 10 15 
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Formandens side 
Året er ved at nærme sig sin afslutning , og mange af os be~ynder 
at se tilbage på 1983. Nogle med gode oplevelser og andre ( for
håbentlig få) med mindre gode oplevelser. 

Hvad styret har oplevet vil jeg ikke udpensle her , da der andet
sted 1 bladet er referat " fra generalforsamlingen , og de årsbe 
retninger der blev fremlagt. 

Vi har desværre endnu ikke modtaget mate r ialer om sommertræffet 
i 1984 (d.13-l5 juli) fra A-o?? Peter Hel1str om. ~en vi håber at 
have noget i det første blad i det nye år . 
Des uden mangler vi fortsættelsen på A-29? Ove Dal gårds Portugal
tur - og A- 057 Lidvard Lundanes motortuning. Og Ole Østby ( 001 ) 
har udsat sin beretning om Nr-nJfKs historie, - så der er noget at 
se frem til i 1984 . 
Og selvfølgelig ser vi også godt snart den historie DU stadig 
brygger på, om din eller kammeratens !~inor. Vi trænger til den 
nu. 
~/ollongong MMCC ~!!! Hvad er det? 
Det er såmænd en Morris klub i Australien , med adressen box 64 , 
I'!arrawong N.S.W. 2502. Det er en ud af mange andre klubber som 
N~K bytter klubblade med. Vi giver dig flere adresser inde i 
bladet. Giv os besked hvis vi mangler nogen. 

Kontingentet for 1984 holder vi endnu et år på kr . 100. -. Det kan 
vi gøre fordi vi laver visse besparelser. Bl.a . vil Norminor bli 
ve sendt som postbesørget blad . Det vil sige a t bladet bliver 
sendt uden at komme i kuvert. 
Vi vil også skærpe kontrollen med rettidig indbetalinger og til 
meldinger til klubben. Kont i ngentet skal betales på vedlagte gi 
rokort mellem d.2.1. og d . 29 . 2 . Betaler man efter denne dato , må 
man som straf betale for de Norminor man ikke har fået . 

Endelig vil ,ieg gøre opmærksom på at det nye år starter med et 
træf allerede i februar måned. Det er Oslo - gr. der arrangerer 
NNMKs første VINTER TRÆF . Jeg håber at en ny tradition er skabt . 
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I Østjylland er man allerede gået 
igang med at gøre et par biler 
klar til turen. HUSK TILMELDING . 

Til slut vil jeg på styrets vegne 
ønske jer alle 

ET GODT NYT MINOR ÅR. 
Vi kommer igen med et , forhåbentligt 
alletiders nummer af NOR~INOR , om 
kring begyndelsen af marts. 

A-02l John . 



NMMK's Generalforsamling d. '2-"-83 

NMMKs årlige generalforsamling blev i år afholdt på Tørring Sko
le. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

P.I. Mødet blev åbnet af formanden, A-021 John Je nsen, der bød arre velkomne. Dirigent og referent blev valgt. 
Dirigent 231 John Madsen gennemgik dagsordenen, og gik derefter 
over til punkt 2 - årsberetninger fra styre og lokalgrupperne. 
P.2. Formanden gennemgik styrets årsberetning. De refter fulgte 
beretning fra Oslo - læst af 005 Olav Bjørge, Østjylland af 082 
Jens Mondrup, Vojens af 104 Finn Nielsen. Desuden havde vi mod
taget årsberetninger fra Ålesund og Næstved som blev oplæst af 
styret , da der ikke var nogen tilstede fra disse grupper. 
Årsberetningerne kan ses på de følgende sider . 
P . 3 . A-30? Pia Nielsen gennemgik et midlertidig regnskab for pe
r ioden 1.1.-31.10. Det endelige regnskab foreligger i januar. 
Regnskabet for sommertræffet blev forevist, som sammenlagt med 
salget af T- shirts og lignende på pladsen, viste et overskud. 
P.4 . Da der ikke var andre end det "gamle " styre på valg, og der 
IKKe var kommet ændringsforslag til vedtægterne udgik punkt 4. 

P.5. Ordet var frit, og der var mulighed for at komme med gode 
~og spørgsmål til styret. 
A-120 Anton Kamp lagde ud med at kritisere træffet i Silkeborg . 
Han mente det var for dårligt at folk ikke kunne finde ud af at 
rette sig efter almindelige campingregler . Bl .a. at der ikke var 
ro om aftenen efter kl . 10.00. 
Det kom der en længere snak ud af og nogle mente at man måtte 
lave de fremtidige træf "alkohol - frie". 
A-230 Anton Sørensen mente ikke at Svenskerne skulle have træf
fet til næste år, når ikke en af dem viste sig på træffet i 83 . 
Han forstod heller ikke at styret følte sig sikre ved at lade 
en mand alene stå for næste års arrangement. 
Styret fortalte at vi kender så meget til Peter Hellstrøm , at 
vi ikke er bange for at lade ham klare Soæmertræf 84 , og han har 
også flere hjælpere i området. løvrigt havde både 230 Anton og 
021 John (+flere) været til et fantastisk tilrettelagt træf i 
Sverige i 1982 , tilrettelagt af 077 Pete r Hellstrøm . 
005 Olav Bjørge gjorde også opmærksom på at det ifølge klubbens 
tradition skal gå på omgang i Norden . 
230 Anton spurgte da hvorfor det ikke blev holdt i Suomi - Finland. 
Det blev af et af medlemmerne oplyst at de få med lemme r der er 
i Finland , ikke ønsker at arrangere træf. 
Under mødet kore vi naturlig også ind på vort medlemsblad Norminor. 
104 Finn Nielsen gav udtryk for at han var tilfreds med bladets 
indhold og dets tekniske forbedringer i 1983 . 
Andre mente at der burde være mere ~orris stof og billeder i bla 
det. Noget styret kun kunne give dem ret i , men det kræver at 
flere medlemmer sender materiale til os . 

Refe rent 174 Finn Mikkelsen. 
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Amng 
kale 

ents· 
er 

Tid Mål Arrangør 

18 . februar Generalforsamling 0stjyllandsgr. 

25-26. februar Primus Treff Oslo gr. 

Oslo gr . 

Fyn gr . 

afholder møde l . onsdag i måneden. 
Hødested mai-akt: RodelØkken kafe , BygdØY 

nov- apr : Kjemisk lnst. , Bl indern 
(hvis ikke annet er kunngjort i NORMINOR) 

afholder klubmøde hver den l. onsdag i 
måneden , Vesterbro 99 , O~e~se 

Østjylland afholder klubhusdag hver 3 . sØndag i 
måneden og hver l. onsdag i måneden . 

Alle som er - eller skal i gang med aktiviteter, 
bedes skrive til klubben, så hurtigt som muligt. 

På denne måde kan vi undgå ))overlapningcc af 
arrangementer. 



NMMK's Arsberetning 
Kort tid efter at vi var valgt ind i nov. 82 , holdt vi et møde 
f or at lægge fast hvilke emner vi skulle lægge ud med. 
D. 8 . jan. holdt vi et planlægningsmøde for samtlige kontaktper
soner. På dette møde blev det bl.a. besluttet hvor i Danmark at 
årets sommertæf skulle afholdes. 
Ved samme lejlighed kom det lI gamIe " styre med alle materialer 
der tilhørte klubben - en Minor van proppet med mapper , kasser, 
papirer , klubflag, gamle Norminor og alverdens ting og sager. 
- Da gik det ligesom op for os hvad det var vi havde indladt 
os på. 
Tiden nærmede sig da det første nummer af Norminor skulle laves. 
Vores næstformand, som står for bladet, fik adskillige aftener 
til at gå med at få det hele til at passe sammen - og ændret det 
der skulle ændres . 
Vi andre forsøger så hvergang at hjælpe til med at skrive rent 
og lign . Den forbedring der er sket med henhold til trykningen 
a f bl adet , skyldes dog udelukkende Morten. 
Regnskabet - er også noget at et arbejde nu , med det medlemstal 
vi er oppe på. 
Hvis man ser på den første side i kassebogen fra 1978 , kan man 
ikke lade være med at trække på smilebåndet . Der står , for hele 
å r et , 3 stk . betalende medlemmer . 
Det var oprindelig 281 Per Nielsen der blev valgt ind som kas 
serer. Så var det meningen at Pia skulle hjælpe hen ad vejen . 
Men efter at Per gik igang med sit pick- up projekt, blev det 
hurtigt Pia der overtog hele regnskabet . 
Årets store begivenhed - Sommertræffet - var nok det vi var 
mest spændte på at skulle igang med . 
Vi var klar over a t der vil le komme mange biler, og havde selv
følgelig også en masse id~er om hvad der skulle ske på træffet . 
Styret blev også klar over at der måtte hjælp til. Derfor blev 
Midtjyllands-gr . bedt om at finde et egnet sted i Silkeborge gn
en. De kom me d 3 steder a t vælge imellem . Efte r en del diskuti
an og nogle møder fandt vi frem til Jyllands Ringe ns Camping. 
De r var ca 75 - 80 Minorer tilmeldt til træffet da vi kørte der
op torsdag formiddag, og det planlagde vi så det hele ud fra. 
Så skete der det, som ofte sker i klubben . Der korn lige futtende 
et par stykker som havde glemt at melde sig ti l . 
Men - det blev faktisk til 30 - 35 extra biler som ikke var 
meldt t il. Der e r som regel 2 - 3 personer i hver bil , og de 
fleste ville også gerne med til spisningen. De rfor gik alt for 
meget af styr ets tid med at indskrive og vejlede ikke - tilmeldte 
medl emmer , og vi havde ikke det overblik over træffet som vi 
ønskede. Teltene kom også til at stå lidt tættere end nødven
digt. Havde alle meldt sig til rettidigt havde vi fået mere 
plads til vor rådighed . 
Trods visse kedelige hændelser håber vi at de fleste fik en go d 
og hyggelig we ek- end ud af det . 
Bes tyrelsen blev helt sikkert en erfaring rigere. 
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Medlemstallet - vi startede d. 1.1. med nr. 328 og har nu pase
ret medlem nr. 600. 
Det er vældig godt med så mange nye medlemmer. Det giver penge 
i kassen, - men det har også en bagside. 
Nye medlemme r har ikke længere det samme forhold til klubben , 
og føler ikke den samme ansvar for klubbens eksistens som med
lemmer havde for 2 - 3 år siden - men det kan man vel heller 
ikke forlange når man blot er et nummer blandt 300 andre nye 
medlemmer. 
Det giver også problemer for styret. Det er frygteligt svært at 
ber egne hvad der skal købes ind af T- shirts, jakkemærker og lig
nende ting når medlemstallet hele tiden øger så stærkt . 
Vi venter også spændte på at se hvormange af de nye der blot er 
"døgn- fluer " og melder sig ud ved årsskiftet. J eg vil her benyt 
te chancen til opfordre jer til ikke at prøve at presse nye med
lemmer ind i klubben. Det kan der aldrig komme noget godt ud af. 

Vi har omsider fået lavet de Grill-emblemer som det tidligere 
styre gjorde de indledende øvelser til for ca. 2 år siden. Men 
vi er noget skuffede over at der ikke var større opbakning end 
der var. 35 emblemer blev der best i lt - det er ikke mange. Men 
det er selvfølgelig al tid svært at sælge' noge t der ikke kan vi
ses frem. 
Vi håber at kunne lave et parti igen i begyndelsen af 1984. 
Styret har også i årets løb fået lavet T-shirts, stofmærker, 
bagrude streamers, strygernærker , plakater til træffet og langt 
om længe blev vi også færdige med den informatiortsfolder der 
var med det forrige No rminor. 
Alt ialt mene r vi nok at vi har nået en hel del i årets løb. 
Vi mener selv at vi nogle gange har haft lige rigeligt at se til, 
men det første år er vel altid sv~rest når man starter på no
get nyt. 
Til slut vil j eg takke alle i klubben der har sendt materiale 
til klubbladet , eller hjulpet til på en eller anden måde . 
En speciel tak til r'iidtj yllandsgruppen som var en fantastisk 
hjælp til årets Sommertræf. 
Og også en tak til lokalgrupperne der har lavet arrangementer 
af den ene eller anden art - for ligesom at aktivere medlemmer
ne rundt om i No rden . 

Så håber vi blot at 1984 bliver et endnu bedre Minor- år end 83. 

A-021 John 
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Arsberetning fra Oslo-gruppen 
Oslogruppen har fulgt sitt mønster fra tidligere år. 
r~øtene har vært ho l dt 1. ste onsdagen i måneden. -på Kjemisk. 
Institutt,Blindern 1 vinterhalvåret , og på Rodeløkken kaf~ 
på Bygdøy 1 sorr®erhalvåret. 
Det er den "harde kjerne" som møter opp hver gang.Vi skul le 
selfølgellg ønske at fremmØteprosenten hadde vært større. 
Vi regner med at gruppen består av ca 35-40 medlemmer (A-S-H). 
Til gruppen regner vi med alle som bor lnnenfor et omeråde av 
250 km i diameter med Oslo i sentrum. 
Første møtet 1 januar 83 annonserte vi med gratis pizza,-det 
l okket i kke noen nye ti l ! På novembermøtet blir gratis vinter
sjekk på Minoren lokkematen! 
vintermøtene utarter seg med at vi viser lysblider og film , 
motorf i lmer ut l ånt fra Leyland Norge , Castrol Norge eller BP. 
Våre damer er snille og baker kaker mm som vi har å kose oss 
med,-vi hygger oss sammen.Det er all tid noen som har noe nytt 
og fortelle,noen har kommet over en l'-1inor til sa l gs,-et gunstig 
delekjøp , en ny id~ , ---el ler har vært på fisketur! Vi er så 
heldige at vi får låne et stort auditorium (til oss 10-15 med
l emmer ) for vis ning av lysbilder og film. 
utemøtene starter på Rodeløkken kaf~ , noen ganger blir vi der , 
-men som regel reiser vi et annet sted for å spise pizza , eller 
for å gril l e ute i det fri.Grillkveldene foregikk på Huk/ 
BygdØY og på Hvervenbukta.På juni-møtet koste vi oss med gril
ling hjemme hos 066 Anne Karin og 115 Øyvind. 
Til sommertreffen i Si l keborg møtte Os l ogruppen frem med 
13 medlemmer i 9 minorer.Gruppens medlemmer hadde det fint , 
arrangementet var enestående bra ,- turen frerr. cg tilbake gikk 
også for seg uten uhell. 
Senere på sommeren , -19-21 august avhol dt gruppen sitt "mini
treff" i Odd ane Sand i nærheten av Larvik.Dermed ønsket vi 
medlemmer fra Danmark og Sverige velkommen . Disse uteblet
og det gjorde også mange norske medlemmer vi hadde regnet 
med. Været og treffen ble likevel en fin begivenhet for oss 
9 medlemmer (og.andre) som rnøtte frem i sine 6 minorer , ---et 
rni ni treff . 
Gruppen feiret klubbens 5 ARS dag tre ganger. Først på med
lemsmøtet først i september , så på en utflugt sØndag den 16. 
sept.,og for t redje gang på Peppes Pizza dagen efter , -den 19. 
på medlemsmøtet var de tre som stiftet klubben for 5 år siden 
tilstede:OO l 01e,002 Olaf og Agnes , -som var sekretær den gangen. 
Søndags utf l ugten d. I B. besto av kun 4 bi l er , det var få som 
hadde an l edning den dagen. Desto flere var det på Peppes 
dagen etter,5 ARS-dagen ble feiret ! 
Styret i gr uppa forsøke r-og skaffe sine med l emmer forde l 
aktige ti l bud på deler ,verktøy , olje mm.Sist gang vi omsatte 
olje , var det ~ liter helårsolje (10-40N) til 9.50 kr pr.l. 

l .:], 

Økonomisk grei er vi 09S ved hjelp av 10ddsalg.Det er ikke 
stor e utgifter vi har , da porto til våre medlemsrundskriv 
kj Øres på fra nkeringsmaskin avet av styremedlemmene , 
gratis : 
Det sittende styret har jobbet bra sammen da det har vært 
behov for de t . Vi kjenner hverandere godt fra den tid da 
NN.MK styret satt i Oslo. 
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Arsberetning fra Østjylland 
ÅRET DER GIK: 

Faste klubdage: D. l. onsdag (kl. 19 ) og den 3. søndag (kl. 14) 
i hver måned. Søndagene er fortrinsvis blevet 
brugt til restaurering af vort klubhus . 

Bestyre lsesmøde: Den sidste onsdag i hver måned. 

12.febr.: 

l.april: 

Generalforsamling i klubhuset ve d Bredsten. Mange var 
mødt op. 6 personer blev valgt til bestyrelsen. Om af
tenen blev der sp i llet op til fest. 

Årets første t ur gik til Herning, hvor der var Custom 
Car Show. 9 bi ler var afsted. Vi så også starten på 
DM i rally . 

23.april: Vojens-gruppen havde arrangeret !l Æ HUGGERTUR" til Tysk
land. 4 0stjydske biler var med. 

3- 5iuni: Øs tjydsk Minitræf ved Fårup Sø. Her var ca . 20 Minarer 
mødt op. Der var besøg fra København- , Fyn- , Nordjyl
land- og Vojensgrupperne . På programmet var bl .a. tur 
til Løveparken , konkurrencer og en rotur på Fårup Sø. 

9. ,juli og 13. aug.: Medlemmer fra Østjylland var ude og danne 
spalier for 2 brudepar. Fyn og Vojens as
sisterede . 

14-17.juli: Det store sommertræf f Silkeborg med Hidtjylland som 
arrangør. Over 100 Minorer havde klaret turen . Mange 
fra Østjylland var mødt op ti l årets Minor- begivenhed. 

21.aug.: 

28 .aug. : 

17.sept.: 

Debatmøde i klubhuset. Vi diskuterede sommertr æffet på 
godt og ondt t samt medlemskab af Østjylland. Resultat 
af det sidste : Man skal være medlem af NM~~, for at væ
re med i Østjylland. Skæringsdato : l/l 1984. 

Fyn- gruppen havde inviteret til Egeskovtur. 5 biler fra 
Østjyl l and var med. Vi så musee t og slottet , og derefter 
var der arrangeret konkurrencer fo r Morri ssen. Om afte
nen var vi på Ryslinge kro, hvor vi fik stegte ål. 

Fødselsdagsfest i klubhuset . Nr'lMK fy ldte 5 år og Øst 
jylland næsten 3 år . For at komme i"nd, skulle man være 
klædt på i 50'er stil. Ca . 25 medlemmer mødte op . 

7. dec .: Julekl i p i klubhuset . Der pyntes til afslutningen . 

18. dec .: Juleafslutning med gløg og æbleskiver. Rigtig hygge 
aften med bankospil og knas. 

GODT NYTÅR :: 
A-082 Jens 
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Vojens 
ARSBERETNING fRA VOS OM l VOJENS. 

Vores gruppe hernede er efterhånden vokset til 15 "medlemmer " 

Vi har ikke som andre grupper bestyrelse osv. Vi mødes engang 

imellem ni r vi synes vi trænger til l idt klog nnak igen. 

Sådan kører det i Vojens. 

KAI·1PAGNEAfTEN, -------------
Car st en Wiwel fra MG-klubben og undertegnede prøvede sidste 

vinter med såka ldte kampagneaftener pi Hotel Over Jerstal 

den første mandag i hver måned. Det blev kun afviklet 4 gange, 

hvorefter vi besluttede os for at stoppe dette p.g.a. for 

lidt fremmøde . 

TYSKLAND ST UR, ------------
Den 23. april afholdte vi vores første ophuggertur til Tysk

l and. Der var laIt fremmødt 18 biler, hvilket vi synes er 

udmærket . De kom både fr a Gst j yllundsgruppen + Fynsgr u ppen . 

Der blev købt en del stole, el-ventilatorere osv . 

R0i'10TUR , 

De n 2 . juli havde vi vore s år li ge Rømøtur. Til slut ningen var 

dog ikke overvældende , men dette skyldes andet"arrangement"i 

Østjyllandsgruppen. Turen startede som sædva nli gt om i Vojens . 

Vi kørte derefter ud på Go-cart banen, hvor vi fik et par 

s j ove omgange. Herefter vendte vi s nuden mod RØMØ, og Dom 

sædvanligt fristes man til at s ige, var vejret ikke med os. 

Med vi fik da vores tur med Æ SPRITTER. 

TYSKLANDSTUR, 

Den l .oktober blev t ur nr. 2 arra ngeret . Denne gang med 9 biler. 

ANDRE i'l0DER , 

Vi har desuden i det forløbne år afholdt et par møder ho s 

undertegnede. 

Hed ve nlig hil se n og alle ønskes en god jul og et godt nytår 

A-Io4 FI NN 
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Arsberetning fra Alesunds-gruppen 
GI'uppen er S..l liten Ilt vi f'orelli'lrig il<J(e 5 yn C!'!.t del er nødvelld :.. g 
merl f'a ~te nl eJlem~m0t er. Somre ~ l m l treffes vi ofte liKevel. 
r",Kt ivite'te l1 ~i i 5te 6.rel Il'lr s tort. se t t 1.I!~5t·H.t i re~~ t.IlIJrerin B 0:1'1 
b llC!'ne, og f ellestur til treffen i SilKeborg. 
D~nne tr~~fen va r ul e n 'lviI d et bes t e lreff e t i NMMK's historle, 
Vi se r frem lil treffen neGle 6r, og hdpe r":" Kunne mmte ~ ed 

samtlige medl e mmer 0956 ne~te 6r! 

~lesund9rupp en har en lid .arbeidel med 6. f6. le i e ~t 10Kole Jer vi 
KIJ n ue holde til Il rest(.lurer e Hinorer. Det l o l(1l1el 50 111 vi h o cl de 
5lmr § t forh6pninger lil, se r n":" ul til 6. bIl lejet ul lil andre 
form ":"l. Vi vil hold~ mye 09 ører opne fo r ev~ntuelle andre 
lIIul1~lheter. For Q. finansier<? et -= liKt pros.je Kt er d e t IIHd 19 ·)t vi 
I"~ la perooner som iKke har Mi nor benytt0 lokQle '~. 

Pl aner to r nes te år: 
- Restaurerings loKale. 
- SO lllffiertreff 1984. 

VelgE,' I(':l !:>se rer. 
- F6 laget nledleffisKart. 

SKaffe n ye medl ~mmer. 

- SKaffe re5tourerin~sobJeKter til interesserte personer. 
- VisS det er øn s Ke om det fra. nae n med l l'o'Ulme l' ,UI?gYllner vi me d 

faste ~ledl~"15m0ter. 

- ~Ialde Kontakt med andre Motor h i~tori 5Ke Klubber. 

Arsberetning fra Midtjyllands-gruppen 

Største aktivitet i iUd tjyllands - gruppen i dette år har været 
sommertræffet , der arrangerede9 i Silkebor g med meget stor til
slutning. Træffet har været omtalt i bladet og skal derfor ikke 
ko~enteres yd erligere her. 

Ellers har d~t været småt med aktivitet er i det midtjyske . 
Det har været svært at samle gruppens medlemmer til ture og mø
der . - j-en v i prøver igen til foråret. 

Som kontaktperson har jeg haft mange henvendelser om køb og 
salg af biler , stumper o . s . v ., samt div. henvendelser om klub 
bens aktiviteter . 

:·~ed disse ord ønsker jeg alle i klubben et god t nytår. 

A- 096 Hartin Bj erregaard 
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Arsberetning fra Sydsjællands-gruppen 
Jeg blev medlem i januar 83 og kontaktmand i marts 83 . Efter 
hvad jeg har kunnet skønne var vi her i området 8 medlemmer på 
det tidspunkt. Pr . 1/9 var det steget til 24., og nogle nye er 

sikkert på vej . Det skyldes dog ikke mig alene , bl.a . har H-386 , 
gift med A-314 , der ikke bare sælger reservedele, men også skaf
fer nye medlemmer . Og dår er andre der gør deres for at skaffe 
nye medlemmer. I·Ten efter de Harris Minor der kører her i området 

er det for lidt. Vi må have flere med . 
Og hvad er der så sket i gruppen i årets løb. MAske ikke så 

meget , men som bekendt blev Rom ikke bygget på en dag , ej heller 
Næstved . En del besøgte vores først e møde d . 5 . juni hos A- 314 

som er omtalt i Norminor nr . 24 side 22 . 
Derefter besøgte en del Københavns gruppens Minitræf d . 11- 12 

juni på De Hvide Svaner ved Karrebæksminde. Og endelig deltog 
en del i det nordiske træf ved Jyllandsringen , som må betragtes 
som et absolut højd epunkt i klubbens 5 årige historie . 

D. 3 . oktober holdt vi et lille møde hos A- 345 , hvor A-3l4 
Villy, H-386 Ketty, A- 320 Helge og A- 4l8 Knud deltog . Vi blev 

enige om at lave et lille styre , bestående af 3 personer , fore 
løbig A- 345 og H- 386 og endnu en der melder sig frivilligt , for 
at vi sammen kan lave nogle planer for grupren . 

på mødet blev vi enige om at lave et Løvfald s - mini træf søn

dag den 23 . oktober . Nøde sted på P-pladsen ved Gisselfeld klo 13. 

Der mød t e lo r·! inorer og 22 personer mik i alderen 14 mdr . - 64 år 
op . Efter en tur rundt i parken og efter at have set museet og 
drivhusene o.g have sna kke t sammen , var der opbrud ved 16-tiden . 
En del stoppede op til kaffe hos A- 488 i Toksværd , som har taget 
billederne fra turen . 

1\- 345 Kai .Larsen 
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København og Omegn 
Ti l ~1inor -ejerne i København og omegn ~ 

NY KONTAKTPERSON N/K SØGES ~ ~ ~ 

Og så er der nok nogle , som spørger sig selv - HVORFOR? 
Jo. I de næsten 2 år vi har fungeret som dels kontaktperson og 
sekre t ær , har vi lidt en del. Da vi i starten foreslog et mindre 
kontingent i København og omegn mødte vi kun negative reaktioner 

og spørgsmål som: Hvad skal pengene gå til? - Hvem skal føre 
regnskab? O.S.V. på det tidspunkt var der ca . 25 medlemmer i 

KBH. og omegn. Da man hørte, at det eventuelle kontingent skulle 
gå ti l bl . a. papir,frimærker , konvolutter m.m., foreslog man, 
at vi delte beløbet med antallet af udsendte breve og krævede 

pengene ind på de forskellige møder. Dette kunne ikke l ade sig 
g øre , da ud af 25 inviterede personer kun dukkede 5-6 personer 

op hver gang. Vi vidste aldrig hvor mange der havde tænkt sig 
a t komme, for selvom vi hver gang bad indtrængende om man ikke 
nok ville ringe hvis man kom , var der som regel 2 eller 3, som 

fulgte denne opfordring. 
Klubben voksede og lige pludselig var det mange breve , der 

skulle sendes ud. Vi kan oplyse .. at hvis vi ikke har rundet 50 
medlemmer , så gør vi det snart. For nylig er vi flyttet og der 

er i det hele taget sket meget inden for det sidste halve år 
som også koster penge. Penge som skal falde hver måned. 

Således må Minor- klubben altså vente. Det er der åbenbart 
nogl e som ikke kan acceptere. Nan skriver b l .a . tilos at man 

vil trække sig ud af Minor- klubben , hvis der ikke snart sker 

noget. Og når man så ringer og beder et medlem om assistance , 

s å har man ikke tid. Det var ligesom om hvergang vi bad medlem
merne lave lidt , slog man omgående bak og sagde at det havde 

man ikke t id til . 

Men - sidde på sin flade ••• og vente på at vi lavede noget 
og når det så ikke gik stærkt nok , fik vi det sandelig også at 
vide . DET HAVDE ;,jAN BÅDE TID OG LYST TIL. 

Så nu kære venner - har vi ikke længere tid og lyst . 

Vi har andet at passe . Noget som har mere krav på at blive 

passet . Eed venlig hilsen 

A- 079 Rene Engvej og H-373 Kate Engvej 
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®~I1® gruppen 

Referat fra OSLO-gruppens møte ansd.2.11.S3. 
Vi møttes på Kjemisk Institutt kl 18.30. 
Denne kvelden var avsatt til vintersjekk på Minoren. 
på forhånd hadde vi tatt opp bestilling på de nødvendige deler. 
Vi skiftet dynamobørster,stifter,plugger. 
Vasket ble bilene b å de over og under . Tid til polering ble det 
også. 5 Minorer + annet var møtt frem . 
Dette tak nesten hele kvelden . 
Deretter samlet vi oss i et av K.I.§ forelesningsrom og koste 
oss med en Cola . 
NMMK fikk et nytt medlem,nemlig Per Syversen fra Oslo som 
holde r på å restaurere en eldre 2 dørs . 
Vi vil Ønske ham velkommen til OSLO-gruppa og håper at han vil 
finne samarbeidet med klubben nyttig. 
Til slutt samlet vi inn naen kroner til en gave til 500 Signe 
og 001 Ole's datter som var ca 35 timer gammel da møtet ble 
avsluttet . 
Vi gratulerer! 

Hilsen OSLO-gruppa vI 026 Hans 

TIL OSLO MEVLEMMENE, 

Hu~k vdJte. me.dte.m~møte.Jt pd Kje.m.i..6k ln6t.i..tut.t. nå. .i.. v.i..nteJthalv

dket. 
V.i.. ve.nte.Jt altt.i..d 6te.Jte. t.i..t møte.ne. . 
Ta en tUJt du og6d,-~om v.i.. 6d 6je.tde.n ~e.Jt! 

HU6k og ~e.tt av he.lgen 25-26 6e.bJtuaJt t.i..t PRIMUS-TREFFEN våJt, 

hv.i..~ du haJt e.Jt6aJt.i..ng 6Jta 6t.i..kt tJte.66,--ove.Jtnatn.i..ng .i.. 6no
hule-- ~d kontakt gJtupp~ 6tYJte.. 

OSLO-GRUPPA ØNSKER ALLE MEDLEMMER EN RIKTIG 
OG ElT GODT NYTl ÅR. TAKK FOR DET GAMLE. 
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®~11®-9rvppen 
inviterer in t el"'essede 

PI~M~S' T~~ff 
I skrivende stund er planene disse: 

\ 

• 

d. 25.- 2 '.1'11.''1 
Vi håper på kaldt vær , 
(-30·C) og mye s nø. Avreisen 
b l ir fra Os l o sentrum tidlig 
lørdag morgen og tilbake sØn
dag ettermi ddag.Treffsted er 
forløbig bestemt tl1:Dokka, 
som ligger ca.180km fra Osl o 
i nordlig retning. 
Det er en betingel se at del
tagerne har utstyret i orden. 
En god sovepose ,-underl ag og 
mye varmt ulltØY. 
Pr imus er en selvfø l ge,gaz er 
tabu. 
Komplett utstyr s liste og pro
gram blir sendt lnteresserte. 
Ønsker du å bl! med så gi be
skjed til OSLO-gruppa snarest 
og innen 13 januar 84. 
Kontakt gjerne din sports
butikk og hør hva du t r enger 
for å overnatte i snø-hul e • 
Skiutstyr bør du også ha med, 
-1 alle fa Jl mini-ski. 

Men som skrevet,-er du inte
ressert så send oss noen ord, 
-så får du høre våre p l a ner . 

~~::::!:::~~--~USk at Minoren også trenger 
litt ekstra ,- snøkjetting og 
startsve i v ! 

Kontakt oss snarest. 

Hil sen 001 Ole(J/& 

Dette arangementet må p l an
l egges , -vi kan ikke godta 
f l e r e på treffen enn påme l dte. 

17 



SårmedNMMK 
Jeg bektagek at akt~kkete" ~kke ek bt~tt 6ekd~g t~t dette 
l1ummelt. 

Ikke D0lt d legge 6kytden på 110e.J'l, - men minup!UI1Qe.6~e."ha.1t tatt 

me.get av min t~d i det .bi6te! 
Jeg kommeJt. igjen. 001 

TÆL .6lu.,tt v.i..l vi.. Dd øn.6k.e alle ~fINOR venl1eJt Vl Jt.i..kt.i..g 

GOV JUL og ETT GOVT NYTT AR. 

Hil.6en sao Signe,OOl Ole 1.og 
t'ptU.n-6e.66e.n" • . 

Distance driver 1983 
Vi Ålesund - gruppen har kommet til at jeg, A-32? har kjørt lengst 
til treff et i Silkeborg. 

Distansen fra Humla til Larvik er ca. 720 km. + det som bIei 
kjørt fra Frederikshavn til Silkeborg. 
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Hed hjerteleg hilsen 

A- 327 Bjarte Humlen 

Slip rattet og grib 
III 



Besked 
fra 

ØSTJYLLAND 

generalforsamling 
Lørdag d. 18 .02 . 84 kl. 17.00 indkalder vi nok en gang til gene 
ralforsamling . Det fore går i klubhuset ved Bredsten . Sådan fin 
der du vort klubhus : 

v'and.J 

Målestokforhold: l: Joa.oaa d.v.s. l cm på kortet s varer til 
l km i virkeligheden. 

Følgende persone r stiller op til genvalg: 

A-083 Flemming Nissen. 
H-170 Karen Klausen. 
A- 082 Jens Mondrup. 

Da 3 med l emmer ønsker at træde ud af bestyrelsen , kan vi godt 
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bruge et par stedfortrædere. Kar nogen lyst , kan de henvende sig 
til mig inden generalforsamlingen. P.s. i ngen bliver tvungen ind 
i bestyrelsen, så MØD OP - MØD OP - MØD OP - MØD OP - MØD OP. 

Vi" f bestyrelsen vil gerne have flere medlemmer ud i klubhuset 
i 1984 . Hvorfor kom du ikke derud i 1983? Sker der for lidt? 
Det mener bestyre l sen i hvert fald. Hvilke aktiviteter kunne 
du tænke dig? Bestyrelsen har diskuteret, om vi skulle lave 
mu l ighed for småreperationer ved klubhuset. Hvad synes du om 
ideen? - Prøv at møde op til generalforsamlingen og kom med din 
mening. 

Samme aften holder vi tradftionen tro årets første fest. HUSK 
derfor at medbringe madkurven med aftensmaden. 01 og vand kan 
købes f baren. Efter maden vil der blive spillet op til dans 
og sjov i de tilstødende lokaler. 

VINTERFERIE! !' !' 
Der er l ukket i klubhuset fra Nytår og til d. IL 02.84. - Så 
starter vi på en frisk ! !! 

A- 082 Jens Mondrup. 
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Arets julekonkurrence 

Ole har problemer med sin Van! 

Hvad siger A-OOl Ole Østby, da der på træffet i 
Frederikshavn 1980, røg en ventilatorrem??? 

Den bedste tekst belønnes med et af vores nye 
emaljeemblemer til bilen 

Skriv til 
NMMK - Box 8 - 7300 Jelling 
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Hvad er det egentlig , som gør bilerne fra 40' erne , 50 ' erne 

og 60 ' erne så populære? 
Der handles livligt med gamle rllstr.e Ford ' er og ol1edunstende 
Chevy ' er. Der gives adskillige eksempler på entusiaste r, de r 
har spredt stumper over hel e soveværelset , biler på hele 
græs plænen , olieplettet køkkenbordet og en syndflod af 
reservedele liggende i bogreolen . 
Pr det for at køre en tu r med Hdul len " i den nyrestaur erede 

Cadillac "Eldorado Bro\..!gham Town Car" ? Eller er det fo r 
at provokere de nye biler lavet af blik , PVC , polyester og 
andre kræftfremkaldende stoffer . Eller er det bare charmen 
ved de gaml e biler ? 
Jeg kommer ofte ud for , at en eller anden stodder (sammen med 
hareskåret) hilser i sin nye japaner (High Beam Laser Like 
Halogen Polar id Parafluks TY. 100) på vej over til sviger 
'!Iekar.ismen for at se videofi lm "Dallas i Brønshøj" . 
Det var en , der troede har: kendte ~i g • •••• 
JeC kø r e r s e lv i 1~orris '~ i!"or 1100 p . g . a . åer. iki:e e r fyldt 
~ed rIastik kna l'per og a l le ,.'Jli ge "'li':rkeli (l' e "bibere " , s om 
bli r. ke r op lyser samtidig , nbr mar. har glemt at tømme aske 
bCf;ge ret e ller vindusviskene ikke er slået fra . 
Den er købt bl . a . fordi , den er lavet i det å rstal , hvor lini 
alen bare var noget , man havde hør t om . 
Rundt om i verden er man i f~ld gang med at restaurere 
eksemplarer af ældre køretøjer , også her i Danma rk er man 
kommet godt med , så der er god grund til at glæde sig over , 
at udviklingen blev fastholdt også " in natura ". 
I føl ge bogen "50'ernes biler" , Interpress e , var Horris 
~-iionr virkelig en epokegørende bil t ype . "Englændernes måske 
allerbedste bil nOf;ensinde , Morris ~~inor , kom i 1948 . f1ar. 
har sagt , at hvis blot de engelske bilfabrikker havde 
for s tået at sælge deres produkter r igtigt , så va r :Unor blevet 
en s tørre succes end Vi-!' s fol kevogn . For Mor r is f·Hnor var en 

bedre , mere moderne o~ konfortabel vOFn end den vesttyske 
Volkswagen , og tilmed betydelig mere s ikker på vejen . " 

Bri tish Motor Copora tion . 

Ps~ skrevet med ti finger systemet - søger med ~ og slår med Ir 

venlig hilsen nr L.7~ .• L .... ~o .... 
l~ i(J'LUA 1"" ~ \ 



Bygg din egen Cabriolet! 
Et av vå re medlemmer,322 Trygve Sandberg har hat t 1 tankene 
og bygge om en to-dørs Minor til Tourer (Cab) . 
Dette godkjente Statens Biltilsyn i Norge ,--hvis tillatelse 
kom 1 fra fabrikken . 
Alle er jo kjent med at dette foregår 1 England. (se vedlagte 
brev) 

322 Trygve kontaktet vArt med l em 272 Per Wiborg \'101d hos 
Leyland Norge.Han 19j en kontaktet fabrikken , og derifra 
var svaret enkelt og greit , nel.lngen har f å tt en slik 
tilate lse! (se vedlagte brev-)--

Oslo gruppa takker,- s ikkert på a lle medlemmers vegne,
..;322 Trygve Sand berg og 272 Per Wiborg ~V'old for forsøket. 

Hil sen 001 OLe. 

Trans Motor AS 

MeRRIS MINOR OMBYGNING TIL CABRIOLET 

POS:~~k5 55 A-v,,1I 
O!'O ~ 

1(:-:=' l·'·~·. t ~~.r. 1i~ 
l. "p ,t]:{ :-.U r 
Tf ;~;' (~ ' (20 
s:~."; '( !"X· Cl. n~~ 

5 . oktober 1983 . 
J . nr. 426/83/P't."W/ad 

Vi kan bekrefte mottake l sen av Deres br ev dater t 30.9 omhandlende 
ovennevnte ombygning . 

Som nevn t pr. telefon må en slik ombygni ng godkjennes av fabrikken i 
England og Deres forespørsel ble forelagt disse pr. telex. De ssverre 
ble svaret negativt noe vi også antydet da fabrikken ikke vil stå an
svarlig for arb~id de selv ikke utfører. 

For å siter e fabrikken så er absolutt ingen. hverken i Engl anå eller i 
andr e l and , godkjent ti l å utføre en slik ombygni ng . Fabrikken fra
holder seg et hve rt ansvar f o r disse modifikasjone r selvom de er klar 
ove r at de utføres (se vedlagte t elexkopi) . 

vennlig hilsen 
TRkNS MOTOR A/S 

---:2 h) ~ tJ4 ~Wi~ wold 
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GO TOPLESS THIS 
SUMMER! 

WITH A 2-DOOR SALOON 
CONVERSION BY 

SOUTH YORKSHIRE 
MORRIS MINORS 

HAVE YOUR MORRIS MINOR 1000 2-DOOR SALOON 
PROFESSIONALLY CONVERTED INTO A MUCH SOUGHT 
AFTER CONVERTIBLE, AND INCREASE THE VALUE OF 

YOUR CAR AS WELL AS ENJOY THE PLEASURES OF OPEN 
AIR MOTORING 

All conversions are carried out in our Qwn workshops to the original BMC 
specificat ions, using all new parts, with a wide rangeof hood colours available. 

24 

FROM C500 - PLEASE CALL FOR A FREE ESTIMATE 

We also have aseleetion of 
Ready Converted Minors for Sale 

SOUTH YORKSHIRE MORRIS MINORS 
Litlle Lane, Cusworth, Doneaster Tel. (0302) 786213 



STUMPEMARKED 
Roskilde d. 6-10-83 

LØBESEDDEL - PRESSEMEDDELELSE 

d. 22 Januar 1984 afholdes stort stumpemarked hos 
Roskilde, Ringstedvej 2. Kl 1000_ 1500 • 

er arrangeret af en gruppe uafhængige bilinteres
serede idet vi opfatter et behov for også engang i løbet 
af vinteren at kunne mødes, både for at handle og bytte 
men nok så meget for at samles om fælles interesser. 

Alle med interesse tor gamle.biler og motorcykler, ikke 
kun veteraner, kan købe, sælge eller bytte på dette marked. 
For folk som vil sælge, kan stader reserveres for fra 50, -. 
Publikum har gratis adgang, idet Ford i Roskilde har været 
så venlige at stille lokale til rådighed vederlagsfrit. 
Al henvendelse til Hans Henrik Havsted 02 40 26 91 

Med venlig hilsen 
p g v 

~<=:;~~. 

KØB - SALG - BYTTE AF RESERVEDELE. TILBEHØR, BØGER OG N. A. 
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Debat-siden 
Skal de fremtidige træf være " alkohol:'ri" ? 

styret opfordrer hermed alle medlemmerne til at sende os sin 

mening om dette emne . 
Når 300- 400 mennesker mødes i festligt lag , vil da~ altid 

give støj og uro. Skal vi forbyde alkohol helt på vore træf , 
eller har du et bedre forslag til at skabe mere ro . 

De fremtidige aktiviteter bliver tilrettelagt ef~er de me 
ninger vi hører fra medlemmerne. Så har du en mening , bør du 
sende den tilos snarest . 

Hvordan skal :m:uv]J( og Norminor se ud 1 1984? Skal indlæg 

honoreres på en eller anden mAde? 
Vi efterlyser stadig gode ideer og sjove indslag til med 

lemsbladet. 

Har du noget du er utilfreds med , hører vi også gerne det. 
:·;en vi håber du har et bud på hvordan dit problem løses . Vi er 

ikke magiske troldmænd , der har svar på alt. 
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Venlig hilsen 

Styret 

N!.'!MK - Box 8 - 7300 Jelling 

STOP'! 
Husk dit medlemskontingent 
Vil du fortsat have Norminor 
tilsendt, må du betale dit kon
t ingent i begyndelsen af 1984 
og senest den 29. februar. 
Betaler du efter denne dato, 
må du beta le for at få t idl igere 
numre af Norminor tilsendt. 

Styret 



Andre Morris-klubber 
f'ilorris Minor Owners Club 

V/Jill Holmes 

lo Stone View 

Tingewick 
Buckinghamshire 

England 

North East Marris Minor Club 
Samantha Davey 

9 Hatfield Plaee 
Peterlee 
Co. Durham 
England 

Corm/all r10rris r'Unor Club 

v/Alan James 
lo. Polstain Road 

Threemiles t one 
Truro 

Cornwall 
England 

Amilale Marris f'.1i nor 

Pierre Gravel 
37. Bis Rue Bourbon 
37120 Richelieu 
France 

Marris f1inor Club Nederland 

J. A. de Bruyne 

Voorzitter Noldijk 67 

Barendrecht 01806 - 3586 

M.M.C.C. af New South ~ales 

Fo. Box 151 
Earlwood 2206 
f, ustralia 

fI:orris Hinor Club.-S.A. 

G.R. Dodds 
44. Fordice Road 
lflalmer 6065 
Port Elizabeth 
South Africa 

r-~orris Niner Reg. af Sweden 

Hornsgatan 21 
781-32 Borla nge 
S'lIeden 

Marris Niner Group af 
British Columbia 

C/O no.l 1957 Ncnico11 Avenue 
Vancouver EC V6J1a 7 
Canada 

Horris ~1inor Registry / 
Morris O\'mers Associa t ion 

of Ca1ifornia 
2311 30th Avenue 
San Francisco 
CA 94116 
U.S.A. 

r:orris rUnor Car C1ub 
of 1,vestern Austra1ia 

86 Richmond Street 

Leedervi11e 6007 
Austra1ia 

~.M.C.C . af Victoria 
76 Yerrin Street 
Bah/yn 3103 
Austra1ia 
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LITTERATUR OM HORRIS HINOR 

HORRIS HI NOR: THE WORLD'S SUPREHE SHALL CAR /Pau l Skllleter/ 
Popu l ~raste boken om Horr i s Hi nor . En komplett , inltierad och 
roande historik om en av Englands genom tiderna popuUrastc bi l -
modeller . 217 I l lustrat i oner. 224 sldor. I nbunden. 150:-

PRACTICAl CLASSICS ON HORR I S HI NOR RESTORAT ION 
Populara tidsk r iften Practica l CIassies hade en uppskattad 
artikelserie om restaurering av Horris Hlno r . Artiklarna har 
nu samlats l en vardefu ll handbok som t~cker allt vad den som 
renoverar en Horris Hinor kan tankas behova. 385 I l lustrationer. 
98sidor . 80:-

HORRIS HINDR 1000 SUPER PROFILE /Ray Newel l / 
Kort introduktion och historik om Horris Hino r s modellutveckl i ng 
genom åren. Reproduktion av ett urva l tester ur engelsk motor
press. Information om klubba r, reservdelsleverantarer mm. 90 
Illustrat i oner.8 s i dor i farg. 56 sldo r . Inbunden. 75:-
HORRIS HINaR 1948-70 
Tes t er och a r tiklar ur samtida motorpress . Tac ker hela Horr i s 
Hinor-epoken och speglar utveck l lngen . Rikt Illustrerad. 100 
sidor. 80:-

HORRIS HI NaR CaLlE(T l aN 1 
Tester, artiklar mm ur samtida motorpress . Hateria l 
vad som tidigare pub l icerats I Horris Hlnor 1948-70 
dubbleringar i de båda backerna. 144 I I I . 70 sldor. 

utl;\ver 
inga 

65:-

" 
THE MORR I S HI NOR PURCHASE AND RESTaRATION /R Bateman/ 
Litet hafte av enkelt utfarande om k8p och renover i ng 
Horris Minor. 22 sldor. 25: -

MORR I S H I NOR SERV I CE AND PARTS SPECIAL I STS/R Bateman/ 
L i tet hafte av enkelt utforande med ad r esser t i ll enge l ska 
foretag som ar specia l iste r på MorrIs Hlno r se r vice och/el l er 
reservde l a r . 20 sidor. 20:-

HaRR I S HINDR 1000 OR I VER-S HANOBOOK 
Origina l Instruktlonsbok. Va l I I I. 60 sldor. 

HAYNES (AR MANUAL - HaRR I S HI NOR 1000 

25:-

Service och enklare reparatIoner av Horris Minor 1000. Kan 
ses som en extra utfor li g instruktlonsbok. IlD sido r . 30:-

HAYNES WORKSHOP MANUAL MaRR I S HINDR 1000 1956-197 1 
Basta verkstadshandboken for MorrIs Mi nor 1000 . Va l ill ust r erad. 
160 sidor . I nbunden. 120:-

AUTOBOOK MDRRIS MI NOR 1952-7 1 
Enda gor-det-sjå l v - handboken som omfatta r aven de tidigaste 
årgångarna av Morris Mi no r med toppventilmotor.Vål 111. 136 
sidor. Inbunden. 100:-

OLYSLAGER HORR I S HINaR 1000 
Kort modellhlstorik, tekniska data for aila mode l ler samt 
enklare reparationer och underhåll. Val i l lustrerad. 80 
sidor. litet forJlIat. 15:-

Al1a backerna med engelsk text. 
An g i vna p ri ser I nk l udera r mervlirdeskat t. Po r to t i ll komme r . 

Butik: Karlbergsvagen 42, telefon 08·32 52 65 
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Køb og salg 
Marri s Minor Super årg. ' 66 

sælges nys ynet 
Leveres med b l. a .: 
Guldmotor 15 . 000 Km . 
Or i g i nal frontspoiler 
Whe l ler Wheel m. nye dæk 
Læderrat , smart soltag 
Rustfritstål udstødning 
Originale fælge m. vin terdæk 

e v t . Carrera Sportssæder 

A23 ! J ohn Madsen 

Fj ellebrovænge t 9, DK-5230 Od e nse M. Tlf. (09) 1 49 9 4 0 

Sælg~s: 

Henv . : 

På grund af arbejde i udlandet sælges Morris Minor 
årg .1954 , 2- dørs , delt forrude. 
Alt rust er lavet , nylakeret - vinrød , lysledninger 
mang l er. 
Ekstra motor og gearkasse + andre dele medfølger . 
Pris: 18.000 kr. 
A-14o Jesper Tirstrup 
Kærmindevej 28 , DK- 6ooo Kolding 
tlf: 05 523623 

Sælges: r.1orris Ninor 1000 Super Bindingsvær!< årg. 68 , d efekt 
i bund . Pris kr. 2000, -

gerrv. : A- 345 Kai Larsen 

Sælge s : 

Henv. : 

Sælges: 

Sælges : 

Henv. : 

Brygvej 2, DK- 4700 Næstved 
tlf: 03 726334 

Morris Ninor Pick up sælges til opbygning. Bundrammen 
næsten hel - ellers rust de sædvanlige steder . 
Pris 3500 , - kr. 
A-507 Ole i·f . Jensen 
tlf: 06 157325 

rUnor Va n (59?) Bilen er komplet t • 
Bilen er annonsert i Aftenposten og 001 Ole og 098 
Arne har vært og sett på bilen . Vi kan svare på hvordan 
vi syntes den var ~ 
Ellers s å har eieren tlf : 032/73755 (Norge , r'ioss ) 

r·lorris 1000 pick up , årg. 71 sælges for høj este bud 
over 3000 , -. 
rom Greenfort , 
Sonnerupvej 22 , DK- 4060 Kirke Såby 
tlf: 02 392521 
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Sælges: 

Henv. : 

Sælges: 

nenv . : 

Købes : 

Henv. : 

1964 f.linor Cabriolet , som den er eller istandsat. (Se 
den i tidligere numre af NORrUNOR) 
1971 Minor varevogn, som den er eller istandsat. 
Nyt eller brugt anhængertræk til rUnar pick up / Van . 
Hye Cibie tågelygter med monteringsbeslag og gule pærer. 
1 , 3 ltr. Harina motor med B.l,'!. automatgearkasse og 
skift. 
l stk. B .\'l. automatisk gearkasse til Marina motor. 
A-083 Flemming Nissen 
Ussinggårdsvej 26 , DK- 7ooo Frederecia 
tlf : 05 940944 

2 metalforskærme - som nye. 
Køjre forreste fiberskærme. 
Bindingsværk (1:10ody) uden papirer - men med meget fin 
motor og gearkasse 1500 kr. Egnet til reservedele. 
Bindingsværk Oloody) med god motor og gearkasse - 4 
nye skærme - godt træværk - men en del rust . 
2 fo rreste hjulkasser (nye). 
2 døre i fin stand. 
A- 176 John Hollander , 
Johannesmindevej 4, DK- 9000 Aalborg 
tlf: 08 131587 

Fra Horris - Bindingsværk Baglygter - reflekser -
stanglås-greb - kofanger (bages te) 
A-478 Michael Jensen 
tlf: 08 658306 (efter kl. 17) 

Sælges: Tværvange til Minor, mass iv plade , pr. stk. Dkr. 275,
Kenv.: A- 199 Peder Poulsen, 

Dalvænget 9 , 
DK- 7300 Jelling 
Tlf: 05 872240 

Sælges: Nye og brugte dele sælges. Rabat til medlemmer. 
Henv . : .0\- 120 Anton Kamp , 

østergade 17 , Asferg , 
DK- 8990 Fårup 
tlf : 06 443295 og 06 418036 

Sælges: Tværvange til Harris 1000. Omgående leveringsdygtig. 
Henv .. : Ganges Bro autoværksted 

K. Qttesen 
DK- 4700 Næstved 
tlf : 03 728488 
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SANDBLÆSNING - ØSTJYLLAND 
Sandblæsning og evt. efterbehandling t'il rimelige 
priser. Yderligere oplysninger hos John 873547. 

Klubben 
Klæbemærke : 

Jakkemærke: 

Strygemærke : 

T-shirts : 

For -

sælger: 
l stk 10 ,- Dkr 
3 stk 25 ,- Dkr 

l stk 20 , - Dkr .. l stk 10 ,- Dkr 
2 stk 1 5 ,- Dkr 

str . 38 , 40 , 42 , 4 4 

pris pr. stk. 65 ,- Dkr . 

på tegningerne ses , hvordan de nye t - shirts ser ud. 
Der er tryk både for og bag . 
T- shirten er hvid og trykket er rØdt og sort. 

MORRIS 

$3 
MINDR 

Bog -
g~ 

~~jL";"~: 
:t s/.t .;.'",.. ~ - ""1 "-'. 

A. '7"" ~ ~. 
$-..1 . .I JI ~jld 

~.qJff! 

cIt.;,.. 

----
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Nye medlemmer 

A 580 Peter Grant Larsen, 
Dyrehave Gaardsvej 18 . DK-2aOD Lyngby. DANMARK. 

A 581 Vagn Laugesen, 
Granvcj 32 , Fensmark pr . DK-4700 Næstved . DANMARK. 

A 582 Bruno Pedersen, 
Gl. Ribevej 99 , DK-70aO Fredericia. DANMARK. 

A 583 Lars Lyster , 
H. C. Andersens Vej 5 , DK-8600 Silkeborg. DANMARK . 

A 584 Gudrun Nielsen, 
Odlnsvej 21 , DK-6100 Haderslev . DANMARK. 

A 585 Henrik Knudsen, 
Vandkarsevej 34, DK- 2880 Bagsværd. DAtmARK. 

A 586 Karl Erik Nielsen, 
Slndbjerglundsvej 6 , Lindved pr. DK-7100 Vejle . DANMARK . 

A 587 Henrik Lund Nielsen , 
Ilerluftrollesvej 2B, DK-4200 Slagelse. DANMARK. 

A 588 Jørgen Primdahl . 
Karollnelundsvej 12, DK-8BB3 Gjern. DANMARK. 

A 589 Tue BrOby ~Iadsen. 

Hanehøj 16 , DK-28S0 Bagsværd. DANMARK. 

A 590 Per Syversen , 
IlVO 2 Oslo MIL , Oslo l , NORGE . 

A 591 J. Ousen , 
Ternevænget 27 , DK-2791 Dragør. DANMARK. 

A 592 Valdemar Hansen , 
Fruenskovvej 9, DK- 5700 Svendborg. DANMARK. 

A 593 Jørgen Bebe , 
Præstegårdsgyden 35, DK-5600 Faaborg . DANMARK. 

A 594 Eli Jensen, 
Bramslykkevej 32 , DK- 2500 Valby . DANMARK. 

A 595 Birgit Søgård Hansen , 
Brændeskovvej 18 , Tved pr. DK-5700 Svendborg . DANMARK . 

A 596 Albert Hansen, 
Brændeskovvej 18, Tved pr. DK-5700 Svendborg. DANMARK . 

A 597 Erik Jensen , 
Blomstervængct 24 , Klo kkerholm pr . DK-9320 Hjallerup . DANMARK. 

A 598 Ole Normann Hansen , 
Iløjvangen 3 . Virklund pr. DK- 8600 Silkeborg. DANMARK . 

A 599 Preben Eriksen 
Rypevej 10 , DK-9575 Terndrup. DANMARK. 

A 600 Karsten Bruno Jacobsen, 
Manøvej 90 , St.tv ., DK-4700 Næstved. DNMARK. 
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A 601 Kaj Lykke Hauge, 
Hastrupvej l, Thyregod pr. DK-7323 Give . DANNARK. 

A 602 Anne-tlette Jensen , 
Grønagergårdsvej 5 , DK-4070 Kirke-Hyllinge. DANt~RK. 

A 603 Tom Niss Nielsen, 
Skørpingvej 25, Siem pr. DK-9575 Terndrup. DANMARK. 

Nye adresser 
A 053 Helge Havnes, 

Nakkenga 5A , N-6017 Åsestranda . NORGE. 

A 343 Torben Buhl, 
Vejlelandevej 40, DK-7200 Grinsted . DANNARK . 

A 372 Jørn Lu nd , 
Bl oustrødvej 6A , DK-2970 Hørsholm . DAN~IARK . 

A 507 Ole West Jensen , 
Fe nrisvej 7, DK-8230 Abyhøj . DANNARK. 

Efterlysning - Efterlysning - Efterlysning 
Hvem kender A 125 Gert Wiborg Pedersen NYE ADRESSE , Sidst kendte adresse 
var Annasholmgade 38 , DK-50DD Odense C. 

\~~:\\~~ , 
'. ". \ -~==i==~~\ Gør dit, fo r at gøre 

Norminor mere spændende 

~. 

- send os en lille 
histo rie, nog le billeder eller 
en tegn ing ! 
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