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Stedsgrupper 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Møregruppen 

Jonkoping og omegn 

Småland 

Nordjylland 

Randers 

Midtjylland 

Grindsted og omegn 

Østjylland 

Sønderjylland 

Sydfyn og øerne 

København og omegn 

Sydsjælland 

Jiimtland 

Als 

A-098 Arne B. Holm - Box 37 - Hovseter 
N-0705 Oslo 7 - tlf. (02) 44 09 91 

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

Ny kontaktperson søges 

A-29D Flemming Morgan Pitchfork - Trekanten 
Box 35 - S-34020 Liatorp - tlf. 0476 - 20 509 

A· l64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14 -
DK·9200 Alborg SV· Tlf. (08) 182329 

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17-
Asferg· DK·8990 Fårup · Tlf. !O6) 44 32 95 
A-812 Erik Andersen - Set. Ibsgade 15 
DK-8800 Viborg - Tlf. 0661 3797 
A-318 Steen Hoffmann - Vestervangsvej 69, nr 11 8 
DK-BADo Viborg - Tit 066' 3' 01 

A-230 Anton Sørensen - Egebjerg Landevej 26 
Krogager pr. - DK-7200 Grindsted · Tlf. (05) 339237 

A·082 Jens Mondrup - Svendsgade 135 · 
DK-7100 Vejle - Tlf. (05) 72 07 27 

Ny kontaktperson søges 

A-596 Albert Hansen · Brændeskovvej 18 
DK-5700 Svendborg - Tlf. 09 21 9806 

A-835 Kurt Dahlerup - Blovstrød Alle 19 
DK·3450 Allerød - Tlf. (02) 27 53 06 

H·386 Ketty Rasmussen · Sorøvej 484·486 
Rislev pr. - DK·4700 Næstved· Tlf. (03) 73 65 49 

A-l l77 Gusten Bjørk - Skosvagen 14 
S-83400 Brunflo - Tlf. 063/22232 

A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 
DK-6440 Augustenborg - Tlf. 044721 81 
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Formandens side 
Så er det Norminor tid igen og samtidig sidste blad fØf Sommertræffet 1987 
i Sverige . I har selvfølgelig husket at tilmelde jer , ikk'? 

Siden sidst, har vi fakt i sk fået et "lille" tal at fejre, nemlig at vi har 
rundet medlemsnr . 1200 - de t vil dermed også sige, at vi fra den 1 . 1 . 87 og 
indtil nu har fået mere end 60 nye medlemmer . 

Selvom det lyder ulogisk, glæder det mig faktisk meget, at vi næsten ikke 
har pl ads til alle arrengementerne under arrengemenlskalenderen. Det bety
der jo at der vi r keligt bl i ver gj ort et stort stykke arbejde af alle kon
taktpersonerne + andre og det lever i den grad op til et a f vore formål, 
nemlig at sprede kendskab om bilen til andre . En stor tak til alle jer, som 
gør dette store arbejde. 

Endvidere vil jeg gerne takke for den respons vi har fået på vore spørgs
mål i sidste nummer af Norminor . 

Som det fremgår andetsteds i bladet, vil der i vort jubilæumsnummer (Nor
minor nr . 50) være flere små overraskelser - så der er noget at glæde sig 
til. 

Sommertræf 1987 er jo lige for døren, og her bliver der noget at opleve, 
alt går som smurt og J~mtlandsgruppen har styr på det hele. Jeg kan kun 
tilføje at vi glæder os til at komme. 

Til sidst lige 2 små nødsråb til jer alle . Hvis du ønsker at købe nogle 
af de effekter, som klubben sæl ger - så Husk at indbeta l e beløbet på giro
kort først og så selvfølgelig at opgive dit medlemsnummer. Sidstnævnte 
gælder for enhver henvendelse til klubben. 

Rigtig God Sommerferie Allesammen! 

Venlig hilsen 

Lone Skov 

HUSI< NU 
det er lige 
til 



I Arrangementskalenderl 
Dato . 

Ju li . 
10=12 

10-12 

~~g~~~:. 
lørd . 1 

Se nd . 2 

Onsd • .5 

8-9 

15-16 

15-16 

22-23 

Send . 23 

Lørd . 29 

~~e~~~~~E ; 
lørd . 12 

Arrangement . Arrangør. 

F"e l les tur t i l sommert r e f fen . Mør egr uppen . 

Jamtla nd sgruppen . 

Familie tur - hjerl hede . Nordjylland . 

Møde ta nge El -Muse um kl . 14 . Midt j ylland . 

Klubbm ø te Rodeløk ke kafe'- Bygdøy .O slog r uppen . 

Veterantræ f Roskilde 

Minilræf - Vindebyøre(Tåsinge) 

Høsttreff-Hurdal . Ta' konta k t 
med Oslo gruppen . 

Rømø t ur 

"Lær at justerer din motor " 
Bilist Elektro, Struer . 

" Stor Fest" 

Tur til frilandsmuseet kl . 10 . 

Sjæ l lands motor
veteran. 

Sydfyn &: øerne . 

Os l ogruppen . 

Sø n der j y ll and . 

Midtjylland . 

Østjylla n d . 

Sydsjælland 
&: øer ne . 

Oslo : Afholder møde 1 . onsdag i måneden . Mødested mai-okt . : 
- - - - Rodelø kken Kafe', Bygdø . Nav-apr . : Kjemisk lnst . , Bl inde r n . 
Ring en person i styret på forhå nd , i tilfelle der er forandringer , 
eller specielt program . 

?~~ ! ~ ~ : Af holde r kl ubmøde h ver de n si dste ti r sd a g i månden på 
Stenstrup Kro kl . 1 9 . 30 . 

?~~~j~!!~~~~ Afholde r klubm øde første søndag i måneden 

K1.19 . 30, på Sorøvej 484, Tlf . 03 73 65 49 . 
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Lørdag og søndag d . 18 - 19 jul i 1987 afholder f.oren ingen 

"RUS TY WHEELS" igen træf , denne gang ved lisbje rg , nord 

for Arhus . 

Som i 1986, vil der vær e mulighed for ove rnatni ng 

ved camping , fæl l es spisning samt diverse 

Aktiviteter . 

Datoen ligger fast - så reserver denne 

week-end til e n opl evelse fo r hele fa

milien . 

Niels Jørn Christensen 
Jens Lauritsen 
Knud Er ik Nie l sen 
Flemming Spangbo 

OB 24 SB 12 
08 66 63 59 
08 31 94 02 
OB IS 71 66 

Alene o rdet fører tanken hen på noget gammel t bras . Men sådan var det ikke 
- slet ikke! 
Sammen med Kla us l undsgaard og Do rlhe, ha vde Sonja og jeg tilme l dt os til 
argentinsk grillspisning hi n lørdag den 19 . -20 . jul i. Da vi ankom 1ørdaf 
formiddag i Forde, var der venlige , smi l ende hjemmeværnsfolk, der dirigere
de trafikken til Skivum Østerkrat . 

Det skal i kke være nogen hemmelighed , at vi var målløse . Rækk e op og ned 
stod der noge t a f fortiden, både fo r landbrugets og fiske r iets vedkommende 
i form af veltjente traktorer af mange forlængst gl emte mærke r og mange , 
som vi stadigvæk husker . Desuden var der stationære motorer, anvepdt til 
mange formål . Pe t roleum var jo det gængse drivmiddel dengang . Glødehoved 
og bl æselampe fandtes i rigt mål , så teknisk og dog så enkel t. 



KOM OG- VÆR MED 
Gik man videre i rækkerne så man svenske biler i mange hengangne modeller . 
Renault 4CV er ikke noget at kimse ad , når gejsten er der, ej heller t<1orris 
100 . Siden kom Mercedes sport og alle t<1Gthne. Der var ikke at forglemme-
US Car Club med deres flydere, som var et kontrapunkt af stort format, til 
del øvrige, nostalgiske. 

Vi så motorcykler og knallerter , og når man kiggede ind i det store t elt , 
kunne man se den spæde begyndelse - til vore tipoldefædres mekanisering -
Væltepeteren og en del andre modeller af de aller fø rste cykler . 

Personligt så jeg frem til , at den gamle skulle komme, og hun svigtede hel
ler ikke dennegang . På slaget 14 .00 fløj hun ind over pladsen - i anstæn
dig højde - og vi så DY-SPE - en gammel veltjent Dakota. Fra den skulle der 
foretages faldskærmsudspring, når maskinen var kommet højere op . 

Der gik nogen tid , men så sprang de ni jægere og det var sikkert opvisnin
gens højdepunkt , da faldskærmene med Dannebrog dalede mod jorden . 

Endnu engang blev vi overrasket, fo r efter sp ringerne var landet , kom den 
aldersstegne Dakota med kapta jn Jørn Poulsen, Værløse , ved pinden, indover 
pladsen , v.end te i et smukt drej , så vi alle kunne se oversiden af planet. 
Derefter var det Aalborg for at tanke . Kaptajn Poul sen f lyver dagligt 
C-130H Hercules, som er stationeret i Værløse E$K 721 . 

Det var næsten fo r meget på een dag! 

I'lotorer , traktorer, motorcykler, store biler , gamle biler , Væltepe t ere , 
grammofoner, skr ivemaskine r, gsmmelt f l y og som afslutning en tur i heli
kopteren sammen med Klaus Lundsgaard. 

Alt dette i forbindelse med den argentinske grillstegning og spisning i 
teltet i venskabeligt samvær gør , at vi allerede nu opfo rd rer bestyrelsen 
for de rustne hjul til at gentage succes~n næste år . t·led ca . 1800 besøgen
de det første ar vil der sikkert komme dobbelt så mange næste gang . 

Hus ke blot at købe tomater de ref t er . 
En god dag! Tak! 

Poul Kristensen, Storvorde. 
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RUSTY WHEELS inviterer igen til træf. Denne gang er det henlagt 
til Carsten Balles maskinstation i Lisbjerg ved Arhus.Tidspuruttet 
er week-enden 18. og 19. juli 1987. 

Formål et er, at skabe kontakt mellem klubber, interessegrupper 
og private med interesse for bevarelse af tekniske og mekaniske 
ting af historisk værdi. Så har du en bil, motorcykel, knallert, 
traktor, damptroml e, flyvemaskine, symaskine eller måske noget le
getøj, som er mindst 25 år, så er du velkommen til dette træf. 

På pladsen er der mulighed for opstilling af telt og camping
vogn. Der er toiletfaciliteter . I de store haller har du mulighed 
for at udstille effekter, som iklce egner sig til udendørs ophold. 

Hvis det passer i dine ferieplaner, er du velkommen til at ind
finde dig på pladsen allerede fredag d. 17. 

Hvis du ankommer inden lørdag d. 18. kl. 10°0, og hvis du bli
ver til søndag d. 19. kl. 16°0 , så får du tilmeldingsgebyret til
bagebetalt ved afrejsen. 

Program for lørdag: kl. 140°_1800 : Aben for publikum. Kl. 1800_ 
2000 ; Jens Fromegård serverer helstegt pattegris og lam. Herefter 
er der dans og musik 1 laden. 

Program for søndag: kl . 800_10°0: Morgenmad og kaffe. Kl. 1000_ 
16°0 ; Aben for publikum, mellem 1500 og 16°° er der præmieuddeling. 

Af hensyn til de aktiviteter, der arrangeres for børn og voks
ne 1 løbet af week-enden, vil vi gerne have din tilmelding hurtigst 
muligt og senest 1. juni til N:).els J.ørn Christensen, Genvej 18, 
Kaas, 9490 Panårup, tlf. 08 245812 efter kl.lgoo • 

Efter modtagelsen af tilmelding og gebyr vil der blive tilsendt 
kørselsvejledning og spisebilletter. 

TILMELDING TIL RUSTY WHEELS 'S TRÆF LØRDAG D.1S/7 OG SØNDAG D.19/7 

Navn' __________________ tlf, _____ _ 

Adresse: ____________________________ _ 

Jeg deltager med: ________________ Årgang, ______ _ 

Tilmeldingsgebyr kr. 50: _________ _ 
Overnatning i eget telt eller campingvogn kr . 30: _________ _ 
Spisning lørdag aften og søndag morgen - ·voksne kr. 100: _________ _ 

børn un:ler 12' år kr. 70 ! _________ _ 

Indbetalt ialt kr. 
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HAR DU SA~l~IE PROBLEM NAR DU STARTER DIN 

MINDR????????? 

Dagens tema vi l være : 

åbent hus hos : 
TLF. 07 85 40 44 
vILars Dalsgaard 
Gørt iervej 3 
7600 Struer 

"Lær at justere din egen moto r " 

Som afslutning på mødet, vil vi køren 

en tur ud i det Vestjydske . Husk de r for madpakken . 

Ps. Mød op , da vi så sjældent ser f>lorriser her ude . 

Bilist-Elektro vil spende re en l ille anretning på os . 

Dagen vil væ re SØNDAG DEN 23 . August 1987 Kl . 14 . 00 

Opsamlingssted : Tinghallen kl . 12. 30 

Specielt tilbud ti l medlemmerne: 

På ombytningss t a r tere -30% 

ombytningsdynamoer -30% 

Viskerrobot kr . 75,-

+ mange andre gode tilbud! ! ! ! 

• 
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I HASTE-INDLÆGI~ • Pas på BENZINEN! ! 

Blyfri benzin er moderne , men i ngen Minor-eje r kunne vel drømme om at t i lby
de sin bil dette brændslof . Det vi l le formodentlig hurtigt komme til at kos
te en dyr reparation . 

Den fornuftige køber 96 oktan, eller hvis man kører stille og roligt, og 
holder øje/øre med eventuel bankning, nøjes man med 92 oktan . 
92-oktan-brugerne får besked om , efter at 92 oktan blyholdig er udgået af 
besparelseshensyn , uden videre at anvende 96 oktan blyholdig . 

96 akten-brugerne køre r tørstigt videre på 96 oktan blyholdig . 

Men hvad kunderne ikke får at vide er , AT 96 OKTAN BLYHOLDIG NU ER FREMKDt·1-
MEl VED BLANDING AF LIGE DELE 98 OK TAN BLYHOLDIG OG 92 OKTAN BLYFRI BENZIN . 

Den nye 96 oktan blyholdig har således fåe t halveret sit blyindhold fra 
0,15 g/l - 0 , 075 g/l. (DK-benzin dog 0 ,09 g/l da de blander mere 98 oktan i 
end de øvrige) . 

Vidste du , at ALLE Minorer ifølge nyligt indhentet oplysning fra DOM I kræ
ver minimum 0 ,1 5 g/l??????? 

Eneste benzin du kan tilbyde di n Mi nor, er der for 98 oktan blyholdig, som 
hos alle afspurgte selskaber (Statoil/Esso , BP , Shell , OK, og Uno-X) inde
holder 0 , 15 g/ l , hvilket er det maKsimalt tilladelige indhol d . 

Tilsyneladende er det kun Uno-X og DK-benzin ( pudsigt nok danske selskaber ) , 
der med sin "bly-let benzin" og "miljø-mix" advarer kunderne om et nedsat 
blyindhold. Alle andre selskaber nævner intet om det . 
Hvi s du har haft uforklarlig motorskade indenfor det sidste år , har du må
ske he r fået forklaringen . 

Fra sædvanligvis velunderrettet ki l de forlyder der , at SHElL har haft pro
blem med deres Fo rmula-benzin og Opel-vogne. De t kunne være samme problem? 

Med venlig hilsen 

A-248 Bjørn Jarl Kristensen 
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( Vil du undgå si t~ationer som nedenfor, 
så hrug 98 okLun ) 

RED. 

. 
_ "JRMf;!J, DET VA~;)O OGSFI I< U/J ~r tø;E -

I..;GT TilJ~Uj), HI? DET k il'" S\o'I'f.1 GOJ>T &V;tJG E 
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Morris-træf hos 
nOMI-forhandleren 

General for saml ingen 1986 

Det skrev avisen - ordre t: 

Den er buttet og undselig som en jysk bondepige. Nogle synes , at den er 
nuttet, sød og charmerende . Andre finder den s l et og ret hæslig og kalder 
den "Mor ri s træls ". 

En helt tredje kategori synes , at den se r "hård" ud med br ede sutte r og 
l ude r - l akering . Den lyder nogenlunde, som hvis man spær rer en gammel Nil
fisk s tøvs uge r inde i en tom olietønde, en dyb, i ndes pærre t, nærmest kom
primeret og hul lyd å la en skikkelig motorbåd i tomgang . 
Det er en ~lorris 1000! 

Under alle omstændigheder står Morris 1000 for bilisme i en kategori for 
sig . Det er ikke gyngehest- og hønsestrik-stil som 2 CV~rne. og det har 
heller ikke noget at gøre med Coro l la og Cortina-kør enes pubertetsbilisme . 
Det er s nare r noget i retning af engelsk veteranbi l cha rme s krue t sammen med 
amerikansk Hot Rod-vildskab . 

En lOOO'e r er nemlig ikke ba re en lOOOer . Den mest almindelige model er 
selvfølgelig den helt ordinære sedan . t~en der er også en van , en lille 
(meget lille) ladvogn , der minder om en blanding mellem en t r illebør og en 
Scania Vabis . Og så er der selvfølgel ig bindingsværksmodellen, en pudsig 
krydsning mellem bil og bindingsværkshus . Den mangler kun et strAtag ... 
Ja , hvor for ikke egentlig? Er der nogen, de r har et ti l salg . og hvem 
kender nummeret på en go tækker .. . . ? 

PEPPET OP 

I den senest producerede standar d udførelse ha r t-f inoren en 1098 kubikcen
timeters motor på 50 heste, men mange af klubbens medlemmer har peppet lidt 
op på bilerne indenfor lovens rammer , noget med , at motorkraften ikke må 
øges med mere end 20 procent . Det er i kke nok ti l at kaste BMW ejerne ud i 
dybe i dent i t etskriser, men nok til at jorde en Golf i ny og næ ... 

Så skete der ellers noget. Nordisk t-forris Minor klubb , der skal staves 
med to ber til sidst, blev dannet i Norge i 1978 , og siden da har der været 
plads til alle , både studenterne , jægerne , bløde hatte og de unge fløse , 
der gør en eller s fredelig familiebil til en blodtørst i g kilometer-æder ... 

Vi takker fo r den "pæne " omtale og kom så ikke og sig' at man ikke s kal 
tro på alt, hvad de skriver i avisen ... Viborg Stifts Folkeblad 

A- 522 Lone Skov 
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Det er med ægte entusiasme jeg skubber rudekuverter, reklamer fra Superland, 
aviser m.m. ud til højre og kaster mig over det nye nummer af Norminar , når 
det ankommer med posten . 

Som novice indenfor bilteknik, speciel t Morris Minar, bladrer jeg direkte 
om til "Antons" side, fo r at suge til mig af fif og gode råd . 
Jeg har været i klubben i ca. 3/4 år og har modtaget 5-7 numrer af Norminor . 
Hvad med de foregående ca . 40 numre? Var det muligt , nu da der snart er ud
kommet 50 numre, at samle ~ teknisk stof (det er trods alt det som binder 
os sammen) i et fotokopieret hæfte eller lign . til en rime l ig (billig) pris, 
så alle vi "nye" kan blive ført teknisk a' jour. 

Jeg ved godt, at de gamle numre kan købes for 20 kr . stykket , 40 numre a 
20 kr. : 800 kr,!! så det . 

Måske bliver Norminor nr , 50 et jubilæumsnummer? evt . med et speciel t til
læg om teknik? Ja hvem ved , der er mange muligheder!!! 

Med hensy n til formandens tanker om konkurrence i bladet, hvad med en ny 
forside til Norminor, Der må blandt klubbens ca . 1200 medlemmer være nogen 
med konstne r iske evner, som kan friske lidt op på sagen , 

Og så til sidst et teknisk spørgsmål. 

Kan I lave et a'jourført smøreskema, d . v. s . hvormeget, hvornår og hvilken 
olie/fedt af de der er på markedet, der er bedst/god, medtag også gerne 
bremsevæske og gerne flere bud pr . opgave . 

Med sommerhilsen 
A-lIZ7 Torben Therkildsen 

12 



TAI< 
FOR 

BREVET 
Det er altid dejligt, at f å breve som dit . Breve med en masse forslag og 
spørgsmål . Det giver os noget at arbejde videre på . 

Hvad angår dit spørgsmål om et hæfte vedrørende teknisk stof - så er det 
så afgjort et spørgsmål/forslag , som vi vil arbejde videre på . 

Du kan også roligt glæde dig til jubilæumsnummeret - her vil Norminor få 
et "new look" samt mange andre små overraskelser . 

Dit sids te spørgsmål , om et a'jour ført sffiøreskema, er givet videre ti l 
Anton - som helt sikker vil finde frem t i l et eller andet. 

Med 1000 hilsner 
Bestyrelsen 

ps . vi vil samtidig gerne opfordre andre medlemmer til at skrive ind 
om jeres ideer og spørgsmå l . 

*Vil De være venlig at sige mig 
vejen til bilkirkegården? 
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Keaterl Boghandel 
Jena Ole,en 
Po,tbOK 209 
Raadhusslræda 2 
8900 Randars 
DENMAAK 
Tal f. (06) 4208 13 
Postgiro 60084 96 

Kære Morris Minor-entusiast , 

Jeg tillader mig at være lidt stolt over at 
kunn e tilbyde dig en reparationsbog til din 
Morr is Minor fra perioden 1929- 34. 
So m følge af mine kon ta kter med veveranfolket 
lykkedes det mig at låne et eksemplar af den 
bog , du ser på vedlagte fotokopi , " Informatio n 
Ma nual , Morris Minor 1929-34". 
Bogen er oprindeligt lavet af Harry Edwards, 
so m var klub-historiker for Morris-klubben i 
England, og duplikeret udelukkende til denne 
klubs medlemmer i 1962 og 1969, og den indehol
der foruden reparationsvejledning et re se r 
vedelskatalog, sprængskitser, el-diagram og 
specifikationer af enhver art. 
Een lille ulempe er der dog: Den oprindelige sten
cilering var noget mangelfuld , men ved teknikkens hjælp 
er det lykkedes at gøre de nne udgave mindst lige så 
god som den o r igi nale , men enke l te sider er lidt 
u tydelige. 
Bortset fra dette er bogen helt fortræffelig og 
er s ikkert det , du har ventet på i mange å r. 
Format 246 x 210 mm , 128 Sider, pri s kr . 18S,-

Komor i Sverige: Jenl Oleson, Gran$viigen 13, 13700 Vis terhaninge, Sverige, postgirokonto 441 7807.7 



Læserindlæg 
Kære Marris Minor venner, et nyt medlem bør jo 
gøre lidt for klubben , yde et ~ lille bidrag eller 
lignende . ? 
Altså : " Thoroughbred og Classic cars " kan fra i,_ 
1988 rås i læsekreds fra Statsbiblioteket . Det 
vil koste 60-70 kr . for tolv numre til gennem
læsning, løssalgsprisen på T og CC er 50 , - pr . 
nummer , så der er virkelig noget at spare hvis 
man ønsker at følge med i det ; bredere veteran stof . 
Skulle i ønske at blive abonnmenter så skriv til . 

Statabiblioteket i Arhus 
Tidsskriftafdelingen 
Læsekredse 
Unlversitetsparken 
8000 Arhus C 

Med venlig hilsen 
A-1196 Peter de la Cour 
Johs. Ewaldsvej 57 . 
8230 Aabyhøj . 

******* * **** TA' MED TIL TRÆF I SVERIGE . ** ** * *** ** ** 

Skulle du endnu ikke have bestemt hvilken færge du vi l med 

og hvornår du vil afsted - sA MØD OP !! 

Vi ser ger ne nogle flere MORRISER i vores kolonne . Den starter 

fra Frederikshavn Onsdag d . 8/7-87 , ankomst senest k l. 22 . 30 , 

med afgang til Goteborg kl . 23 . 30 . 

Billetpris 396 , 00 retur 

Rabat 10\ fåes ved fremvisn i ng af brev fra Stena Linie 

i brev n r . 46 . Husk også d it medlemsbev is ! 

vi vil overnatte en gang på vej gennem Sverige , enten i 

te l t eller på vandrehjem . 

Billet prisen fordre dog hjemrejsen foretaget med natfærgen , 

med afgang G6teborg kl . 23 . 30 . Hjemrejsedagen efter eget ønske 

kan e v t . af t ales ved udrejse . 

Ring og bestil din plads nu , det haster !!!! 

ALLE ER VELKOMMEN . 

pA GENSYN ! 
H-1032 Karin 
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ØSTJYLLAND 

"STOR FEST " 
Lørdag dpn 29-" indhydps til den stOTP feHt. Den sAkulJ le · · tI3~t feut " 

har vi i flT vulgt at 8'(~re tl1 en "50(,}' part.y " ,så adf;'ungukl'avene 

er I!1cfWt f'nkl(> , medlel'lmPT fru alle lokal gru P], ,> , Ol' i!H'fft!t vplkomne 

blot man er phklmot i tøj der er ,i !; Lil In(>d det dc>r hlev lH'Uit l i 

hal v LrC'l:,s(»'ne. I.fed hensyn til mad : m('dbr.illt~ s('lv kold elle '" VUTm 

der vjl vw!'e r~uljF.hE'cl for at gl"ilJe (også j regnv e jr) r:1f!(lhriue .'elv 

g rill en v j har kul. Der vil selv[ølgpli~ bliv(' afhold t kord:ur~nccr 

j løut"t uf uf tenen ligesom der selvfølee lid ocså vil blive> :Jl l l 1f't 

op til duns r:u:!d lcgte 50er ;Ilu si~ . Festen slurter me ll em 17. , o -18.00 

afh:l!,, '.i.1 ',lom dpI' er en grill der' skal lamdea op . Alle der Ji\o<.", 

ved hvo l' ,Iohn og Kare n bor vil VI " lIri t? ldinB' f å dett,~ k1ur"L1et. 

'I'ildl!leldinr; s~al ske Ul jenn tlf 057207; . ' c r Jørn tU' O';di)1795 

gør del flnur~Ht lII('n uelle$l mundur; den 24·(3 Og lil'e til sjdul hvud 

er en ægt!' jOer ffHl t uden en eoke ? !:II\. derfor hul' Co(~<J. (Jall! love l 
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lidt spo /J. ;ering 

ved denne lej-

1 iphed . 

Merl VP/lliehi1scn 

pI\. h,,:; ty ri' 1 cens 

v oglle 

A-12U .Jørn 

HUSK 
HUSk 

TILMELDINO 



ØS1'JYLLANDS FonAHl 
Den 12/4 87 besøgte vi Anton Ka mp i As:ferg. Vi indtog middags

maden i Kn udstvup , på vejen derop. Vi n åede As:ferg cirka klo k 

ken 14 . An ton slap os løs me l lem h yldern e , og h a n havde masser 

at se på, - også for dem der ikke skulle handle. Midtvejs blev 

vi alle budt på te, kaffe og kage. - Alt i alt havde vi en god 

og h yggelig dag. 

Englandsdag. 19/5 . 

John og Karen havde in

viteret til en " En g

lundSdag" . Emnet var: 

En tur til England i 

1988. Vi så vidio-test

:film af Hinorer , og fik 

en del tips og ideer af 

de "garvede " Englands

rejse nde. 

Den 5 , 6.7/6 afholdtes Ustjys k millitræf i I(iis . 

på trods af det sene tidsl>unkt a f året , si vi i k ke meget ti l 

solen. Tværtimod, det styrtregn ede det me:ste af tiden . Uegn en 

satte s it tydeli ge præg på hele træffet - jeg håber ikke, ut 

det gav for mantje forkølelser . Trods regn, fik vi afholdt de 

fle ste aktiviteter , og fik en dejlig weeke nd . Tilsl u t n ingen 

var helt på tOjJpe n - ci rka JO minorer . 
P.b.v . Jens. 
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Sydsjælland og øerne 

Nu har vi ove r ståe t vores f i s ke- og strandtui, hvor vi fik samlet 8 minarer 
og 20 personer . Vejret var højt , flo t s t il l e solskin , men fiskerie t var i kke 
god t . Vi havde 3 p r~mier , der skulle deles ud , men der var kun en , som hav
de fanget noget - en kæmpe hundes t ejle på 3 cm . ,,-------.... 

Præmiemodtagerne 
En havde fundet en på 2 cm , så de fik l . og 2. præmie , 3 . pr æmien blev der 
tr uk ket lod om . Der var ogsn 3 præmier til de 3 største søstjerner , der blev 
fundet. 

Den største var ca . 5 cm mens den mindste var ca . Smm . Den eneste der havde 
bid hver gang var mig , der fiskede i p0 1s~g r ydent men det gav ingen præmie 
- øv. 

18 



Næste tur med madkurven bliver den 12 . september med start kl . 10 . 00 fra 
Sorøvej 484 til Frilandsmusset . Alle er velkommen . 

Vores næste f1inor-møde lige et par måne-

Kaffepause 

f'lange tusind hilsner og tak for det gode humør på vores -sidste tur . Håber 
at se alle igen og nogle nye . 

H 383 Ketty 
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-store 
oplevelser for 
hele familien. 

Søndag den 24 . 5. 1987 

Grete arrengeret Midt-
Jyllands medlemsmøde . 

1'-1ødet havde slt start på Bruunshaab Gamle Papfabrik , som 

i dage ns anledn i ng , havde slået dørene op , samt sti l let loka

le til rådighed for os Mor ris entusiaster . 

20 

Vi blev vi st r undt på det arbejdende fabriksmuseum, mens Egon fortal t e 

om alle mas kinerne og deres funk t ion . Størst var vo r es overraskelse, da 

vi fi k forevist en gammel dampmaskine fra 1896, som dog ikke var i dr i ft , 

men der skulle blot monteres en indfy r i ngsanordning samt t r ykprøves , for 

at være "!<preklar " igen . 

Personligt var jeg meget overrasket over , at så gamle maskiner kunne 

være'så interesante - det tror jeg vi al le var . 

Fremmødet var ikke til at tage fejl af 21 biler (så havde vi godt nok 

også vejrguderne med os) 



at 
All i alt en virkelig god daq, hvor et par stykker af os ogs~ prøvede 
"sidde fast" i den meget gamle elevator . 

Efter fabrik sturen, havde Jørgen og Grete inviteret på grill-pølser 

+ drikkevarer . Alt imens vi sad og nød disse varer , holdt au tolakerer 

Erik Pedersen fored r ag for os, samt svarede på de mange spørgsmål , 

som folk - der gerne selv ville male - havde . Endvidere fik vi lov 

til at l åne Eriks motivlakeringssæt - så det bliver spændende, at se 

hvad der kommer ud af det . 
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NYT fra Midtjylland 
Kombination af månedsmøde og besøg på en virksomhed e ller 

anden institution har vist sig at være en succes . 

Ikke mindre end 20 dejlige Morris ' e r med indhold, var mødt 

frem til besøg på den gamle papfabrik i Bruunshåb , hvor A-770 

Egon, som til daglig arbejder på fabrikken, viste os rundt 

og fortalte livlig om produktionen gennem de sidste 100 år . 

Pappet der fremstilles er af en kvalitet, som ingen andre i 

Danmark kan haml e op med, til trods for den meget primitive 

fremgangsmåde. 

Fabrikken har i år fået status som et arbejdende industri-

museum . Hele fabrikken drives stadig ved vandkraft og har 

idag 2 1/2 ansat. En udflugt værd . 

Efter besøget på papfabrikken , gik turen mod Viborg, ad de 

s må veje, hvor vi var inviteret på grillpølser og øl , af 

Grethe og Jørgen. 

Ved dette traktement fortalte Erik Pedersen, som er auto la-

kerer i Viborg , om forske l lige metoder og muligheder . Og der 

er mange, for at få Morris ' e n til at se pæn ud . 

Det skal siges at Erik Pedersen ved denne lejlighed ydede 

et pænt bidrag til den slunkne l oka l kasse, så der s kulle 

være en mulighed for gratis kaffe ved næste møde d . 2/8-87 , 

som vil blive ved Tange El Museum . 

Alt i alt en god og fornøj e lig , lærerig solskinsdag . 

A-812 Erik 

Midtjyll and 
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tlINITRÆF 

Ja, desværre var vi ikke hurtige nok til at få annonceret vores mini træf i 
sidste "Norminor", men det gik godt alligevel - i weekenden var der 14 Mor
risser på Løgstør Camping, på t rods af det ikke alt for gode vejr . 

Lørdag aften havde vi fælles gril laften, - det gik også godt (vi bestilte 22 
halve propel-dyr med sveller i den lokale grillbar). 

Senere så vi en videofilm fra sommertræffet i øster Hurup . Vi var også med 
i en direkte nyheds udsendelse i Midtf jords radio lørdag aften. 

Tak til alle der mødte op og ikke mindst tak til lejrchefen. der gav os hus
ly til vores fælles grillaften. 

HJ ERL HEDE 

Lørdag den l. august 1987 har vi arrangeret en FAMILIETUR til Hjerl Hede, 
hvor alle er velkomne . 

Vi kører fra Aalborg (Bilka) kl. 9 . 00 og samler op følgende steder - Store 
Binderup Kro kl. 9 .45, - t1øldrup kl. 10. 00 og Skive 01etax stationen) 
kl. 10.30. Vi regner med at være ved Hjerl Hede ca . kl. 11 . 00 . 

Der arbejdses på heden hele dagen og vi tager se l vfø lgelig madkurv med . 

Hjemtur ca . ved 16.30 - tiden. 

På gensyn 

Venlig hilsen 

K.J . I.L. 

VIDEO - FILM 

Video-filmen fra Sommertræffet i øster Hurup 1986 er langt om længe lavet 
færdig og kan l ejes eller købes 

Tlf . 08 18 23 29 
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Sønderjylland 
Hej folkens ! 
Så er der nyt fra Sønderjyllandsg ruppen. 

l år afholder vi en 2 dags Rømølur, nemlig Lørdag og søndag d . 22-23 .8 .87 
Vi mødes på Kakolkbutikstorv kl . 12 .00 - lørdag . 

Der vil være opsamling i Vojens og Ribe, i Ribe på rastepladsen overfor 
discotek Carousellen på Plantagevej kl . 10.00 

I Vojens på banegården kl . 10.00 

Vi regner med at efte r teltrejsning vil der væ r e fællesbadning på st r anden, 
så husk badetøj! 

Lørdag aften vil der så være mulighed for, at deltage i en måneskinstur med 
Rømø - Sild færgen . Turen starter kl . 20 .00 og slutter kl . 24 . 00 . 
På turen vil der være underholdning og dans ombord . Der kan købes platter 
ombord . 

Ps . Husk pas - campingpas - badetøj 

Tilmenlding senest lørdag den 8 . 8 .87 til : 

John Pedersen 
Grænsevej 3 Sæd 
6270 Tønder 
Tlf . 04 72 44 20 
(kan benyttes hos 
svigermor) 

ELLER 

Per Fredel"iksen 
Mosevej l 
6760 Ribe 
Tlf . OS 42 OS 07 

* -Kør nu fo rsigtigt , formanede manden , da konen ville 
låne bilen . Husk, de modkørendes biler er måske heller 
ikke betalt . 

* Og så var der den om manden, konen og bedstefaderen, 
der var ude at køre på det nye stykke motorvej over fyn, 
da de bliver stoppet af en patruljevogn . 

_ Goddag! De er bilist nr . 1 .000 , som har passeret det 
nye stykke . De får her 2. 000 kr. Hvad vil De bruge dem 
ti l ? 

- Så tror jeg, jeg vi l have et kørekort! 
Hen så afbryder konen ham og siger : 

- De skal ikke høre på ham, betjent, han er bare 
skidefuld! 
t·1en så sige r bedstefaderen fra bagsædet : 

- Det er det, jeg hele tiden har sagt , vi kommer ikke 
langt i en stjålet bil . ! 



Sydfyn og øerne 

MINITRÆF I VINDEBYØSE PA TASINGE 

Som omtalt i apr i l bladet , holder vi det årlige t r æf den 15-16 august og 
håber på tilslutning fra andre gruppe r rundt i lande t . 

Vi er på pladsen fredag aften den 14 . august . 

Kommer man fra Odense, går hovedvej A9 direkte over Svendborgsundbroen, 
hvorefter ma n dreje r til venstre i lyskurven . Kører ca . 10 mtr og drej
er t i l venstre igen - kører forbi den lil l e havn og igen til venstre ved 
skiltet "Camping" . 

Tilmelding senest den 9 . august til : 

A-596 Al bert Hansen 
Brændeskovvej 18 
Tved 
5700 Svendbor g ET GODT TILBUD 
Tlf . 09 21 98 06 

- De kan Jo bare læse, 
hvad del' stAr p!. øklltet! 

Fun and Functlon! 

25 



Sælges 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

26 

Mords l-lincr 1000 årgang 71. t~eget fi n stand , let at syne . 
Mange gode dele bIa: Ny kobling , tonede forrude, Me zda 
sæder (fo r ) med bet ræk, sportsrat, fiberskærme , radio med 
båndspiller + højttalere , gammel t køleremblem (den med Mer) 
+ reservedele 
Pr i s . 3 .800 kr . 

Bindingsværk med godt træværk kan afhændes for kr . 1 ,000,-

Benzintank 

Høj r e forskærm i glasfiber 

Lars Nørholm 
Gothersgade 2 B tv . 
7000 Fredericia 
Tlf . 0594 23 68 

Grundet pludseli g opstået pladsmangel 
sælges : Minor serielI (803cc) 1954. 
lædersæder , speedometer i v side . Ori
ginal , pænt rødt indtræk , rust de sæd
vanlige steder . 
H-V van døre , pæne , grå . 1000 moto~ 
med gearkassen, gearkassen uden " fart 
striber " . 

A-1196 Peter de la Cour . 
tlf : 06 253828 . 

200 , -

100,-

t·lorris Minor 1000 Super , årgang 1969 , med brazil fælge 
soltag og stereo anlæg . Farven er sort og der er rødt 
velour indtræk . Bilen er synet den 23 . 3. 87 . 
Pris kun kr . 14 .000 , -

Efter kl. 16 .00 til 
A-945 Carsten Thomsen 
E. t-Hkkelsensvej 3 
9900 Frederikshavn 
Tlf . 08 42 64 24 

*t~ ek anikerens IUkael havde i længere tid forsøgt at 
manøvrere sin bil ind mellem to andre ved en parke
ringsautomat . 

-Læg en krone mere i , r åbte han til sin ven, Carlsen , 
denne gang skal jeg klare det .... ! 



Sælges : 

Henv: 

Sælges : 

Henv .·: 

Sælges : 

He nv. : 

Morris ~Iinor 1000, 4-dørs, år gang 1962. 
Meget velholdt . Total istandsa t, Bl.a . 
kan nævnes: Rustarbejde lavet i 1984. 
(nye vanger, dørstolper, inderskærme 
og bund .) Har siden fået alle "roter
ende dele" renoveret på aut . Do mi
værksted . (Notar, kardan, bagtøj.) 

re de fælge , 
lWOY udstød-

~I anteret m ed glasfiberskærm e bag
bl, forsæder fra Alfasud, el-bagrude, 
varmeapperat. fra ~I orris Minor sup
er. Regninger på tilsam men 77.000 kr. 

sælges nu for 2 2 . 000 kr . 
H ans N oltenius . 
A'llegade 20b1 

5000 Odense C. 
tlf, (09)149370 . 

fra t·lorr is 1000 Van 
2 stk . fordø r e 
2 bagdøre 
2 - frontklapper 
l moto r og gearkasse 
l bagtøj med nye gummiklodser og nye s tød

dæmpere 
+ diverse dele. 

Michael Pedersen A-lISl 
Vindebjergvej 31 
5463 Harndrup 

~lorris 1000 Bindingsværk 1969 . So r te plader, 
synsf r i sammenkobling . Er renovere t og synet 
den 1.9 . 86 . 
Farve rød og so r t , lyst trævæ rk . Ska l ses . 

Morri s 1000 Pick-Up 1968 , hvide plader , ombyg
get med trælad og renoveret i 86 . Farve : blå . 
Sælges nysynet . 

Sigurd Knudsen A- I07 5 
Baunbasvej 12 
6650 Brørup 
Tlf . 05 38 29 70 
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Sælges : 

Henv . : 

28 

l stk . Weber m/lange i ndsugningstragte og luft fi l 
terkasse + indsugni ngsmani fold (den forstærkede ty
pe til race) 
Dkr. 1.100,-

l stk . 1300 topstykke (lidt defekt) 
Dkr. 200 , -

2 stk . dobbelt SU-ka rboratorer 1/4" - komplet 
nyrenoveret med manifold 
Dkr. 1.000,-

l stk . 731 kanst kørt 15 .000 km 
Dkr . 400,-

l stk . Copper-S strømfordeler org. 
Dk .. 150,-

Overstående er trimmet og tilpasset en 1100 motor . 

Som vist på billedet sælges : 

Skors tenene + stativ til reservehjul + sta tiv til 
kanis terne. 

Skorstenene + stativ til reservehjul er udført i 
hhv. 2" og l 1/2" rustfrit stål. pris for det hele : 
Dkr. 1.800,-

Ligeledes sælges de 4 stk. ege r 
Dkr . 500 ,-

Per Antoni Nielsen A-281 
Rådyrløkken 149 
Slukefter 
5210 Odense NV 

Tlf . 09 94 24 94 



Sælges: 

Henv . : 

Sælges : 

Henv . : 

følgende kan afhentes samlet for kr . 1000 , 
(til Morris 1000 travelier) 

Reparationsbog 
l venstre bagskærm (meta l ) 
2 forskærme m. lygter (metal , fiber) 
rat 
4 støddæmpere 
for- og bag kofanger 
3 fælge m. dæk 
l motor 
l gearkasse 
2 fordøre 
l frontrude + 2 sideruder 
benzin moto r (næsten ny) 
tændspole, speedometer 
sideblink, positionslygter, 2 sæt baglygter 
2 varmeapperater 
rødt ind t ræk til sider + døre (nyt) 
mange smådele : pærer, div . monte r ingsdele , maling, mm 

Pris ialt samlet : 1000,-

Bodil Svenne vig 
Nordrupvej 76 
4100 Ringsted 
Tlf . 03 64 03 63 

~lorris fhnor 1000 årgang 71 , meget rin stand , 
let at syne . Mange gode dele . b . l . a . ny kobling, 
tonede forrude , ~'a z da sæder (for) med betræk, 
s portrat, fiberskæ rme, radio med båndspiller + 
højttalere, gammel køler emblem (den med m~t i)+ 
reservede l e . 

Pris : kr . 3 .800,-

Bindingsværk med godt træværk , akn afhændes for 
kr. 1 . 000,-

Benzintank 
Højre forskærm i glasfiber 

lars Nørholm A- 820 
Gothe rsgade 2 B l TV 
7000 fredel'icia 
Tlf . 05 94 23 68 

kr . 200, -
100,-
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Sælges: 

Henv . : 

30 

Billedet viser bilen uden pressening 

På grund af udlandsrejse, er jeg nødsage t t. il , at 
ski lle mig af med en trofast ven , nemlig min Piek 
Up årgang 69 , kørt 125 . 000 km . 

Bilen er på hvide plader, blev total istandsat i 
84 , hvor den også blev indregi s treret første gang. 
'·lotor hovedrep . i feb . 87, regning fremvises ger
ne . Den har trælad med aftagelig pressening 
(rummå l 2 mJ) , synsfri træk , brede fælge , glas
fiberskærme, dobbelt udstødningsrør op langs siden , 
stereoanlæg m.m. Sælges inel . 4 originale fælge og 
dæk . 

En iøjnefaldende og fræk bil med masser af mulig
heder . 8ør ses! 

Pr iside : kr . 24 . 000 , -

A-B56 John Hansen 
Lendema rk 36 
6372 Bylderup Bov 
Tlf. 04 76 28 82 bedst efter kl . 17.00 

*****En forstående betjent . Han er konstateret 
ved Svendbo rg, hvor det fle re gange er sket 
at han har ladet en trafikant køre videre 
efter at have sagt : Det lyder fornuftigt . 
God tur! 



Sælges ! 

Henv . : 

Sælges: 

[[env. : 

Sælges : 

Henv . 

t·10rris Minor bordeaux farvet med delt forrude, res
staureret overalt med masser af nye dele alt rust er 
lavet - "Skal ses" . 
Sælges kun grundet pladsmangel j bilen. Derfor gerne 
bytte med større bil. 
Bilen har synsfri træk, solskærm og hvide dæksider 
ellers helt original. 

Sælges for ca . det bilen er restaureret for. 
Pris : kr . 30 . 000,-

A-719 
øste r 
0260 

Niels Bak 
Alle 61 
Viby J 

Morris Minor 1000 Super , Travelier årg . 
1969 . Trænger til rustarb ejde , ellers i 
fin mekanisk stand . God motor og gea rkas. 
se. GlasfiberSkærme bagtil . Skal s ynes. 
Pris : 1000 Dkr . 

Morten West e rmann 
Tværgade 42 
575 0 Ringe 
Tlf . 1091622632 

Morris 1000 årg 62. Pie k Up , 1300 motor 
Brede fælge , rustfri for og bag kofanger 
rustfri Conwo y udstødning. 
Pris: 20.000 Dkr . 

1000 ee motor , 4 orginale fælge . 

A-154 Hans Jensen 
Jagtvej 26 
7000 fredericia 
Tlf . 1051 930358 __________________________ __ 
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Sælges : Alt i brugte dele til Minoren . Skærme, døre, 
gearkasser, bagtøj, tanke + dippedutter og 
dingenoter fra kr. 2,85 

Chassiramme til Pick Up 
Bindingsværk årg . 64 
Personvogn 69 
Begge til renovering . 

Henv . : Sørens Rasmussen A-1163 
Dalsgårdvej 17 
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Oustrup 
8963 Auning 
06 49 20 29 

Klubben sælger: 
NORMINOR : 10 , - Dkr pr . stk . 

T-SHIRTS : 70 , - Dkr pr ~ stk . 

GRILL EMBLEM : 95 , - Dkr pr . stk. 

KLÆBEMÆRKE : 10,- Dkr pr . stk. 

JAKKEMÆRKE: Udgået 

STRYGEMÆRKE : 10 , - Dkr pr. stk . 

(nr 22 og fremefter) 

(str . 38 , 40, 42 og 44) 

- 3 stk . 25 , - Dkr 

- 2 stk. 15,- Dkr 

TE-KRUS med tryk på begge sider : 35 , - Dkr pr . stk . + porto 

200 ,- Dkr for 6 stk . + porto 

GLAS (høje) ml tryk : 

Se her! 

35 , - Dkr pr . stk . + porto 

200 , - Dkr pr. stk. + porto 

vi har ved gennemgang nu fundet nogle ganske få af de helt 

gamle " NORMINOR ", som I nu tilbydes til fantasipris. 

Det er numrene fra nr . 12 ti l og med nr . 21 , du ska l skynde 

dig (Først til møll e ... ... . .. . ) PRIS: 20,- Dkr pr. stk 



Købes 
Købes : 

Henv . : 

l stk . solskærm til Marr is 1000 

Michael Pedersen A-lISl 
Vindebjergvej 31 
5463 Harndrup 

Sælges : KØB-SAL G-BYTTE 

Henv . : 

Enkelte "NORMINOR" fra klubbens begyndelse 
til salg . stk . kr . 20 ,-

Jens Chr . A- 016 
Tlf . Ol 77 12 Bl 

Tilbud og rabat 

Rabat : 

Specielle tilbud til Miner medlemmer . 

Speciel frontspoiler m/kofanger 
Komplet udstødning 57-71. 
Rep. håndbog . 
Hvide brazil fælge 5; ,3 " 4 stk . 
Crom brazil fælge 5~ 13 " 4 stk, 
Rallystole m/høj ryg 
Soltag. fra 

Alle priser er netto Minor priser inel. moms . 
Kan sendes overalt pr . efterkrav . 

350 ,-
225 , -
175 , -

1400. -
2000, -

850 , -
795 , -

'~I 
~L: _ -, !"::-J;::;;; 

Marris 1000 pr . stk . 
kr. 350,00 

Marris Maseot 850/1000 

Marris Maseot 850/1000 

tiiii~l l j i l] 
Set. Mathias Mllrhd, 06.612829 

8800 Vl~Ofg 

vi g i ver 10% rabat på Pava-olie, ved forevisning af 
gyldigt medl emsbevis . 

Henv . : Pava-Centret , Odense , Peder Skramsvej B, tlf . 09-15701B 
e ller 
Rolighedsvej 15 , Vest . Hæsinge , tlf . 09-631241 
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Firmae r med rabatordning . 

Domi Næsted 
Ri ngstedgade 88 4700 Næstved 

Ri ngsted Batteri - Central 
Roskildevej 149 

E.M. Jensens Eftf . 
Odense vej 101 5260 Odense S 

Carl Edelholdt I /S 
Blumersgade 4 8700 Horsens 

Auto Centralen 
øster Havnevej 12 4300 Holbæk 

Hju l centret - Viborg Baner 
Hans Egedesvej 6 5210 Odense N. V 

Norren Varecervice A/S 
Jac . Aallsgt. 54 Os l o 3 Norge 

Jari Auto 
Set . Mathias Marked 8800 Viborg 

Oegeberga Auto A/S 
Box 3 297 00 Degeberga Sverige 

Kemin Auto t arvike Kemi 
94500 Lautiosarri Finland 

Ca . 1/2 pris 

-10% på reservedele 

-15% 

-10% 

- 15% på or iginaldel e 

-10% 

-25~o på Pirelli - Viborgbaner 
+ Kelly 

Toprabat på dele og udstyr 

-10% på ekstraudstyr 

-20% 

giver % på dele og udstyr 

ved køb a f staferingsbånd hos Farvehandler Anders Petersen i Viborg , 
mod fremvisning af gyldigt medlemskort . 

For alle rabatter gælder det selvfølgelig forvisning 
af gyldigt medlemsbevis 
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KENDER DU NOGLE STEDER, HVOR NMMK'S MEDLEMMER 
KAN FÅ RABAT? 
SÅ KONTAKT, VENLIGST: 

N M M K. 
BO X 184. 
7600 STR UER. 

~ UNIPART CENTER 

Til Det Svenska Minor folket . 

AufoMp 

F~r Varje Ar som går, blir der ~vårareA att skaka fram 
reservdelar til Minore n, men - an så lange klarer vi 
l everance r ne ga nska så hyfsat . Leverancer som komme r 
ifrån England har nogon leveringstid . Vi anseer oss att 
vare rigtig bra på att leta upp dom mesta delar. 
Den tekniska sidan kan vi också , ifrån 1948 och till 1973 
Det ar bare att fråga . 
Vi ko mma r under vinteren oc hså att ta imot reparatio ner 
av samtliga Engelske bilmodeller 08vset årsmodel -
fabrikat . 
Motorer - Vaxellådor - bromsar - dy namoer - rostlagning . 
Ej lack - vi kan ombesorja lackarbete . 
Vi har i lager Motordelar - Bromsbacker - Hjulcylindre -
Kopiinger - Avgassystemer - Plåtdetaljer - batterier -
Dack. 
Ti l l Mi ni - och 1 100/1300 - MG - Triumph. har vi också 
upplagt lager . Vi inbillar oss , att vi kan det mesta om 
leverantorer . 

Hjartlig Velkommen 
Lissa & Flemming Pitchfork 

A-29D 

OBS ! 
Sox 35. s. 34020 Liatorp tlf . 0416-20509 

Vi låmnar fortfarende 10% i rabatt t~ll 
klubmedlemmer . 
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ALLE MEKANISKE REPARATIONER 

TI L FASTE LAVPRISER 

MICHELIN GRATIS OUCK HAM S OLIE 

SIr. 145X14 MONTERING 5 l iter 

GRATI S 

450,- AFBALANCERING 116-1 

KOi'IP LET BATTERIER UDSTØDNING SPORING 
til Morris 1000 12 volt 60 ah . 

450 -
GRATIS ved køb 

280- af2dæk 
I 

i ne l. monter i ng . I 

FYNS DÆK & BA TIERI CENTER 
KILDEMOSEVEJ 2 . ODENSE . 14 26 66 

Give r 25% r abat ved køb af nye dæk v 

(m od forevisning af gyldigt medlemsbevis' 



A&G LUNDGREN AB 
1I,'l.rade Klubbmedlemmar l' ! 

Jebac som marknadsf6r osåljer motoroljer 
VXL. låds Oljor , Hydrauloljor Sm6rjfett. 

Bi lverktys (bi ldåk , dom b.!.sta på marknaden 
sjålvklart . ) Bilbatterier t i ll alla forden. 
HB. Jebac står f 6r Service Kvalitet och 
Kunden 1 cen trum. 

Introduktionsrabatt: 

Sm6r joljor 50;~ 
Bilverktyg 30% 
Bi llarm. 15% 
Batterier 15% 
Bildåck 15% 

Ring i dag 08 7763801 776302 

Vi s t år alltid till Er tjånst . 

Varma Hål sn1ngar 

Jan Pettersson 
F6rschef 

EfTER AT DEN GAMLE KLUBB ADRESSE STADIG MODTAGER 

MANGE BREVE MA VI ENDNU ENGANG GØRE OPMÆRKSOM PA 

AT KLUBBENS NYE ADRESSE ER 

N!\ !\K BOX I8 Y 
7600STRUER 

ER DU fLYTTET? 

HUSK atme1de flytning, evtændring afmedlemsskab m. m. til: 

N N M K Box 184 
7600 Struer 
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Nye medlemmer 
A-lI93 Alex K. Thisgaard 

Tingvallavej 59, 5210 Odense Nv., Danmark 

A-1194 Lars Lundgreen 
Voldgade 19a, Himrnark 6430 Nordborg , Danmark 

A-lI9S Jens-Martin Wurr 
Kettegårdsalle 70 vær.4117, 2650 Hvidovre, Danmark 

A-1196 Peter de la Caur 
Johs . Ewaldsvej 57, 8230 Aabyhøj , Danmark 

A-lI9? Torben Rasmussen 
0. Frihedsvej 4 , 2680 So l rød Str. , Danmark 

B-1198 Frederik Guldberg 
Tåstrup Have 49, 2630 Tåstrup , Danmark 

A-1199 A/S Thyge Dam Autoreservedele 
Spånnebæk 18 , 4300 Holbæk, Danmark 

A-I2DO Kim Lynggaard 
Randersvej 6 , 8800 Viborg , Danmark 

H- I 20l Mette Jespersen 
Tofternosevej 20, 265-0 Hvidovre , Danmark 

A-1202 Kim Pedersen 
Sinebjergvej 29 , 5600 Fåborg , Danmark 

A-I2D3 Danny Niel se n 
Lærkevej 24 sim , Langesø 6430 Nordborg, Danmark 

A-1204 Jens Engberg 
Gl ~ Munkegade 21a 16+17, 8000 Arhus C., Danmark 

A-1205 Torben Bjeldbak 
Sandtuevej 50 , 9200 Alborg Sv ., Danmark 

A-1206 Knud Dahl Rasmussen 
Al borggade 26 st . tv ., 8000 Arhus C., Danmark 

A-1207 Jørgen Olesen 
Lægårdsvej 1 2e-11 2 , 7500 Hol stebro , Danmark 

B-1208 Filskov Autohjørne vi K. Jørgensen 
Stationsvej 2 , Filskov 7200 Grinsted, Danmark 

A-1209 Birger Riis-Hansen 
Kaliforniavej 9, 2300 København S., Danmark 

A- 1 210 Benny T . Pedersen 
Gl . Ringvej 18, Løvel 8800 Viborg , Danmark 
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A-1211 Calle Straarup 
Duevej 37 , 6000 Kolding, Danmark 

8-1212 Else Gade Dalsgaard 
Romlundvej 35, 8831 Løgstrup , Danmark 

A-1213 Ralph B. Petersen 
Randbyvej 6b, Lillevorde 9280 Storevorde , Danmark 

A-1214 John Bidstrup 
Lyrsbyvej 41, 3751 østermarie, Danmark 

A-1215 Carsten Keinicke 
Blabkerupvej 82, 4660 St. Heddinge , Danmark 

A-1216 Søren Bech 
Gammelmosevej 239, 2800 Lyngby , Danmark 

A-l2l7 Jes Skov Dolby 
Jernbanevej 19, 8220 Brabrand, Danmark 

Og en rettelse til nr. 47. A-1177 fik en fejl adr. 
Undskyld ! Gusten. 

A-1177 Gusten Bjork 
Skogsvagen 14, 834 00 Brunflo , Sverige 

Morris 1000 2-dørs årgang 65 . Ejer: Henri Glundtoft fra Malling. Henri~ 
bil er i daglig drift og også den er helt original på nær radioantennen. 
I·lorrisen~ original farve var "Dark Gren" men er nu malet sort. Henri 
skriver, at det eneste "uoriginale" der ellers er på bilen, er at den 
"selv følgelig" er rustbehandlet med Dinitrol. 

ve lkommen til dig Henri. 
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