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Arne B. Holm's mindeløb blev en stor succes . 
Her er et par af deltagerne på vej mod Dalsnibba, 

• det højeste punkt på turen 
Se flere billeder fra Norges-turen inde i bladet 
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NORGE 

SVERIGE 

DANMARK 

LOKALGRUPPER 
Gruppe Kontaktperson Telefon 

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

Jobb (02) 45 54 71 

K1ubbmøte: t onsdag i m§nedcn ld.lg.OO. Møtested Olai-okt: Rodeløk
ken Kafe, Bygdøy. Nov-apr: Kjcmisk ios!., Blindern. Ring cl av styre
medlemmerne på forhHnd i lelrene det er specielt program. 

Møre A-1339 Henry Eide - Lerstadnakken 07143663 
N-6014 Ålesund 

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

Dalarna A-838 Thomas Eriksson - Kråk- 0250-15445 Bost. 
bergsviigen 4 - S-79200 Mora 13530 Arb. 

Goteborg A-1169 Matz Lundgren - Von Ger- 031183220 
desgatan 7 - S-41259 Gateborg 

Nordjylland A-l64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14 98182329 
DK-9200 Alborg SV 

Randers A-12O Anton Kamp Nielsen - 0ster- 8644 32 95 
gade 17, Asferg - DK-8990 Fårup 

Klubmøde - mikrotræf - åbent hus: Den sidste lørdag i måneden 
Id. 10 -17, Østergade 17 -19, Asferg. 

Midtjylland A-614 Peter 0lholm - Ejstrupvej 27 86933374 
th. - DK-8340 Malling 

Østjylland 

Sønder
jylland 

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 75 72 07 27 
135 - DK-7100 Vejle 

A-216 Johannes Jubl - Lindevej 8, 74547496 
Overjerstal- DK-6500 Vojens 

Klubmøde: Se under Als. 

Als A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 7447 21 81 
DK-6440 Augustenborg 

Klubmøde: Aktivitetshuset ÅbenrH, Nygade 23, Åbenrå - hver 3. tors
dag kl. 19.30 i de ulige måneder. 
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Gruppe Kontaktperson Telefon 
DANMARK ---------------------------------------
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Fyn A-l188 Henrik Nielsen - Saxovej 91, 66 16 57 28 
1.34 - DK-521O Odense NV 
Klubmøde: Den første tirsdag i mllneden kl . 19.00 i Ungdomsklubben 
pi! Næsby Skole, Skolevej, Næsby. 

Sydfyn og A-5% Albert Hansen -Brændeskov- 62 21 98 06 
øerne vej 18 - DK-5700 Svendborg 

Nordvest 
Sjælland 

Klubmøde: Den sidste tirsdag i mHneden kl. 19,30~ Stenstrup Kro. 

A-990 Poul Henning Hansen-Havn- 53468710 
søvej 5 - DK-4591 Føllenslev 

A-881 Max Christensen - Hagested- 5346 34 82 
vej 18 - DK-4532 Gislinge 
Klubmøde: Den første tirsdag i mAneden. Nærmere oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

København A-016JensChr.Jensen-Toftemose- 36 7712 81 
vej 20 - DK-2650 Hvidovre 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53736549 
484-486, Rislev - DK-4700 Næstved 
Klubmøde: Den første søndag i mllneden kl. 19.30 p§ Sorøvcj 484. 

Lolland-Fal- A-1461DennisHansen-Bygaden10, 54859343 
ster & Møn Nage\sti - DK-4800 Nykøbing F. 

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

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



FORMANDENS SIDE 

Så er vi her igen og et nyt nummer af 
Norminor er klar. 

Jeg vil starte med at sige tak til Oslo
gruppen for et godt oplæg til årets 
sommertræf i Ålesund, nemlig ItArne 
B. Holm's mindeløb", som nok må an~ 
ses for at være blevet en succes og et 
arrangement der kunne gentages en 
anden gang. 

Dernæst en tak til Møre-gruppen 
for et godt og velorganiseret sommer
træf. 

Det næste sommertræf vil blive af
holdt i Danmark, og det bliver på Fyn 
eller en af øerne med broforbindelse 
til Fyn. Der er endnu to datoer at væl
ge imellem, nemlig 10-11-12 juli eller 
17-18-19 juli. Stedet er endnu ikke helt 
fast, men vi regner med at have begge 
dele på plads til næste nummer af Nor
minor. 

Så er der kommet noget respons på 
vores efterlysning blandt vore med
lemmer angående præmiering ved 
sommertræffene. Det er et forslag fra 
A-839 Simon Marsbøll og A-016 Jens 
Chr. Jensen. Det sammenholdt med de 
2 andre forslag som er kommet, hvilket 
jo ikke er meget, vil vi i bestyrelsen prø
ve at sammensætte noget som vi håber 
kan tilfredsstille de fleste. Forslaget er 
trykt længere fremme i bladet og når 
det bliver læst kan det ja være at der er 
flere der vil komme med råd og ideer 
til dette meget følsomme emne. 

Endvidere kan jeg oplyse at Z ippo
lighteren med påtrykt hjelmemblem 
fra Morrissen atter kan købes hos 
klubben og prisen er stadig 150,- kr. 

A- 264 Herluf KJludsel1. 

Præmieme som blev uddelt ved årets sommertræf Ales!,,"d 
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DATO ARRANGEMENT 

September 
søn. den 8. Månedsmøde kI. 13.30 

Hos Jørgen Ebdrup,Vestavej 14 
Køretur til Nordisk 
Morris Minor Lager. 
Medbring kaffe og brød. 

søn. den 8. Klubmøde vi Per Madsen! 

Oktober 

Bent Poulsen 
Tlf. 75 65 04 09 

tør. den 5. Værkstedsdag på Sorøvej 
kl. 10.00, med madkurv 

søn. den 6. Månedsmøde kl. 13.30 
Brettevillesgade 13 
hall, 9000 Alborg. 
Smøring og vedligeholdelse 

søn. den 6. Klubmøde vi Jens Mondrup 
Tlf. 75 72 0727 

søn. den 20. Løvfaldstur på Sjælland 
Tilmelding tlf 36 77 1281 

November 
søn. den 3. Møde på Sorøvej, kl. 19.00 

søn. den 3. Klubmøde vi John Rasmussen 
Tlf. 75 89 34 31 

lør. den 30. Juleafslutning på Sorøvej, kl. 18.00 

December 
søn. den 1. Klubmøde vi Kaj A. Larsen 

Tlf. 75 84 09 57 

ARRANGØR 

Nordjylland 

Østjylland 

Sydsjælland 

Nordjylland 

Østjylland 

København 
og Skoda Klub 

Sydsjælland 

Østjylland 

Sydsjælland 

Østjylland 



HØSTTREFF 

Velkommen til høstreff i Horten, Nor
ge, siste weekend i september den 27/9 
- 29/91991. 

Horten har 4 museum, foto, marine, 
redning og bilmuseum. Her kan 2 tas 
på lørdag og 2 på søndag hvis ønskelig. 

Vi får låne trivelig historisk brygge
rilokale på bilmuseet på lørdag, hvor vi 
kan snakke bil og eUers ha det koselig. 
Hvis aUe tok med litt spekemat og litt 
drikke så kan vi lage en liten spleis av 
det. Dette for å få dette så rimelig som 
mulig. 

Campinghytter koster kr. 265,- pr. 
døgn for 4 køyer og kr. 150,- for hytte 
med 3 køyer. EUers koster det fra kr. 
30,- og nedover til gratis på museum. 

Det er lagt opp til at det ikke skal 
koste for mye å komme på denne luren 
så alt er nøkternt opplagt, og det er 
opp til hva den enkelte vil gjøre av tu
ren. Håper at det er noen av våre sven
ske og danske venner har muligheter 
til å komme. Bare se på kartet, det er 
mange muligheter til å nå Horten. Er 
det noen som velger å komme Frede
rikshavn - Larvik uten bil så kan vi sik
kert komme å hente dere der. 

Ring eUer skriv til: Tove og Lars Her
Iles, Lerkestiell 4, 3190 Horten, Norge. 
T/f. 03343321. 

Der er masser af ml/ligheder for at sejle 
til HortelJ. 

Et lille glimt fra Bi/ml/seet og Marine
museet, som er et besøg værd 
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RESA TILL ÅLESUND 

Torsdag den 11. juli var det dags for 
avresa till 1991 års sommartråff i Åle
sund. Vi var nio bilar som startade från 
Ostersund vid niotiden på morgonen. 
Den tionde bilen hakade på i Mattmar 
ca. 5 mil vasterut mot Trondheim. 

Dagens fOrsta kafferast tog vi i Åre, 
sen fortsatte vi mot norska gransen. 
Nar vi på eftermiddagen kom till 
Trondheim så tog vi en liten picknick 
ute i det grona vid Trondheims travba
na och hittills har resan gMt bra foru
tom att en av bilarna haft kylarlegage 
och en annan bil hadde ett mystiskt el
fel. Nar vi nådde Oppdal så tog vi in på 
Granmo Camping fOr overnattning. 
Fredag morgon var vi klara for avresa 
08.30 med fronten stalId mot Dombås, 
men innan vi kom dit så hade vi ett Ii
tet missode till det var en av bilarna 
som fick en liten kabelbrand. 

I Dombås skulle Kent Lindberg an 
sluta men han uteblevså vi tankade och 

så for vi vidare men vi hade bara åkt en 
kort stund så satt han och vantede, så 
då blev vi elva bilar som åkte vidare 
mot Åndalsnes, nar vi kom fram dit så 
gjorde vi en liten paus och fick då veta 
aU vagen som vi tankt åka hade raset 
så det blev att ta farjan från Åndalsnes 
till Innfjorden och nar vi alle var i1and 
så gick resan vidare mot Ålesund som 
nu inte var allt for långt borta och det 
var tur for vi var alle lite trott på bilå
kandet. 

Nar alia checkat in på Prinsens 
Camping och fått ordning på sina talt 
så blev det grillning och Iite snack till 
frampå nattkroken. 

LOrdagen bjiid på regn och rusk 
men 09.30 så var det avfard till Eikeno
sen for fotografering av bilarna sedan 
åkte vi vidare till Ålesunds gågata fOr 
allrnan beskådning av bilarna. Efter två 
timmar så var det återfard till campin
gen. Så på eftermiddagen var det lite 

Bilenle klar til afgang fra Ostersl/nd til sommertræffet i Ålesl/nd. 
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tavlingar sen så var det avfard till Fjell
stuan fOr middag oeh prisutdeling. 

Tyvarr så blev både middagen oeh 
prisutdelingen en besvikelse, men lite 
eftersnack vid talten så slutade aven 
den dagen sent in på natten. Så blev då 
sondag oeh dags for hemresa oeh då 
delade vi upp oss efter onskemål om 
resvag. Underteeknad, familjerna 
Bjork oeh familjen H. Eriksson gjorde 
sallskap med Tryggve Sandberg oeh 
hans familj vag 62 over Molde. Den 
natten tog vi in i några stugor utanfOr 
Storen fOr i det vader som var så var 
det inte så inbjudande att slå upp ett 
talt. 

Mandag morgon så styrde vi kosan 
mot Trondheim oeh dar var vi oeh kop
te farska rakor, sedan var det dags for 
rard mot svenska gransen med 
middgasuppehåll i Jarpen. Så åkte vi 

vidare oeh i Matlmar så vek Dan oeh 
Evamarie av hemåt mot Klappe) vi OV
rige tre bilar fortsatte mot Ostersund i 
ett ihållande regn, så till slut var vi 
hemma från 1991 års sommartraff, 
som vi i Jamtlandsgruppen inte var 
fullt nojd med. Vi tyeker att lordagens 
middag ska losas på ett enklare satt for 
att få ner priset, det blir for dyrt for 
t.ex. barnfamiljer att åka på traff om 
det fortsatter med middagar på restu
ranger. 

Vi tyeker att det går like bra med 
kallade "knytkalas" var oeh en tar med 
sitt eget fOr att t.ex. grilla vid campin
gen. 

Men i ovrigt var det en bra ordnad 
traff, vi i Jamtlandsgruppen viII taeka 
Møregruppen fOr en travlig helg. 

A-897 Micke 

NORDJYLLAND 

Vi vil hermed gerne sende en stor tak 
til Ole og Olav, for en virkelig god tur 
op gennem Norge, til minde om Arne 
B. Holm, - det kunne næppe gøres flot
tere. 

Vi der var med, er blevet en stor op
levelse rigere. Tak for det. 

Vi benytter også her lejligheden til 
at sige tak for sidst til Møregruppen og 
alle de andre der var mødt op til som
mertræf 1991. 

JørgelI, Relle, Mogells 

EN LILLE TANKE 
Til min store skuffelse (og måske også 
andres) så jeg at der heller ikke i år var 
en "pokal" til vinderen afPeoples Choi
ee. 

Jeg er af den opfattelse, at hvis 
"man" ud af alle biler bliver stemt på af 
flest mennesker, som den flotteste, må 
det være en pokal værdig! 

P.S . I øvrigt synes jeg at pokalerne i 
år var virkelig flotte! 

A-703 AlIeIle Marcl/ssell 
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TAK 

Arne B. Holm's mindeløb, hvor der 
deltog ca. 20 Morris Minor fra Norge, 
Danmark og Sverige var et meget fint 
løb. Løbets distance på 640 km foregik 
gennem Norges nok kønneste landska
ber, i dale og på fjelde. Løbet blev af
viklet uden haveri af nogen større be
tydning. 

Vi siger tak til arrangørerne (Oslo
gruppen). Det var en uforglemmelig 
tur. 

H-J20l Mette Jespersell 
A-Ol6 Jens Chr. Jellsell 

BRYLLUPSKØRSEL 

Bryllupskørsel med Morris Minor 
Pick-up og Cabriolet udføres efter af
tale. Kontakt A-016 Jens Chr. Jensen, 
t]f 36 77 1281. 

NAKKESTØTTER 

Af sikkerhedshensyn vil jeg gerne 
montere nakkestøtter på de originale 
Morris-sæder. Jeg har set på forskelli
ge muligheder, men har indtil nu måt
tet konstatere at enten er nakkestøtter
ne meget spinkle eller meget klodsede. 

Jeg vil høre om andre medlemmer 
har gode ideer om hvilke mærker der 
er velegnede, hvor de kan købes og evt. 
gode råd ang. montering. 

A-1361 Prebell Chris/ellsell 
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MORRISSAR 
PÅ UTTSTÅlINING 

10.-12. maj var det stor motormassa i 
Ostersund och dar var Morris Minor 
och Jamtlandsgruppen representera
de genom Ingegard Bjorks svarta Mor
ris årsmodell-61 och Mikael Erikssons 
beige Morris årsmodel-52. 



RIBE VAR ET BESØG VÆRD 
Als og Sønderjyllands mini træf, august 1991 

Week-enden den 9.-
11. august var tiden 
og Ribe Camping var 
stedet for vores mini
træf. 

For ikke en gang et 
halvt år siden lød nø
dråbet om at få flere 
folk til at bakke vores 
lokalgruppe op - og 
se så dette her: 

Omkring 25 biler 
og ca. 60 personer 
mødte op for at delta
ge i week-endens arrangement. I en fa
milie var der endda 3 generationer til 
stede. Hermed ros til dem der tager 
den last på sig, ikke kun at gøre Mor
rissen rejseklar til turen, men også 
pakker børn, barnevogn og bleer m.v. 
for at komme til den slags af NMMK's 
arrangementer. Det kan vel aldrig væ
re for tidligt at vende de små til den 
slags udflugter, hvor· alle aldersgrup
per er samlet om de kære biler. 

Gitte og Svend-Erik havde sørget 
for Camping-pladsen, fællesturen og 
ikke mindst presseomtalen i det vestli
ge jylland. Der blev bl.a. skrevet at: 
" .. .. et par Morris-ejere fra Hamborg 
har meldt sig, og der kommer også 
sjællændere på besøg", - tak for hjæl
pen. 

Der kom altså begge dele kørende 
og vi havde allesammen en fin dag på 
Mandø, hvor vi kom over med en even
tyrlig vihikel, hvor der endda var 
spændt en ekstra vogn bag på med 
halmballer indeni. 

Vestkystens blæsevejr var stabilt og 
tørt indtil vores fællesgrillning begynd
te, men som erfarne "minitræffere", 
spiste vi pænt op inden størsteparten 
trak indenfor i TV-rummet. Her blev 
det til lidt improviseret indendørs kon
kurrencer og klokken blev mange in
den de sidste gik til ro. 

Søndag formiddag blev det til en 
fællestur til Ribe by, med Domkirken 
som mål for de kulturinteresserede og 
en sluse for de mere teknisk interesse
rede. 

Alt i alt havde vi en rigtig hyggelig 
week-end sammen og fandt allerede 
frem til næste års store tur. Horst fra 
Hamborg har tilbudt at arrangere en 
fællestur til Ahrensburg i nærheden af 
Hamborg. Nærmere oplysninger føl
ger. 

Næste klubaften bliver den 19. sep
tember og igen den 21. movember d.å., 
som sædvanlig i Aktivitetshuset i Aa
benraa. Vi ses! 

H-1239 MartiII W. Klillke 
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PRÆMIERING 

Fra A-839 Simon Marsbøll og A-016 
Jens Chr_ Jensen har vi modtaget det
te "varme" indlæg. Det lægger endnu 
engang op til debat om emnet "præ
miering ved sommertrælTet". 

Et af højdepunkterne ved vore årlige 
træf er medlemmernes bedømmelse af 
de fremmødte biler. Begivenheden fø
re hvert år til interessante diskussio
ner, om hvorvidt dette eller hint kan 
være originalt eller ej. Diskussionen 
ender altid med bemærkninger om, at 
1111 er tiden inde til at få fastsat nogle 
krav for originalitet, så vi altid ved 
hvordan sagerne står. Ikke mindst ill
dell vi påbegynder en totalrestaure
ring ... 

En af vore kæpheste har altid været, 
at der skal laves en sådan liste over 
nogle krav, man skal opfylde, for atfå 
lov til at stille op i originalklassen - det 
vil overflødiggøre en del diskussioner, 
og forhindre at nogle medlemmer fø
ler sig uretfærdigt behandlet. Listen 
skal være kort, men klar. Det vil så væ
re op til det enkelte medlem at fælde 
sin helt egen dom ved selve afstemnin
gen; f.eks .: "Jeg synes det er vigtigere 
at have det oprindelige interiøre end 
den oprindelige lak, så derfor stemmer 
jeg på ... " eller hvad folk nu går og tæn
ker. 

I år havde bestyrelsen stillet krav til 
bl.a. farve, interiøre, motor, fæ lge 
m.m. (se Norminor nr. 71), hvis man 
ønskede at opstille i original klassen. Vi 
synes, det er godt, der endelig sker no
get, men det ville være endnu bedre, 
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hvis der lå en færdig liste, så man fra 
starten vidste, hvad der kræves. Des
uden bør listen være resultatet af så 
mange medlemmers meninger som 
muligt. 

For at få de interesserede til at til
kendegive deres holdning vil vi derfor 
foreslå en vedtægtsændring på gene
ralforsamlingen i marts 1992. Vi håber 
på en livlig debat her i bladet, så for
slaget kan justeres til flest muliges til
fredshed. Som udgangspunkt vil vi fo
reslå: 

Paragraf 1-2 c: "Arrangere løb og 
træ r', ændres til: "Arrangere løb og 
træf. Ved det årlige sommertræf kan 
der arrangeres bedømmelse og præ
miering af bilerne opdelt i hhv. en ori
ginalog en åben klasse. I så fald må bi
ler, der ønsker at opstille i den origina
le klasse, opfylde de i bilag 1 opstille
de krav". 

"Bilag 1: For at kunne stille op til be
dømmelse i original klassen ved de år
lige sommertræf må følgende egenska
ber være originale, men ikke nødven~ 
digvis oprindelige, som leveret fra fa
brikken: 

Farve, udstyr i motorrum og kabine, 
motor, gearkasse, bagtøj og affjedring, 
interiøre, fælge og hjulkapsler, karos
serikonstruktion. 

Træfarrangørerne kan dispensere, 
hvis de afgør, at eventuelle afvigelser 
fra listen er af underordnet betydning. 
Der dispenseres generelt fra listen, 
hvis det kan påvises, at bilen er leveret 
anderledes fra forhandleren, end den 
blev produceret af fabrikken. Tidsty-



pisk ekstaudstyr og udskiftede dele, 
der ikke længere kan skaffes i original
versionen, kan accepteres ligesom lov
befalede ændringer og udstyr af åben
bar sikkerhedsmæssig betydning". 

Kommentar til forslaget. 
Det vigtigste i vore øjne er, at medlem
merne med listen i hånden er sikre på 
at få lov til at stille op i originalklassen. 
De risikerer ikke længere afvisning 
p.gr.a. f.eks. uoriginale bolte til kofan
gerskinnen ener en anden ubetydelig 
detalje. 

Alt for firkantede regler kan betyde 
udelukkelse af alle biler, og det var jo 
ikke lige meningen ... Derfor foreslår vi 
de nævnte dispensationsregler. Da det 
er urealistisk, at kræve den oprindeli
ge lak, foreslår vi blot original Morris
farve. Det vi l også være sjældent at se 
det oprindelige interiøre, og vi vil fore
slå, at vi accepterer ombetrækning, når 
blot ejeren har tilstræbt det originale 

Klar til kortegekørsel 

udseende. Karosserikravet skune ude
lukke ombyggede biler (2-dørs til tou
rer, van til pick-up), men tillade bru
gen af f.eks. glasfiberskærme. Motor
kravet vil formodentlig vække en del 
debat. Kravet vil udelukke en del af de 
ældste årgange - specielt 803 cem-mo
toren er ofte udskiftet. Det kan endvi
dere betyde, at nogle biler aldrig mere 
bliver brugt, af frygt for motorhaveri -
så vil de jo ikke kunne opstille mere ... 
Kravet er måske for skrapt, ener hva'? 

Nå, det var en lang og noget kedelig 
smøre. For at rette op på det, har vi 
medsendt nogle stemningsbilleder fra 
dette års træf. 

P.S. Er det berettiget, at diskutere 
periodisk udelukkelse fra opstilling i 
originalklassen for tidligere vinderbi
ler? De kunne f.eks. få "karantæne" i 2 
år ener lignende. 

A-839 Simon Marsbøll 
A-016 Jens ellr. Jellsell 
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Bilenle opstillet pil gågaden i Ålesund 

-
Stemningsbillede fra pladsen 
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Træffets ældste bil, 
- ell drgallg '52 

Billdegale Moms-fallatikere ved atfoto
grafere ell lille del af A-016 Jells ellr. 's 
modelbiler. 

Nd, ja .... Jeg tog sgu ogsd selvet .. . 
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SOMMERTRÆFFET 1991 

Sommerferie er her i familien som re
gel ensbetydende med afgang til det 
årlige træf, hvor vi så bliver på stedet 
en otte-dages tid, enten før eller efter 
træffet. 

I år skulle det så blive anderledes. 
Jeg havde lovet TravelIeren færdig, 
men nåede det ikke. Da familien blev 
klar over det, syntes de ikke vi skulle 
afsted, da pladsen i den to-dørs efter
hånden er blevet for trang. 

Et kompromis blev indgået - jeg 
kunne tage afsted alene. Det var jo 
godt nok, men det ville blive lidt dyrt, 
så jeg begyndte at lede efter en anden 
at følges med, så udgifterne kunne hal
veres. 14 dage før træffet ringer A-
1334 Carsten og siger at hans familie 
havde sagt fra og hvis jeg ville kunne vi 
tage turen sammen. Det blev til et ja. 
Carstens TravelIer og combi-camp 
blev gjort klar, der blev købt mad og 
ringet til A-DOS Olav for tilmelding til 
"Arne B. Holm's mindeløb', for den 
oplevelse ville vi 
have med. 

Tirsdag den 
9. juli kl. 21.30 
kom Carsten 

Mødesled, 
" Mobilstatiol1'~ 

Gjelleråsell 
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med en læsset TravelIer og combi
camp på 300 kg. Fødevarer, præmier 
og alt mit grej blev læsset i (den hang 
godt med enden) og så afsted mod Fre
derikshavn. Vi skulle nå færgen til Go
teborg kl. 03.30, - det gik fint. Vi fik tan
ket i Danmark for sidste gang og kom 
ombord på færgen, hvor vi ville sove 
lidt. Det blev ikke til ret meget, for dels 
var det mange mennesker og vi kunne 
kun finde nogle træbænke at sove på, 
så vi var godt radbrækkede da vi nåe
de Goteborg onsdag morgen kl. 06.45. 

Herfra skulle vi så gerne nå Oslo in
den kl. 12.DO, som var sat som afgang
stid for Arne B. Holm's mindeløb. Vi 
nåede det, - kl. 11.57 drejede vi ind til 
Mobilstationen på Gjelleråsen lidt 
nord for Oslo. Her tog A-DOS Olav 
imod, hilste velkommen og uddelte 
kort og brochurer over ruten vi skulle 
følge. Vi fik også tid til at spise vores 
madpakker inden turen skulle fortsæt
te. 



Efter et kort stop for optankning nåe
de vi Dokka, hvor A-D01 Ole fortalte 
lidt om primustræffene, som bliver af
holdt et stykke længere oppe af bjer
get, fra det sted hvor vi holdt. Vejfor
holdene og tiden forhindrede dog at vi 
kørte helt op på pladsen. 

Carstells TravelIer med Com bi-camp 

Stoppet ved Dokka 

Fra Dokka kørte vi over til Reinli, hvor 
vi så en af Norges ældste stavkirker. 
Derfra gik turen til Fagernas, hvor vi 
var fremme ca. 19.30. Carsten og jeg 
havde nu været på farten i næsten et 
døgn, så det var hurtig aftensmad og så 
til køjs. 
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Ovemalllillgpl1 Fagemas Campillg. 

Kortegell klar Iii afgallgfra campillgpladsell i Fagemas 
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Efter overnatning på Fagerniis Cam
ping, satte kolonnen om formiddagen 
kursen mod Valdresflya. Inden vi nåe
de dertil blev der holdt ind på en tank
station i Beitostølen for optankning, 

Optal/kl/il/g i Beitostølel/ 

Stop pil Valdresflya, og 
tureI/s første sl/eval/dril/g 

vandpåfyldning m.m. På Valdresflya, 
som liger i 1389 meters højde, var vi 
ude at gå i sneen, - en fin oplevelse midt 
om sommeren. 
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Fra Valdresflya kørte vi til Lom, hvor 
der kom en og solgte lodsedler til os. 
For 50,- kr kunne vi købe lodsedler, 
hvorpå vi kunne vinde en '52 Morris 
Minor Cabriolet. Der blev også tid til 
en gang middagsmad og en tur rundt i 
byen. Fra Lom gik turen mod Dalsnib
ba, som ligger 1500 meter over havet. 
Dette blev også besteget af Morrisser
ne. Under denne bestigning fik vi det 
første virkelige problem med Travelle-

Broell lIedelI for sledel 
hvor vi holdl i Lom 
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ren. Et af batteriets celler brød ned, så 
der kun var 10,1 V tilbage. Dette med
fører brug af håndsving og bakker ved 
igangsætning. Vi havde fra anden side 
i kolonnen hørt at et nyt batteri ville lø
be op i ca. 600,- kr, så vi kontaktede 
Carstens søster, som bor i S61snes, ik
ke så langt fra Ålesund hvor vi jo ger
ne skulle ende, og bad hende og hen
des mand om de ville forsøge at finde 
et nyt batteri til en rimelig pris. 



· ?" "': ..... :.... . ~ 
, r 

På vej det sidste stykke op til Dalsllibba 

Udsigt fra Dalsllibba, 1500 meter lied mod Geiranger, med Ømeveiell i baggrunden 
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Fra Dalsnibba gik turen mod Geiran
ger, hvor vi overnattede på en cam
pingplads et stykke over selve byen. 
Her var folk ikke så trætte som dagen 
før, så det endte med at blive en rigtig 
god hyggeaften på trods af køligheden 
i luften. 

Næste dag ned til Geiranger, hvor 
vores batteri ikke engang kunne tænde 
de små pærer i speedometeret for olie
tryk og dynamo. Jeg kan tilføje at det 
kræver en del kræfter samt et godt 
håndelag at få disse lamper tændt og 
bilen igang med et håndsving. Her blev 
vi reddet af A-1540 Lars Hernes, som 
havde et ekstra batteri, som vi kunne 
låne til vi nåede Ålesund. 

Kolonnen kom igang og op ad 0r
neveien mod Eidsdal. Når jeg siger op 
ad 0rneveien, så gik det virkelig opad, 
så det er nok ikke bare for sjov at vejen 
har fået dette navn. På den opstigning 
løste vores lille vandproblem sig, - med 
det mener jeg vores tilførsel af vand til 
køleren, næsten hver gang vi holdt rast, 
især efter stignin
ger og nedkørsler. 
TravelIeren var ud
styret med e~ gitter 
lige foran køleren, 
som kunne lukkes 
for vinterkørsel. I 
dette gitter var en 
del af lamellerne af 
ukendte årsager 
lukket, selvom det 
modsatte skulle 
være tilfældet. 
Disse blev åbnet, -
og efter det var 
vort vandproblem 
løst. 

Fremme i Eidsdal blev hele kolonnen 
atter samlet, så vi kunne bliver færget 
over til Linge. Desværre kunne ikke al
le Morisserne komme over på en gang 
så et stykke uden for byen holdt vi rast 
for at vente på de sidste. Da vi nu var 
nået et stykke op ad dagen bestemte vi 
os til at tage middagsmaden her, inden 
vi fortsatte mod Ålesund. Et hvil mere 
blev det til da vi ville forsøge at tage et 
billede af bilerne i kolonnen inden vi 
nåede træfpladsen i Ålesund, hvor vi 
var fremme midt på eftermiddagen. 
Tabstallene indtil dette tidspunkt lå på 
2 batterier, 1 sæt dynamokul og en gen
erator; ikke overvældende når man 
tænker på at kolonnen bestod af 18 æl
dre Morrisser. 

En herlig tur og god opstart til et 
træf, som jeg og Carsten gerne vil sige 
tak for og samtidig, måske med æn
dringer i ruten da målet nok ikke bli
ver Alesund næste gang, gerne ser gen
taget da jeg blandt deltagerne kun har 
hørt godt om denne skønne tur. 

, ----.=,--

"DaielI " campillg ved GeiralIger, hvor vi ovemat/ede 
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Fra opmarchbåselle i 
Eidsdal 

FærgelI på vej til Lillge 

Middagshvil udell for 
Lillge 
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Selve træffet gik godt, med konkurren
cer, udstilling af biler, fællesspisning 
og hvad der ellers høre et træf til. Car
stens søster og svoger kom med et nyt 

24 

batteri til en rimelig pris (knap 400 kr), 
så søndag eftermiddag var vi klar til 
den videre tur i Norges land. 

Millor-puslJ 

Bed/ord-bus, 
årg. '49, som 
kørte os til 
spisningen 
lørdag a/tell 



UdstilIilIg af bilenle 
i gågadell 

Stllmpemarked 

Villderbileme ved 
årets træf 
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Vi kørte til Molde og derfra til S6lsnes, 
hvor Carstens søster og svoger bor. 
Her blev vi i et par dage og fik lavet 
nogle gode ture i omegnen med Linda 
(søsteren) som guide. Vi var bl.a. i Ån
dalsnes, hvor vi absolut skulle prøve at 
køre op og ned af Trollstigveien, som 
vi på det tidspunkt havde hørt en del 

.... 

om. Det lykkedes også fint, men det 
skal dog tilføjes, at vi ikke havde com
bi-campen med. Hvilken af de to stig
ninger, Ørneveien eller Trollstigveien, 
der var den værste er svært at sige, men 
et er sikkert, - det er en dejlig oplevel
se at have besteget begge med en Mor
ris . 

Momssell på toppell af Trollstigveiell, og udsigtelI lied over hånllllesvillgelle 
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Vi havde besluttet at vi vi lle over og se 
minebyen Roros, men vi skulle med 
færgen fra Goteborg onsdag nat 03.30, 
så Linda frarådede det, da hun mente 
det var for langt. Carsten ogjeg mente 
dog at det kunne vi sagtens klare, så 
tirsdag formiddag kørte vi fra Solsnes 

mod Sunndalsora, videre derfra op 
igennem Sunndalen til Oppdal, derfra 
videre over Storen gennem Gauldalen 
til Roros, hvor vi ankom først på afte
nen, fandt en campingplads og fik kik
ket på byen. 

Minebyen R6ros, og el middagshvil i SI/nndalen 
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Ja, ja, - det klares da i ell hålldevelldillgl 

Så vellter vi bare på at kartofleme skal koge 
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Onsdag morgen; morgenmad og lidt 
snak, frem med kortet for at finde ud 
af hvor langt vi havde til Goteborg. Re
sultat: 750 km! Derfor fuld enighed om 
at vende næsen hjemefter så hurtigt 
som muligt. Afgang fra Roros ca. kl. 
11.00 og så elllers bare der nedad. Før
ste by Tynset, næste Koppang, så Re
na, E lverum, Flisa og så var det tid for 
noget mad og strækning af ben og ryg. 
Videre til Kongsvinger. På denne 
strækning indtraf vort andet uheld på 
turen: en punktering på venstre bag
hjul. Dette blev dog hurtigt ordnet. Vi
dere gik det over den svenske grænse 
mod Åmotfors. 

På stykket fra grænsen til Åmotfors 
havde vi set nogle små røde veje på 
kortet, som kunne spare os for en hel 
del kilometer på strækningen til År
j. ng. Det skulle vi ikke have gjort, - for 
det første var vejene meget små, for det 
andet kørte vi vild, så alt i alt en dårlig 
ide. Nå - men vi nåede Årj.ng, videre 
derfra til Bengtsfors og Billingsfors. 
Her fandt vi et skilt til Uddevalla og en
delig var vi fremme i Goteborg ca. 
21.45. Stor enighed om at prøve at 
komme med færgen kl. 22.30. Tre biler 
før os stopper køen, og så kunne vi ba
re vente til kl. 03.00. Ved 24.00-tiden 
meldte sulten sig og da vi havde en por-

tion kartofler og bøffer tilbage i provi
anten pakkede vi ud og fik os en gang 
aftensmad, mens vi holdt i rækken og 
ventede på færgen . Der var mange der 
kikkede en ekstra gang og smilede; 
men da kaffen 'var klar kunne de mest 
nysgerrige ikke dy sig længere, så de 
måtte hen og snakke med disse to halv
skøre danskere og deres gamle bil. 

Vi nåede at få en lur inden færgen 
kom, selvom natten går hurtigt når der 
er folk at snakke med. På færgen sov vi 
næsten hele vejen over til Frederiks
havn. Vel ovre og fra borde gjorde vi 
holdt hos en bager. Friske varme rund
stykker, det var lækkert. Så var der ba
re de 320 km til Odense tilbage. De gik 
let og smertefrit så lidt før kl. 12.00 var 
vi atter hjemme i fami liens skød. 

En pragtfuld tur, som nemt kunne 
have været op til flere dage længere, 
var slut. Jeg vil dog tilføje, at hvis jeg 
havde kørt selv og haft konen og mine 
2 børn med, var de lange etaper nok 
blevet brækket ud i nogle mindre bid
der. Turen ville derved nok blive de da
ge længere, som jeg sukkede efter, 
men der ville også blive tid til at se me-
re. 

A-J334 Carsten 
A-1264 Her/lif 
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MstemningsresuItat,ved årets sommertræf i ÅIesund 

Original klasse 
2-dørs 
A-484 ........ . ............ 18 sI. 
H-15DO .... . .. . .....•... . .. 11 SI. 
A-1540 ....•... . ....• . ...... 6 sI. 
A-1676 ....•. . . . . _ . . • .. . . . .. 6st. 
A-l309 ...... . .. . ......... .. 5 sI. 
A-1642 .. . .•........ . .. . .... 2 sI. 
A-1227 ..... . .... . ... . .. .. .. l sI. 

4-dørs og Tourer 
ingen deltagere 

Van 
A-116 .......•.. . . . •.. • . ... 41 sI. 

Pick-up 
A-322 .... . .. . .. . . . . ... .... 46 sI. 

TravelIer 
A-016 ........... . .. . . . .... 27 st 
A-1508 .. . .... . .... .. ...... 20 sI. 

Peoples Choise 
A-1575 .............. . ... . . 17 sI. 
A-153 og A-1540 fik hver ..... 13 st 
A1642 ............... . ... . . 12 sI. 

Flg. tik præmier: 
Original klasse 
2-dørs, A-484 Claus Hansen 
Van, A-116 Roar Bjørge 
Pick-up, A322 Trygve Sandberg 
Traveller, A-016 Jens Chr. Jensen 

Åben Klasse 
2-dørs, A-707 Terje Sunnaas 
4-dørs, A-001 Ole 0stby 
Tourer, A-322 Trygve Sandberg 
Van, A-1750 Dagfinn 0rjasætter 
Pick-up, A-l164 Torben Mikkelsen 
Traveller, A-1160 Mogens Bjerre 

30 

Åben klasse 
2-dørs 
A-707 .............. . .. . .... 13 sI. 
A-l177 .... . .....•.. • .. .. .... 8 sI. 
A-1575 ..... . . .. . • . .. ........ 6 sI. 
A-1074 ...... . •.. • ... . ....... 5 sI. 
A-697 .... .. .. • ... . ..... . .... 4 sI. 
A-1241 ...........• . .... . .... 4 sI. 
H-15DO ....•......• .. •....... 3 st. 
A-116 . . . .. . ...•............. l sI. 
A-484 .. . ..•...•....... . .... . 1 st. 
A-1623 . ....•... . .....•..... . l sI. 
A-1669 ........... .. ... .. .... 1 sI. 

4-dørs 
A-D01 ......•...•. . •... . ... . 49 sI. 

Tourer 
A-322 ... . .. . •......•..... . . 37 sI. 
A-057 ... ... .... . • . .......... 9 st. 

Van 
A-1750 .......•......• . ... .. 22 sI. 
A-045 . . .. .. . . .... • ... .. .... 19 sI. 
A-153 . ....•..•.............. 3 sI. 
A-1339 ...........• . .•.. .. ... 2 sI. 
A-D05 . .. . .. . . .... . .. ........ 1 sI. 
A-026 .........• . . . . . .•...... 1 sI. 
A-327 .... . ....• . .....• . ... .. l st. 

Pick-up 
A-l164 ..... _ ...• . . • . ... .... 30 sI. 
A-322 ..........• . . • .. . ...... 8 sI. 

TravelIer 
A-1160 . . . ... ... ....... . .. . . 15 sI. 
A-232 .......•. .. ...• .. ... .. 11 sI. 
A-703 ...... . ... .. ..•....... 10 st. 
A-897 . .... .. .... . ......... .. 7 sI. 
A-016 .. .... . . .. . _ ..•....... . 1 sI. 
A-1226 .......•..... . •... . ... l sI. 
A-l346 ... . ... • ......•....... 1st. 
A-1508 ....•..•...•..• .. ... .. 1st. 



SPECIALIMPORT0R AF AUTO-RESERVEDELE 

Der er nu nyt håb for de mange engel
ske "bil-veteraner", idet en ny virksom
hed i branchen, der er startet op under 
navnet JE-parts på Møllevænget i 
Lyngby, tilbyder at skaffe de mange 
specielle dele og tilbehør, der normalt 
ikke findes på hylderne hos de danske 
bilforhandlere. 

Bag bogstaverne JE, står en bran
chemand med mere end 25 års erfaring . 
med engelske biler fra classic-cars til 
de sidste nye modeller, nemlig Jan 
Erichsen, der gennem de engelske bil
ers glorværdige periode var på DOMI, 
hvor han var beskæftiget med såvel 
personbiler som fire-hjulstrækkernes 
stamfader Land Rover. 

J an Erichsen har nu specialiseret sig i 
fremskaffelse af de mere "specielle" 
dele til engelske biler, og med de man
ge forbindelser han har til den britiske 
bilindustri, skulle selv de umulige op
gaver kunne løses indenfor såvel rime
lige tidsrammer som en fornuftig øko
nomi. 

Den store hobby for J an Erichsen 
falder helt naturligt sammen med ar
bejdet, idet han til daglig kører Mini 
Cooper S, som han selv har restaureret 
fra a til z. 

J.E. Parts 
Møllevænget 29, DK-2800 Lyngby 
Tlf. 42980273 

KLASSISK BIL OG MC 

Klassisk Bil og MC er et nyt blad for 
dem, der kan lide rigtige biler og mo
torcykler fra dengang, man kunne "gø
re det hele selv". 

Altså fra før computerne overtog 
det hele, og man selv kom på "Herrens 
mark", hvis ens køretøj f.eks. fik en 
mærkelig lyd. Fra dengang da man ik
ke skulle ligne hinanden som to dråber 
vand, men var individualister. 

Det er om dem, vi personligt holder 
af, vi skriver. I efterårets fire udgivel
ser fortsættes de populære serier: 

"På vejen idag", hvor en klassisk bil 
køres og bedømmes i forhold til de 
krav, nutidens ejere stiller. 

"køler mod køler", hvor to konkur
renter fra dengang sammenlignes. 

"Fremtidens klassikerelI - der stadig 
kører rundt blandt os. 

Den nye serie "Dyrt bekendtskab", 
fortæller hvad man skal passe på, hvis 
man vil undgå et dyrt bekendtskab ved 
køb af en række klassiske mærker som 
f.eks. Jaguar, MG, Porsche, Rolls Roy
ce. 

Store mærkers og produkternes his
torie fortælles og bedømmes. Der er 
reportager og nyt fra løb, træf og begi
venheder. Der er tekniske artikler, 
men først og fremmest kan læserne 
møde masser af mennesker, der holder 
af rigtige køretøjer. 

Der findes et righoldigt udbud af 
klassiske biler, der er på markedet - og 
det er gratis at annoncere for private. 

Klassisk Bil og MC udkommer 8 
gange om året og koster 120,- kr. i års
abonnement, der kan bestilles på tlf. 48 
475424 
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KØB OG SALG 
Saljes: Morris Minor 1956. Delad fr-dmruta, 

modifierad taklucka, 1100 motor. 
Toppskick, ny-besiktigad utan anm. 
M§slc ses. 

Henv.: A-1451 Bibi Karlsson, Svangrumsgat. 
20, S-42135 V. Frolunda, .el. 031-45 50 
41 e ller 010·92 Ol 13. 

5aljes: Marris Minor 2-d Saloon 1957. Rosl 
lagad sa mt tack, in och utvandigt -86. 
Nyrenoverad 1100 motor. Div, delar 
och vi ntcrdack. Pris ca,: 20.000," kr. 

Henv.: A·788 Peter Hansson, Pussen pI. 208, 
51700 Bollebygd, .e l. 033·2854 B3. 

Sælges: Morris Minor Va n 1969, Midnight Mi-
nor. Koksgd med grAt nappaindtræk 
ml knapper. 6x14" fælge , for 185/60, 
bag 195160, 1300 motor, omfortoldet 
til hvide plader. M-emblem pA hjel-
men, bagdøre med smA ruder, tonet 
front rude. Alm. pæn og velholdt. Pris: 
15.000,- kr. ude n syn. 

Henv.: A-442 John Rasmussen, Th. Jensens-
vej 11, øster Snede, 8723 Løsni ng, TIL 
75B93431,eflerk1. 17. 

Sælges: Morris Minor super, 2-dørs Arg. 1970. 
Hvid, kørt 156.000 km. Synet den 3. -
5. 1990. Bilen har nye bremser, tvær-
vange, batteri, dY,llamo og er under-
vognsbehandlet. Bilen e r meget vel-
holdt. Pris: 25.000,- kr. 

Henv.: Anne Marie Jacobsen, Villavej 30, 
8660 Skanderborg, tl f. 865104 13. 
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Sælges: Marris Minor 1970, ombygget til ca-
beiolet. Dct er en 2-dørs Marris jeg har 
bygget om til cabriolet. Den er synet 
og godkendt som ombygget cabriolet 
ogjeg har betalt alle afgifter til staten 
oga lle godkendelser fore ligger. Det er 
ca. 3 Ar siden den ersynct, men jeg bru-
ger den sjæ ldent p.gr.a. fam iliefor-
øgelse og derfor vil jeg sælge den, Den 
trænger til at blive puslet lid t om. Der 
sidder en 1300 cem motor i med 2 SV-
karb uratorer og 731 knastaksel. Den 
bruger desværre en del o lie p.gr.a. en 
utæt pakning ved bageste pakd§se og 
muligvis en knækket stempelri ng, men 
en origina l 1100 ccm motor medg§r i 
handelen. 
Da det har taget mig temmelig lang tid 
at overbevise myndighederne om at 
min bil er ide ntisk med den origina le 
cabriolet, sælges projektet kun til en 
køber der vi l værdsætte og respekte re 
det store arbejde det har været, a t rn 
den godkendt. Billedet er taget den-
ga ng den lige var synet, men med lidt 
flid kan den sagtens komme ti l at se sA-
da n ud igen. Den skal synes ved ejer-
ski fte. Prisen er ca.: 35.000,- kr. 

Henv.: Tommy Mørch, Johannedalsvej 19, 
3650 0lslykke, Ilf. 4217 5547, bedS! ef· 
ter kl. 17. 

Sælges: Morris Minor T ravelIer 1959, meget 
fint træværk. Nye bremser. 

He nv.: A-992 Peder Mikkelsen, Pejrupvej 30, 
5560 Årup, Il f. 64 47 26 04. 



Sælges: Skivebremsesæt til MorrisMinor. Der 
er tale om bremserne fra en Marina, . 
hvor for~navene er modificeret sA de 
passer pA Minor~spindleme. Bagtøjet 
er lavet sA det passer pA en Minar. For 
at montere det, skal der bruges fælge 
fra e n Marina (13fl

). Der medgAr ogsA 
bremseforstærker. Prisen er 1000,· kr. 
E ndvidere har jeg en masse andre de
le. Ring og hør! 

He nv. : Tommy Mørch, Johannedalsvej 19, 
3650 Ølstykke, tI[.4217 55 47, bedst ef
ter k!. 17. 

Sælges: 1 motorhjelm 100,-
1 forkofanger (lidt rust, crom 
grim) 75,· 
S hjul, trænger til maling, stk. 10,· 
1 bagtøj med blad fjedre 150,· 
l torsionstang (venstre) 25,· 
1 bagrude 25,· 
3 sidevinduer til saloon, stk. 10,-
2 hængsler til bagklap 
(lidt matte), pr. stk. 25,-

Henv.: A-109l Erik Pedersen, Rybjergvej 76, 
Kirkeby, 7870 Roslev, t1f97 5716 DO ef
ter k!. 16.30. 

Sælges: Motor m. papirer (110.000 km.) 1098 
cem og gearkasse. Motorhjelm m. mo
tiver og lAs (uden rust). Bagklap med 
lAs (uden rust). Pæne for- og bag
hængsler, ratstamme m. rat, blinkarm, 
horn osv. Hjul og ekstra hjulkapsler, 
støddæmpere, hAndbremse, baglygter 
ogekstra baglygteglas (f.) slidte sæder 
(lyseb ill), køler, speedometer (sort), 
dørhAndtag (ti l 2-dørs sa loon), side
ruder og trækruder (ikke rustfri stAl), 
bakspej l, handskerumsbokse m. pa
ne l. Desuden meget andet. Alt sælges 
enkeltvis til e n rimelig billig penge. 

Henv.: A-1708 Malene Grønlund Nielsen, 
Universitetsparken, koll . 4, l., vær. 
152,8000 Århus C, tlf. 8618 46 76. 

Sælges: Originale nye Correste bremsecylindre 
til 803 ee Minor (50-54 model). 
l pænt bagstykke i stAl ti l Pick-up. 
Originale lad og Vankasser i Corsk. 
kvaliteter 
Gode brugte super gearkasser m. ga
ranti 
Renoverede 950 og 11DO motorer med 
l Ars garanti. 
Renoverede døre og bagklapper. 
Nye Chassisrammer til Van og Pick
up. 
Pæne bundpladerover gearkassen,sA
vel gammel som ny type. 
l højre baglygte til supe r-model (per
sonvogn), som fabriksny. 
Morris Minor super TravelIer, Arg. 
1965. Skal have nyt træværk, men ei
lers komplet. Sælges som den stAr ei
ler som totalrestaureret med 1 Ars 
100% garanti. 
Morris Minor chassis, Arg. 1968, per
sonvogn . Sælges som renoveret chas
sis eller som total renoveret bi l med 1 
Ars 100% garanti. 
Desuden mange andre dele og biler. 
Alt i reparation af Morris 1000 udfø
res på fast tilbud eller rimelig timeløn. 

Henv.: A-992 Peder Mikkelsen, Pejrupvej 30, 
5560 Årup, tI[. 64 47 26 04. 

Købes: Salgsbrochurer, reklamer til Morris 
Minor lleg. 1948-1971 byttes eller kø
bes. 

Henv.: A-016Jens Chr. Jensen, tlf. 36 771281 

KLUBBEN SÆLGER: 

T-shi rt (S, M, L, XL) 
Sweat-shirts (kun sIr. S) 
Norminor, nr. 15 -72, pr. stk 
Klæbemærker, pr. stk 

3 stk 
Jakkemærker, pr. stk. 
Grill emblem 
Z ippo-lighter 

6O,-Dkr 
100,-Dkr 

S,-Dkr 
lO,-Dkr 
25,-Dkr 
25,-Dkr 
95,-Dkr 

150,-Dkr 
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MO)K<BI~/95J 
Den nye 4-dørs Morris Minor har topv. motor og 

30% større acceleration 
Inviter Deres familie ud paa en prøvetur. - Der er 

god plads til 4 voksne og deres bagage. Mærk. hvor 

fast vogne n ligger på vejen, hvor sikkert og legende 

let. De manøvrerer. 

Morril Minor kan blive Deres i eftermiddag 

Priser fra 10.900,-

Se den hos 

Vald. Hinrichsen & Schrøder 
Gaaskærgade 42 Teleion 22550 H,aderslev 

Del/I/e 00 ~ 
o' /Il e annonce er illds d 

el/ t af H-1239 M. . 
34 0r(1I! W. Klil/ke. 
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