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B E S T Y R E L S E N 

Nordisk Mor-ris Minor Klubb 
Bjar·kevej 7, L tv. 
DK-5200 Odense v 

World Wide Web: 
http:/1~.-vww.n mm k. dk 
E-mail: info@nmmk.dk 

Stiftet i Oslo 
den 18. september 1978 

Postgiro DK: 3 36 47 12 
Postgim S: 456 90 67-4 
Den Nor·ske BankPostgiro N:7877 0812029 

Medlem af: The Worldwide Feder·ation of Morris Minor· C ar Clubs 
MotorhistOI"isk Samråd (MHS) 

Formand Herluf Knudsen 
Bjarkevej 7, 1. tv 
DK-5200 Odense V 
Tlf./fax 66167104 
E-mail: hk@nmmk.dk 

Redaktør Torben Rasmussen 
Søndervigvej 44 
DK-2720 Vanløse 
Tlf. 38 74 97 78 
E-mail 
torben .rasmussen@aller. dk 

Kasserer Kim Kleis 
Tobøl Mosevej 5 
DK-6683 Føvling 
Tlf. 75 39 86 56 
E-mail: kk@nmmk.dk 

Næstformand Simon Marsbøll 

Sekretær 

Teknisk 
redaktør 

Gl. Kongevej 16 
DK-7442 Engesvang 
TIL J fax: 86 86 57 74 
E-rnail: sm@nmmk.dk 

Bendt Rasmussen 
Silkeborgvej 142 
DK-8000 Arhus C 
Tlf. 86 96 32 09/86 75 32 IO 
Fax: 86 75 32 85 
E-mail: br·@nmmk.dk 

Anton Kamp 
Østergade 17, Asferg 
DK-8990 Fårup 
Tlf. 86 44 32 00 

Revisor Karen Thomsen PR udvalg 
Storegade 85 A, stuen 

Karen Thomsen, 
Tlf. 74 52 68 89/28 89 22 93 
Harry Olsen, DK-6100 Haderslev 

Tlf. 74 52 68 89/28 89 22 93 

Kontingent pr. kalenderår: 
A-medlemmer·: 
240 DKK, - 295 SEK, - 240 NOK, - 32 Euro. 
H-medlemrTrer: 
75 DKK,- 90 SEK,- 75 NOK, - l O Euro. 

Tlf. 62 63 21 31 

Stof til bladet sendes til: Tor·ben Rasmussen 

Indleveringsfrist fm stof til næste 
nummer· er den 1. Juni 2003 

Tryk: Midtfyns Bogtryk, DK-5750 Ringe. 



LOKALGRUPPER 

NORGE 
Oslo Terje Sunnaas, 

Seterhøyvejen 17 
N-1176-0slo 
tlf. priv. 22 29 29 49, 
jobb 22 64 77 SL 

SVERIGE 
Norra 
Sverige 

Dalarna 

Våst 
Sverige 

Christer Wiberg, 
Nydaiavågen 55, 
S-903 39 Umec\ 
tlf. 090 135 607. 

Thomas Er·iksson, 
Kråkbergsvagen 4, 
S-792 00 Mora, 
tlf. priv. 0250-15445, 
arb. 13530. 
http ://host. bip. neVnmmk
dalarTlal 

Erling Hol min, 
Siviken 336, Enebo, 
S-462 91 vanersborg, 
tlf. 0521-25 82 43. 

J.3mtland Kåre Todjåll, 
KopparslagargrJnd 21, 
S-83 '1 51 Oster·sund, 
tlf. 0046 63-109595, 
mobil tlf. +46 703 135050 

GOteborg Matz Lundgren, 
H6ganasvagen 44, 
S-437 35 Lindorne, 
tlf. 031-992 670. 

e-mail: marianne. barrljung@telia .c om 

DANMARK 
Nord
jylland 

Randers 

tvlogens BjerTe, 
lndustl"ivej 40, 
DK-9690 Fjerritslev, 
tlf. 98 2 t 24 50. 

Anton Kamp, 
Østergade 17, Asferg, 
DK-8990 Fårup, 
tlf. 86 44 32 00. 

Midt
jylland 

Klubmøde: 

Svend Thorup, 
Egepar·ken 10, 1. tv., 
DK-8600 Silkeborg, 
tlf. 86 81 32 47. 
E-rnail: svend.thor-up@adr.dk 
2. tirsdag i måneden kl. 19.00, på skift 
hos medlemmeme. 
Ring til kontaktpersonen pi:\ forhJnd for 
næ1·men:: infonnation. 
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~ LOKALGRUPPER 

----!~f--------

DANMARK 
Østjylland Per Madsen, 

Fr·ederikslystvej 18, 
DK-8723 Løsning, 
tlf. 75 65 04 09 

Sdr.jylland 

mobil tlf. 40 78 97 59. 
nmmk.ostj@get2net.dk 

Johannes Juhl, 
Lindevej 8, Over"jerstal, 
DK-6500 Vojens, 
mobil tlf. 40 55 27 02. 

Per Sørensen 
Industrivej 22 
DK-6070 Chr·istiansfeld 
tlf. 74 56 33 07 
fax: 74 56 33 06 
mobil tlf. 40 56 33 07 

Vestjylland Jens Kirkeby 

Ais 

Fyn 
og øerne 

Skolesvinget 31, Snejbjerg 
DK-7400 Heming 
tlf. 97 16 26 27 Mobi140 50 4013 

Poul Iversen, 
Mosevænget 5, 
DK-6440 Augustenborg, 
tlf. 74 47 16 95. 
mob1ltlf. 40 34 54 62 

Harry Olsen, 
Marsk Billesvej 34, 
DK-5672 Broby, 
tlf. 62 63 21 31, 
mobil tlf. 23 29 61 08 

Klubmøde: Sidste mandag i måneden kl. 19.30 
hos Kirsten og Harry Olsen, Marsk 
Billesvej 34, 5672 Broby, tlf. 62 63 
21 31. Ikke juli og december. 

Tilmelding nødvendig til speciale arragementer. 

Lolland
Falster & 
Møn 

Dennis Hansen, 
Skovtoften 19 
DK-4800 Nykøbing F, 
tlf. 54 85 93 43. 

København Jens C hr. Jensen, 
Toftemosevej 20, 
DK-2650 Hvidovre, 
tlf. 36 77 12 81. 
træffes bedst mellem kl. 20 og 21 

Klubmøde· Hver sidste mandag i maneden 
kl. 19.00 pa adressen: 

Nordvest
sjælland 

Klubmøde: 

Syd-Vest 
Sjælland 

Klubmøde: 

Dagcentret Sundbyvang 
Irlandsvej 37, 2300 København. S 
10,- kr. pr. deltager til kaffe & kage 

Max Christensen, 
Kalundborgvej 7, 1. th. 
DK~4300 Holbæk. 
mobil tlf. 40 60 34 82 
1. tirsdag i m.3neden. Nærmere 
oplysninger hos kontaktpersonen. 

Jan O Laursen 
Gryderupvej 111 
4242 Boeslunde 
tlf. 58 14 04 75 
mobil tlf. 20 92 47 17 
E.Mail: minorkrogen@c.dk 
Benny Jensen 
Hvilebjergvej 3, Sørbymagle 
4200 Slagelse 
tlf 58 54 55 35 
1. fredag i måneden kl.19.00 



REDAKTIONEN ~ 

-------1~-

Så er vi her igen, dette nummer 
præger meget de forskellige træf og 

udstillinger som kommer til foregå i 
løbet af sommeren. 
Der sker meget i hele landet lige fra syd 
til nord, øst og vest; der er minitræf på 
Fyn, forårstræf på S1iEIIand, minitræf i 
Østjylland, minitræf i Sønderjylland, 
samt eftersommertræf i Asferg og der 
kommer sikkert flere i næste nummmer 
så der sker noget i Nordisk Morris Min-
ar Klubb, ikke at forglemme sommer
træffet i Norge, der er nu sendt tilmel
ding ud, der er en i bladet man kan 5 
bruge, der er også tilmelding på vores 
hjemmeside som kan benyttes. 
Jeg var lige inde på hjemmesiden lige 
før deadline på bladet, for at se hvor 
mange der var tilmeldt, jeg må da sige 
at det så godt ud så det skal nok blive et 
træf vi ikke glemmer foreløbig, men der 
er stadig plads til mange flere, så jeg vil 
opfodre jeg til at deltage. 
Der sker også mange andre ting dem 
kan i se i kalenderen. 
Jeg villige stille et spørgsmål til nogle af 
vore medlemmer er det kun i Danmark 
der sker noget; jeg ved godt at Norge er 
travlt optaget i øjeblikket men hvad 
med Sverige. 
Ja det var en lille opfordring, til sidst vil 
jeg lige opfordre til at sende stof ind, 
det er stadig jer der bestemmer hvad 
der skal i bladet. 
Hvis i har noget til salg må i gerne sen
de et foto med. 
God forsommer, vi snakkes. 



~ Søndag 11. maj 
Forårsrnønstring, 

~ 
Kastellet, København 
Kl. 14-16. Ingen til mel-
ding. 

St. Bededag 16 Maj 

~ 
Jydsk-Fynsk Classic 
Auto J u m ble 2003 
Se mere inde i bladet 

Søndag. 18 maj 

6 ~ 
United Br·itish Car·Ciubs 
alTangerer rallies, 
udflugter, 1·undvisnin-
ger og hyggeaftner i 

~ 
GOtcborg og ornegen 
Nærmere hos 
Preben Tlf 33 32 90 38 

~ 
Tmsdag 22.Maj 
Klubmøde kl. 19:30, 
Nygade 23, Åbenrå 
Als & Sønderjylland 

Majtræf. 23-24-25 

~ 
forårstræf på 
Vestsjælland. 
Se inde i bladet 

Lørdag. 24 Maj 

~ for·årsløb med VW 
VetHanerne. Start hos 
VAG fmhandleren"Din 
bil" i Halsingborg. 
Nærmere hos 
Preben Tlf 33 32 90 38 

Lørdag. 31 Maj 
Oldtimerløbet 
Gråsten-Flensborg 
Information og tilrnel-
dmg på WWWoldtr-
merloebet.dk 

ARRANGEMENTER 

Mandag 26 Maj 
kl.19.30 
Køretur ud i det blå. 
Kontakt Harry Olsen 
for nærmere 
oplysninger. Tlf. 
62632131. 
Fyn og øerne 

JUNI 

6-7 Junr 
Mini tr·æf.Østjylland 
Hampen Sø Camping. 
Se inde i bladet 

8-9 Juni 
Græsted Veterantræf 
& Kræmme1·marked 
Se mere inde i bladet. 

Søndag 15. Juni 
Gavnø Classic auto
jumble & Concours de 
Chanlle. 

20-22 Juni 
Mini tl"æf. 
Vi afholder mini træf et 
sted pa Fyn. 
Nærmere information i 
bladet. 

Lørdag. 28 Juni 
Ronneby Classic 
Sverige. Nærmere hos 
Pr'eben Tlf 33 32 90 38 

JULI 

Lørdag. 5 Juli 
Margretetorp Classrc 
Car Show. 
Nærmere hos 
Preben Tlf 33 32 90 38 

11-12-13 Juli 
25 ars jubilæums 
sommertræf 
Sanngrund camping 
Norge 
Se inde i bladet 

Lørdag 26 juli 
Veterantræf & 
Kræmmermarked i 
Handest med bl.a 
faldskærTnsudspnng og 
squaredance. Info pa 
tlf. 86 45 22 24 eller 
86 45 29 22 

AUGUST 
Weekenden 1-3 
august 
Minitræf - Program 
følger senere 
Ais & Søndeqylland 

16-17 August 
Biler pa Lerchenborg. 
Tilmeld in gsbla n ketter 
til udstrllingen fås hos 
fmmanden eller 
Københavns kontakt
per·son 
Jens C hr. Jensen 
Se mere inde i bladet 

15-17 August 
Efter·sommertræf i 
Asferg. Tilmelding 
senest 11 August 
pa tlf. 85 44 32 95. 
Se mer·e inde i bladet. 

Mandag 25 August. 
Vi Holder Grillaften 
hos et af klubmed lem
merne. 
Nærme1·e oplysning 
om tid og sted hos 
Harry Olsen. Tlf. 
62632131. 
Fyn og øerne 



NYT FRA FORMANDEN 

SEPTEMBER 

Lmdag. 13 September 
Høstrally hos VVV 
Veteranerne i Malm6 
Nænne1·e hos 
Preben Tlf 33 32 90 38 

Torsdag 25 September 
Klubmøde kl. 19:30 
Nygade 23, Åbenrå 
Ais & SønderJylland 

Mandag 29 
September. Kl. 19.30 
Vi holder klubmøde 
hos Kirsten og Harry 
Olsen Marsk Billesvej 
34 5672 Broby. 

OKTOBER 

Mandag 27 Oktober. 
Værkstedsaften hos 
Peder og Solveig 
Mikkelsen. 
Fyn og øerne 

NOVEMBER 

Fredag 7 November. 
Juleafslutning. 
Oplysning om pris, tid 
og sted ved henven
delse trl Harry Olsen 
Tlf. 62632131. 
Fyn og øe1·ne 

Torsdag 27.November 
Klubmøde kl. 19:30, 
Nygade 23, Abenrå 
Ais & Sønderjylland 

Et par linjer fra formanden 

S a er vi kommet over 
gener alf orsa m l ingen, 

som JO gik fint i de hyggeli
ge lokaler· på Hvidsten Kro. 
Fremmødet var JO også 
godt, ikke nogen r·ekord, 
men godt. Jeg vil her benyt
te leJirgheden til at sige tak 
fm en god dag og et godt 
møde i Morrisvenners lag. 
Referat fra generalforsam
lingen samt formandens 
beretning længere fremme i 
bladet. 
Det næste, som vi skal til at 
koncentrere os om, er som
mertræffet 2003. Nar Jeg 
skrive1· vi, så er det selvføl
gelrg styret jeg mener, dem 
som udføre1· det største 
arbejde og har været i gang 
med det længe er jo Oslo
gruppen, som stå1· for 
a1-rangementet. Som sæd
vanlig er det JO årets hoved
begivenhed, i år er der· så 
tilføjet en ekstra dimension, 
idet vi starter fejringen af 
klubbens 25-års jubilæum. 
Grunden til at klubbens 25-
års jubilæum startes pa 
sommertræffet er at træf
fet er i Nor·ge, og det jo var 
her· klubben blev startet, 
samt det faktum at som
mertræffet nok uden sam
menligning er det træf hvm 
flest Morrisfolk mødes. 

sa jeg hJber at l"igtig man
ge af os ses til et forhabent
lig rigtig godt sommertræf 
på San n grund Camping, 
Norge. 

Herluf. 
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Program NMMK Sommertreff 2003 
Sanngrund Camping 11-13. juli 

Fredag kl.12:00 
kl18:00 

lnnsjekking -frem til kl.17:45 
Offisiell åpning av NMMK 25Års jubileumstreff 
og felles grilling umiddelbart etter dette 
lnnsjekking fortsetter 20:00· 21:00 

Lørdag ki.09:00 lnnsjekking, frem til kl.1 0:15 
kl10:00 Oppstilling for avreise til Maarud Gaard 
kl. 10:30 Avreise 
Oppstilling, fotografering, omvisning på museet, kaffe m/tilbe 
kl.15:00 Individuel! avreise tilbake til treftplassen 

kl.19:00 

Leker, konkurranser og overraskelser 

Jubileumsmiddag (lokaler på plassen) 
Premieutdeling og lynlotteri 
Musikkog dans 

Søndag kl.10:00 Fotografering av vinnerbilene 
Treffet avsluttes kl.12:00 

Foreløpig program for sommertreffet 2003. 
Et komplett treffhefte med program og mer informasjon fås ved innsjek· 
king 

Vel møtt 

Campingplassen: Sanngrund AS, N-2100 Skarnes 
Tlf: +47 62 96 46 60 

Div mobiltelefonnummer: 

Ole Jørgen 
+47 906 44 285 

Olav 
+47 917 14 149 

Terje 
+47 908 34 398 







Påmelding i dag, i morgen , eller senest 1.juni 2003 

Medlemsnr i NMMK .. 

Navn .. 

Adresse .. . ...... Postn1·. 

Sted .. 

Land (DK-N-S) ..... Telefon .. . ........ Mobiltelefon .. . ..Email.. 

Ankommer den ...... Avreise den ........ Antal l voksne (16 år eller eldr·e) .. 

Antal l barn(underr16år}. 

Alder på barnet/ ene ....... ./ ... .I. 

Overnatting: Hytte l Campingvogn l Telt . 

Jeg l Vi kommer med følgende Mor-ris Minor, type og klasse: 

Reg. nr:. Arsmodell: 

2 dørs .. . 4 dørs ........... Toure1· ......... Traveller ......... Van .. . .. Pie k up .. 

Onginal klasse .......... Åpen klasse .. 

Middag 101"dag kveld. Antall voksne (16 år eller eldre) 

Middag lørdag kveld. Antal l barn (15 år eller yngre) 

Treffmerke (NMMK 25 ÅR spesial) 

Treffbilde, 30x40 cm (utleveres pa tr·effet) 

Tr·effavgift, '**'NMMK 25ÅR**** 

........... stk, a. Nkr1 00.-

.......... stk. a. Nkr 50.-

........... stk a. N kr· 150.· 

....... s t k a N kr 100.-

... stk a N kr 0.-

Til orientering. Avgifter campingplassen: Campingvogn, eller stort familietelt .. 
pr. døgn 

Nkr 150.-

2 manns-telt.. Nkr 90.- pr. døgn 

MRK: Ca m pingplassens gjester har fri adgang til dusJ og toaletter 

l-lytter bestilles på www.sanngrund.no eller· IX telefon +47 62 96 46 60 l Fax +47 62 96 46 69 
Mer rnfonnaSJOn om NMMK 25År sommertreff i neste NORMINOR 
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~ MEDLEMMER FORTÆLLER 

-~1-------

Teksl · Erling Holmin 

Verksamhetsberattelse 
Verksamhetsber·attelse från 
Vastsverige for 2002 
En fantastisk varsol spred 
varme ver· årets Tjol6holm 
Classic i maj. Utstallningen 
hade en br·ed uppslutning av 
vastsvenska MarTisagare 
med eller utan rnedf61jande 
hus. Alia besokare fick bl.a. 
gladjas ar Leif Tigerbergs 
nya cabriolet och ett par 
morTisagare som vi inte haft 
kontakt med trdigare. Dals
lands Classir fick utmarkelse 
fOr den finaste utstallnin
gen, har deltog en av Vast
sveriges morrisagare Christi
na Persson. Sji:ilvklart bidrog 
Morrisen i hog grad til l den
na utrnarkelse. 
Sormnartraffen i Sundsvall 
ligger· ju som bekant på 
vederborligt avstand, men 
den var vard varje mil og 
mer· dartill. Har hade Ove 
Adjen tilsammans med 
Jamtlandsgr·uppen ar-range
r·at en fantastisk sommar·
traff. Var·je år ar sommar
tr·affen den basta, men vi i 
vast tycker· nog att den hi::il" 
var nflgot alldeles extra. 
Ar·ets lotteri var helt fantasti
sk! mycket beroende pil att 
Oves arbetsgivare Sundsval Is 
Jarn hade sponsorat massar 
av vinster till klubben. Fler 
sådana a1·betsgivare sbkes 
och ett Jdltetack till Sunds
valls Jam! 
Fram pa hostkanten bJod 

Fredrik Tigerber·g in till host
traf! på sina agor str·ax intill 
V.3nern. Hela familjen Tiger
berg i alla ålderskategorier 
tog hand orn 40 - talet 
gaster. Vi hade en trivsam 
Morristraff. l den mOrka 
hostnatten kunde vr gladjas 
åt de diken som fanns i 
omgivningarna. LidkOping
borna fick under I01·dagen 
njuta av alla glansande och 
mysiga Mmrisar. En klar 
hOstsol varmde våra kalla 
kroppar. 
Under verksamhetsåret har 
mycket tid gatt at l olika 
garage runt om i vastsveri
ge, allt for· att fa flera fina 
bilar i vart morrisstall. Med
lernrnarna i klubben har del
tagil på allehanda utstal
lningar och mOten med sina 
klenoder, sjalvklar·t til l gladje 
fOr alla dem som hade en 
moster, fa1·bror, kusin som 
agt en Morris. 
En rrktigt god avsltning av 
Mmris året hade vi hos Liv 
och Terje da vi firade Terjes 
50 fir. Ingen av OSS visste att 
Terje var en så fantastisk 
rockmusiker som han visade 
sig vara. Det vill vi se och 
hOre mere av vid åets som
martraff! 
A-1808 Erling Holmin 
vasttsverige 



OSLOGRUPPEN 

ÅRSBERETNING 2002 OSLOGRUPPEN 



Ny forsikring til gamle køretøjer 

Vi tegner forsikringer for både biler og motorcykler 
og såvel veterankøretøjer (før 1967) som klassiske 
køretøjer ( 1968-1977). 

Eksempel: 
Veteranbil eller MC med dagsværdi under 100.000 kr. 
Arlig præmie for ansvars- og kaskoh>rsikring kr. 600 
Arlig præmie for ansvarsforsikring alene kr. 145 
Selvrisiko kr. 1.270 

På køretøj nr. 2 er der 25% rabat 
Der er ingen præmieforhøjelse ved skader. 
Præmien er en forskudspræmie-når skaderegnskabet i 
Forsikringsklubben er gjort op- udbetales eventuelt 
overskud til medlemmerne. 

Kontakt os og få et godt tilbud. 

FORSIKRING 
AI -GF 

Fors i kring~forenJngen for uetera mnotorkø retøjer 
Lyngby Hovedgade 74 . 2800 Lyngby. tlf. 70 20 05 47 

hans h@ hansen. m a il. dk 



DETTE NUMMERS BIL ~ ____ _____,~r---

l 

Torben Rasmussen 
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Redaktørens egen 53, på Kastellet 2002. Valomanden var lige forbi. 
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FORTÆLLER ~ MEDLEMMERNE 

-~-----

PRIMUSTRÆF 2003 

Tulle gøres klar 

Turen gik i 211· til Røn1skog 
øst for Oslo. Det var 

aftalt, at gruppen skulle føl
ges ha Oslo, så vi samledes 9 
biler på Statoil tanken ved E6 
lidt uden for Oslo, hvorefter 
tLu-en gik mod Rørnskog. Det 
va1· meget koldt den mm
gen. sa koldt at der, mens vi 
kørte, skulle skrabes is af på 
indersiden af ruden. Yvonne 
løste dog vores tilsyneladen
de ret store problem med en 
dunk isfjerner- TAK Yvonne. 
UndervejS gjorde vi holdt i 
Aurskog, da vi skulle hente 
Olav og familien. 
Tu1·en mod Rømskog gik i 
passende fan, så jeg der 

havde inviteret kæresten og 
to af mine venner med i den 
lille Monis, også kunne følge 
med. Tæt pakket arbejde 
den lille bil sig ud i det snek
lædte landskab. Alt gik plan
lagt indtil en elg valgte at 
passere vores rute .. 
LIGE foran bilen. Tøserne 
bag i bilen udtrykte deres 
nervøsitet ved i kor at råbe; 
EEEELG r, og min kammerat 
Mikael og jeg blev begge lidt 
blege i ansigterne. Men hva 
fan' skulle jeg gøre. Det gik 
ned af bakke, og vejen var 
rsglat, så jeg gjorde ingen
ting. Heldigvis 1·amte vi ikke 
dyret, og twen gik videre. 



MEDLEMMERNE FORTÆLLER ~ 

------------1~1---

Imponerende at se en elg fm 
første gang, men foruroli
gende at se den en halv 
meter foran sin bil med 50 
km i timen. 
Vi ankom til Rømskog uden 
brug af snekæder. Bilen lå 
godt på de is- og snedække
de veje. Jeg var overbevist 
om, at det var fordi pigerne 
vejede godt til bag i bilen, 
hvilket de ikke tog som et 
komplement. 
Ved ankomsten gik nogle i 
gang med at grave sne væk 
til teltene, mens andre sam
lede brænde til bålet. Teltet 
blev sat op og ovnen monte
ret. Undervejs holdte vr os 
var·me med Olavs hjemmela-

Tulle med snekæder 

Morriser på glat is 

17 



vede vin. 
Der blev efterfølgende fæl
det brænde til bålet og 
ovnen, dvs. 3-4 træer, som 
blev fragtet til lejrvladsen 
p.§ en trailer bag Olavs 
traveller 
Om eftermiddagen var der 
på den nærliggende sø 
diverse øvelser i glatbane
kør·sel. Dette var til stm 
morskab for alle. Dorte 
skulle prøve kørefærdighe
derne i sin Morris, hvilket, 
da bilen pludselig stod med 
snuden mod kørselsretnin
gen, morede Simons geval
digt Jeg var ikke meget 
bedre og skulle på et tids
punkt skubbes hi af Dorte. 

Da vi kom tilbage var der· 
gang i vaffeljernet, og en 
skøn duft spredte sig over 
området folk indtog med 
velbehag de lækre vafler 
Lige hvad man trængte til 
efter en sådan koncentreret 
gang glatbanekørseL 
Aftensmaden blev tilberedt 
på bål og primus på bedste 
spejdermaner. Rødvrn og øl 
blev knappet op. Stemnin
gen var god, og folk hygge
de sig. Men hvad er et træf 
uden Olavs guitar, så den 
blev fundet frem sammen 
med sangbogen. 
Under påvirknrng af adskil
lelige halvfrosne 1"0dvin, 
syntes jeg, Olav skulle 

Godmorgen 

akkompagneres med lidt 
rytmisk musik, hvortil en 
hjulkapsel var brugbar. (Vel 
og mærke min egen). Lat·s 
og Terje udtrykte også på 
skift deres 1·ytmiske evner
på sneskovl! 
Efterhånden faldt alle til ro r 
sengehalmen og sov sødt 
side om side i det store telt 
Morgenens store anange
ment var starttesten. Stort 
set alle biler startede, men 
Ter·je havde lidt problemer 
med starteren, det· slog for 
hurtigt fra, så matmen ikke 
kom i omdrejninger og 
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Martin og Mikael fjerner sne 

måtte efterfølgende træk
kes i gang. Ole va1· den ret
fær·dige dommer, der holdt 
øje med, at alt gik ordent
ligt til. Til min store lettelse 
skulle bilerne ikke star·tes 
med handsving, hvilket jeg 
ellers havde hørt r·ygter· 
om. l min godtroenhed 
havde jeg også øvet mig 
hjemmefra- men uden 
held. Den lille madamme 
ville stædigt ikke starte 
med handsvinget, men kun 
med tændingsnøglen. 
Mærkeligt, da jeg ellers i 
nødsituationer mange gan
ge har brugt håndsvinget. 
Men stædig va1· hun i hvert 
fald, da jeg prøvede et par Morriser på stribe 
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dage før afrejse. 
Nedpakningen foregik stille 
og roligt med alles hjælp, 
hvorefter vi var klar til 
afgang.Efter fælles 
ophængning af teltdugene 
opløstes forsamlingen. 
Alene fortsatte vi til La1vik, 
hvor vi kl. 22.30 skulle med 
natfærgen til fr·ederikshavn. 
Tak til Norges-gruppen for 
et vellykket, morsomt og 
meget hyggeligt \r'æf. 

Stop hos Olav 

MEDLEMMERNE FORTÆLLER 
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Glædeligt nyt om Morris 1000 Super 
SIDSTE NYT: Nye parallel
forte viskere - nyt, effektivt 

friskluftvarmeapparat nye, 
store baglygter. 
OBS! Nu dørl<i.s i begge sider. 

NtJ er ;lllc omkernc opfyldt! 

Med d(• sidste nye forbcdrin
ger har MORRIS 1000 SUPER 
placeret sig poi en helt ov('r

lcgcn position i sin prhklassc. 
MORRIS 1000 er vognen, m<~n 

køber - og kobor igen! 

Priscxd.lcv.onlk.l(r. 14,748 

pr. liter 
ved c a. 60 lmvt 

25% forbedret 
acceleration 

fra 0-100 km/t. 

·.·.· Ny gearkasse 
ny kobling 

nye bremser 
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Generalforsamling 2003 
Lørdag d. 22 marts blev 

der afholdt generalfor
samling på Hvidsten Kro. 
Der var frokost for de 
interesserede inden selve 
generalforsamlingen, og 
det var et rent ædegil
de ... Der var omkring 45 
fremmødte medlemmer. 
Dagsordenen var i følge 
vedtægterne, den var lov
ligt indkaldt, og alt det 

22 der. 
Formanden fremlagde sin 
beretning, og den kan 
læses inde r bladet. 
Repræsentanter fra de 
forskellige lokalgrupper 
fortalte kort om årets for
løb. På Fyn havde man 
afholdt et minitræf og 
afholdt månedlige klu
baftener. Der er også ble
vet brugt tid på overvejel
ser i forbindelse med 
afholdelse af sommer
træf til næste ar. Den nye 
gruppe i Vestsjælland har 
arbejdet med planlæg
ning af minitræf i maj i år. 
l København har der 
været mange aktiviteter, 
og de var som oftest vel
besøgte.De har afholdt 
månedlige møder, hvor 
en Morrismotor blev gen-

nemrenoveret, og der har 
været forskellige udflug
ter. l Nordjylland er· der 
ikke sket en hujende 
fis.. Midtjyderne har 
holdt deres månedlige 
sammenkomster, hvor 
der ind imellem har været 
et eller· andet praktisk på 
programmet. l Sønderjyl
land har man afholdt et 
minitræf, der var godt 
besøgt. Randers-gruppen 
henviste til Nordjydernes 
beretning (1), men det 
blev dog til det traditions
rige eftersommertræf. 
Desuden blev lokalgrup
perne inviteret til at 
aflægge besøg hos Nor
disk Morris Minor Lager. 
På Lolland/Falster har der 
ikke været den store akti
vitet, og det er mest ble
vet til deltagelse i Dansk 
Veteranbil Klub's arrange
menter. Oslogruppen har 
afholdt Primustreff og 
haft møder en gang om 
måneden. Man har brugt 
kræfter på at arrangere 
dette års sommertræf. 
Kassereren fremlagde 
regnskabet, som ikke 
affødte nogle spørgsmål. 
Der var dog en række 

interessante bemærknin
ger undervejs, som skal 
refereres. l år er der afsat 
5000 Dkr. til den gruppe i 
hhv. Norge, Sverige og 
Danmark, der femlægger 
den bedste plan for et 
fødselsdagsarrangement 
henne omkring klubbens 
fødselsdag d. 18 septem
ber. Det vil altså sige, at 
der i alt er 15.000 Dkr. 
afsat til tant og fjas, så 
det er bare om at komme 
i gang med planlægnin
gen og få sendt en 
ansøgning til bestyrelsen. 
Kassereren kom også 
med en venlig, men 
bestemt henstilling til, at 
man sørger for at medde
le klubben sin identitet, 
når man indbetaler sit 
kontingent. Det er især· et 
problem i forbindelse 
med elektronisk betaling 
- nogle gange glemmer 
banken at påføre indbe
talers identitet, andre 
gange er det medlemmet 
selv eller evt. dennes 
kæreste, mor, kone eller 
hva' ved jeg. l forbindelse 
med den netop overståe
de indbetalingsrunde var 
der 60 (tres, seksti 1 !) 
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medlemmers indbetalin
ger, der ikke var umiddel
bart identificerbare, hvil
ket medførte en del 
detektivarbejde - og det 
er ikke helt på plads end
nu, så der ryger nok nog
le rettrdige indbetalere på 
restancelisten, men det er 
der ikke noget at gøre 
ved. Der var også en 
historie om sløseri med 
indbetalrnger. Det ser ud 
til at være et stigende 
problem- et jysk medlem 
købte varer for mere end 
700 Dkr. i april, men har 
endnu ikke betalt trods 
flere rykkere. Han bliver 
nu ekskluderet og vil ikke 
sener·e få mulighed for 
indmeldelse i klubben. 
Episoden får konsekven
ser for medlemmernes 
fremtidige betaling af 
klubvarer, f.eks. i form af 
betaling pr. efterkrav ved 
køb af var·er for mere end 
300 Dkr. Det er dog sta
dig under overvejelse, 
hvordan vi griber sagen 
an. 
Der var to medlemmer Ir' a 
den siddende bestyrelse 
på valg, og de blev begge 
genvalgt. Desuden valg-

tes Jens E. Kjeldsen som 
suppleant. Der var ikke 
nogle rndkomne forslag. 
Under Evt. talte vi om 
klubvarer, og Harry Olsen 
lovede at indhente tilbud 
pa lightere, kuglepenne 
o. li.gn. med tryk. Karen 
Thomsen har kontakt til 
en gravør, så der skulle 
også være muligheder for 
ølkrus m.m. Bendt 
Rasmussen, der står for 
salg af klubvarer, efterly
ste gode ideer til nye 
emner. Der blev også 
spurgt til medlemslisten, 
og det blev oplyst, at den 
kommer i ar. Husk derfor 
at indsende oplysninger 
om jeres biler, eller evt. få 
rettet i de gamle. Der var· 
et ønske om at også 
bilernes stelnummer bli
ver· registreret i listen. Det 
vil lette administrationen, 
hvis papirer skulle være 
bortkommet, og man fik 
brug for at dokumentere 
bilens historie, så man 
kan få nogle erstatnings
papirer (dette er en nød
vendighed i Danmark) Så 
blev der vist kurver for 
antallet af dansk indregi
strerede Minars (se inde i 

bladet). Som afslutning 
på dette referat skal lyde 
sekretær Bendt Rasmus
sen's indtr·ængende hen
stilling til nordmænd, 
svenskere, og andre ikke
danske medlemmer 
Husk at melde flytning til 
klubben, da vi ikke auto
matisk for besked om 
adresseændringer uden
for landegrænserne r! 

A-839 Simon Marsbøll 
23 



l~ 

DRI FTSRESULTAT FOR 1/1-31/12-2002 

176.684,01 
100,00 

1.119,78 
-643,25 
500,00 

1.670,00 

Kiml<.le1s 
Kasserer 

UDGIFTER: 
Nonninor, trykning 
Norminor, porto 
Omkostninger Nonninor 

Kalender & giro, trykning 
Kalender pono - girokort porto 
Kalender udgifter i alt 

Medlemsl iste, trykning 
Medlemsliste, Porto 
Medlemslister udgifter i alt 

PR-afdeling 

Kørsel/telefon 
kontor/EDB-udgi Iler 
Porto 
Kontingent div. klubber 
Forplejning 
Revisorsalær 
Kontorudgifter i alt 

Udgifter vedr. sommertræf 
Generalforsamling 
Dansk/udenlanske gebyr 
Div. omkostninger i alt 

Omkostninger før afskrivninger 

Afskrivninger 

Omkostninger ialt 

A rets overskud 

UDGIFTER l ALT 

49.585,00 
17.618,17 

67.203,17 

7.2\0,33 
2.548,00 

9.758,33 

0,00 
0,00 

0,00 

7.108,40 7.108,40 Cl 
m 

6.078,00 z 
5.532,91 

m 
5.413,25 

;:Q 
460,00 

0,00 )> 

500,00 r-

17.984,\6 "T1 

o 
11.324,50 ;:Q 

9.738,00 V> 

906,00 )> 

21.968,50 s: 
124.022,56 r-

-
24.025,00 z 

Cl 

148.047,56 

31 .382,98 

179.430,54 



AKTIVER: 

Omsztnjng;:;al1iver: 
Kassebeholdning 
Girokonto, Danmark 
Girokonto, Sverige 
Girokonto, Norge 

Djv tjlgodehavender: 
Udlæg bestyrelse 
Tilgodehavender~ varesalg 

Ym!mL 
Postkort 
Kasketter 
Sweatshirt 
Kru< 
GI" 
Askebæger 
Zippo lighter 
Grill emblemer 
Jakke metier 
Klæbemærker 
Reveremblemer 
Vægur 
Armb!ndwr 
Vægtermometer 
DK/N /S 

lnm..!!r.; 
Saldo pr. 111~2002 
Tilgang~ Nyt EDB"'" div. 

Afskrivninger 30% 

AKTIVER TALT 

4.732,82 
51.060,14 
46.506,92 
36.945.60 139.245 48 

·3.964,69 
5.036,00 

0,00 
3.610,00 

0,00 
0,00 

300,00 
270,00 

0,00 
7.000,00 
1.650,00 
3.870,00 

30,00 
1250,00 
1750,00 
5200,00 

1.071,31 

815,00 25.745,00 

21.172,10 
58.913,37 
~ 
24.{125.00 56.060,47 

222.122,26 

~~ '4:-Qh:~ 
·~·~·· , ,IQI'RSen Kim Kleis 

Revisor Kasserer 

PASSIVER: 

Egenkaoital: 
Saldo pr. 1/1~2oo1.. 
Arets resuftat 
Skyldig pr 31112·200t 

PASSIVER /ALT 

178.146,78 
31.382,98 
12.592,50 122.122,26 

--
222.122,26 

Jeg har afstemt kasse, giro og: div. adenlandske konti og fundetdem i overensstem nefse med å!'l'opg0mlser 

UgeleOO:s har jeg genrn:mgået bilag og bogføring, o~ kur:> foretage fl rettelser 

Resultatet for året 2002 er fundet tilfred;.sli!!ende_ 

Dato: I~.D3-.o'3-

l(",_ (jk,M._ 
&aren l hrimser. 

Reviso~ 
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Formandens beretning 2002 
Så er vr igen samlet her på Hvidsten Kro til generalforsaming, og fremmødet er da rimelig 

godt, ikke nogen rekord, men som jeg husker det, var trlslutningen også god sidst vi var· 
her på kroen, så placeringen sådan cir·ka mrdt i Jylland lader til at være rimelig god. 
Så har vores nye redaktør Torben lavet NORMINOR i et ar, og der er jo en del at leve op til, 
for vor tidligere redaktør Morten Westennann var jo ret sa ferm til at lave bladet. Jeg syntes 
at det gar bedre og bedre, og vores nye redaktør er· ved at have helt godt fat i det. Han har 
ogsa nogle ideer og visioner angående bladet, så det bliver spændende at se, hvad det kom
mer til at udmynte i. Men ikke noget blad uden a1·tikler med mere fra jer, vores medlemmer, 
så hermed en opfordring til at sende stof til bladet. 
Allan Skovgård, hvem er det, vil en del nok sige, det er såmænd vor·es udmærkede 
Webmaster som bestyrer NMMK's hjemmeside pa internettet Siden Allan overtog hjemmesi
den er der jo sket en hel del med den, r·esultate\ er da også, at der kommer· en hel del flere 
og ser, hvad det er. Da jeg lige var· en smut forbi siden fredag 21.03.03, havde der da været 
12.073 inde på siden, nogen nok flere gange end andre, men det er da ganske pænt. Vi har 
også haft problemer på hjemmesrden, men som jeg har forstået det, har det som regel 
været noget udefrakommende, der har været skyld i tingene, men hvad der så end har 
været skyld i misererne sa har Allan været ret så godt til at få tingene pa plads rgen. Godt 
gaet Allart. Man skal jo her også lige være opmærksom på at i lighed med Styret, PR-udalg, 
kontaktpesoner og alle mulige andre som gør noget for klubben, er der tale om frivillig og 
ulønnet arbejde som udføres i fritiden. 
Vores PR-udvalg fungerer ganske glimrende med hovedvægten lagt på de to gange om !net, 
hvor· klubben er med pa udstilling i Fr'edericra. Jeg har ved flere lejligheder fortalt, at det ikke 
kun er til de ovennævnte udstillinger, at de1· er sat penge af, det er stadig omkring 10.000 
kr., men det e1· ikke mange andre som komme1· på banen med ønsker. Det kommer maske i 
det kommende år, da der til stadighed komme1· invitationer til klubben om diverse arrange
menter. Det kræver bare at andre kommer og giver en hånd med, for man kan ikke forlange 
at de to i PR-udvalget skal farte land og rige rundt, men behjælpelige med rad og udstil
lingserfaring er jeg sikker pa at de gerne vil give. HerTned en stor tak til PR-udvalget beståen
de af Karen og Harry. 
Sommertræffet, som jo fandt sted i Sverige, nænne1·e betegnet i Sundsvall, ma man sige va1· 
et ganske godt arrangement, og afviklingen af det gik, som jeg har set og forslaet det, gan
ske godt. Sådan et arrangement kræver· JO en del arbejde, så det er med at have gode hjæl
pere, når man har besluttet sig for at binde an med opgaven. Jeg synes, at det gik, rigtig 
fint for Ove Ajden og hans hjælpere fra Jæmtlandsgruppen. Hermed en stor tak for et godt 
træf. 
Som de fleste har lagt mærke til, er der kommet fnske kræfter til i Vestjyllandsgruppen, 
nemlig Jens Kirkeby. Jeg haber, at det lykkes for Jens at få gruppen op at køre igen, så det 
kommer til at ga ligesom det gjorde da Kal'l Ove Sønderby var pa toppen. Der er ogsa kom
met en kontaktpeson og en lokalgruppe mere på Sjælland. Det er Syd-vestsjællland og kon
taktpersonen er Jan O. Larsen, som vi hermed ønsker alt mulig held og lykke med det fr-em-
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tidige arbejde. Det er jo altid dejligt både for styret, klubben og de lokale Morrisfolk, når det 
går godt i lokalgrupperne, for der kommer mange gode input og ideer, når ligesindede 
mødes. 
Medlemstallet går den rigige vej, nemlig fremad, ikke noget at prale af, men dog den rigtige 
vej. 
Det kan man dog ikke sige om antallet af Morriser, det går den forkerte vej, nemlig tilbage, 
hvor meget det er for året, der er gået, ved jeg dog ikke for nuværende, men mon ikke 
Simon kommer med en statistik over det på et tidspunkt. 
På trods af gentagne opfodringer fra mig er det stadig et prolem for en del af vores med
lemmer at få betalt kontingent til tiden. l år er der en restanceliste på 1 50 personer. Det syn
tes jeg er alt for dårligt, og det gør mig en anelse harm. Det sker på trods af, at man kan 
betale på flere måder, hvilket får mig til at bede om, at når man betaler uden at bruge det 
tilsendte girokort, så husk at anføre medlemsnummer og navn. Jeg ved godt at en del af det 
udligner sig i løbet af året, men det kunne da være rart, om vi kunne have fuldt overblkd 
over situationen, når vi når til generalforsamlingen. 
l det store hele er året gået rigtig godt, de forskellie styremedlemmer er faldet godt på plads 
og kender hver for sig deres arbejdsområde samt gangen i det daglige arbejde, derved har 
der heller ikke været brug for mange møder, ja faktisk er der i det forgangne år nok holdt et 
rekordagtigt lavt antal møder, noget der også har inflydelse er nok spredningen af styremed
lemmerne, vi dækker stort set det meste af Danmark lige bortset fra det nordlige Jylland. 
Jeg vi slutte med at se lidt fremad og håber på et godt sommertræf, som jo bliver hovedat
traktionen i det år, hvor klubben har 25-års fødselsdag. At der kommer andre gode træf og 
møder i løbet af året, er jeg heller ikke i tvivl om. Herluf 

FYNS MINITRÆF 
l år afholder vi vores minitræf d. 20. til 22. Juni på Vindebyøre Camping. 
Campingpladsens adresse er vindebyørevej 52 Tåsinge 5700 Svendborg. 

Der kan lejes hytter ved henvendelse til Campingpladsen på 
Tlf. 62 22 54 25 . 

Lørdag er der køretur til Valdemars Slot. 
Hvor vi vil nyde vores medbragte mad 

Valdemars Slot er Danmarks største privatejede slot, 
det er rig på oplevelser for hele familien. 

Blandt andet er der 4 museer. 
Slots og Herregårdsmuseum. 

Jagt og Trofæmuseet, 
Danmarks Museum for Lystsejlads 
samt Danmarks Legetøjsmuseum. 

Tilmelding til Harry Olsen. 
Tit. 62 63 21 31 . 
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Nordisk Morris Minor Lager 

Salg af reservedele til Morris Minor, Mini, Triumph 
og andre BMC biler fra 1950 til 1975. 
Over 10.000 varenumre på hylderne 

Vores varekundskab er uovertruffen og vi gør alt 
for at betjene dig bedst muligt. 

Nordisk Morris MinorLager Østergade 17 Asferg 8990 Fårup 

86 44 32 00 - John - Triumph og Mini 
86 44 32 95 - Kurt- Morris M inor og Mini 

Åbn ingstider Mandag ti l Fredag Klokken 8 til 16. 

E-mail: Mai l@morrisminor.dk 

http://www.morrisminor.dk 
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~ ARRANGEMENTER 
-~1---------

Vestsjælland Majtræf 

Majtræf. 23-24-25. 

Vi holder Forårstræf på Vestsjælland sidst i maj. Adressen: 
Gryderupvej 111 4242 Boeslunde. Skælskør 

Træfafgift:Pris inc. Mad Lørdag aften. 150.- kr l BØRN U/12 år. 50.-/ øl- vin- vand l 
kan købes el. medbringes. Morgenbrød kan bestilles på pladsen til lørdag og 

søndag. 

Lift kan lånes til evt. smørring. 

Campingvogne og telte kan være på Træfpladsen. Strøm forefindes. 

Evt. 
Hytter kan lejes på nærliggende campingplads. Rennebjergvej. 11 O. 4242 Boeslunde 

tlf. 58140340. 
www.campinggaarden.dk 

Program: 

Fredag: Ankomst tag selv med hvad du har brug for, grillen tændes kl. 19.00 

Lørdag: Tur ud i det blå kl.1 0.00 

Søndag: Besøg. Træfpladsen er åben for publikum. Hyggeligt samvær og afrejse. 

Tilmelding senest af.h.t. maden hos Jan og Yvonne Laursen d.2-5 på tlf. 58140475. 

Klub Vestsjælland 



SIMON MARSBØLL 

Antallet af indregistrerede Morris Minor i Danmark 
Det danske Centralregistret for Motorkøretøjer har oplyst. at der pr. 31/12 2002 var indregi
streret 1006 Morris Mi nor i Danmark. Heraf var de 81 på gule nummerplader. 

Det format Centralregistret leverer data på gør det muligt at sammenligne fem års puljede 
årgange pr. 31/12 2002 med de samme årgange pr. 31/12 1997. Det er gjort i tabellen 
herunder : 

A r 2002 2002 1997 1997 personbiler LCV 
type plerson LCV person LCV ')'.,.tab %-tab 

48-49 1 o 3 o -67 -
50-54 44 o 45 o -2 -

55-59 83 2 91 o -9 -
65-69 430 40 744 54 -42 -26 

70 128 13 229 19 -44 -32 
71 65 10 130 15 -.50 -33 
72 2 11 5 11 -60 o 

>72 2 1 5 2 -60 -.50 

tota l 925 81 1488 104 -38 -22 

Man kan af tabellen se, at tabet fra 1997 til 2002 har været på 38% personbiler og 22% 
varevogne. Det er jo nogle grimme tal, og det svarer da også til en tabsprocent på 8.75% 
om året ! Til gengæld har vi i Danmark gennemgået en meget kedelig periode for de gamle 
biler med skrotningsordning og periodisk syn, og gennemsnittet på de 8.75% om året 
dækker da også over en stor variation, og de to sidste år har tabstallet faktisk været meget 
lavt, nemlig 3,3% fra 2000 til 2001 og nu kun 2,3% fra 2001 til 2002. Det er faktisk den 
laveste tabsprocent siden 1975 ! Og det er da en positiv udvikling ! 

Tabsprocent i fo rhold til året tidligere 
(personbiler) 

20 
18 • • • 16 • •• 14 •• • 
12 • •• • Of. 10 • • • • • • • 8 • 
6 • • •• • 4 
2 •• 
o 
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 
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Det er helt naturligt, at tabstallene efterh~nden falder, fordi der bliver færre og færre, der 
blot bruger deres Minor som et transportmiddel, og egentlig ville stille sig tilfreds med en 
hvilken som helst bil. Til gengæld bliver der efterh~nden en større og større andel af Miner
ejere, der bruger bilen som hobby, eller som bevidst har valgt en Morris Minor som daglig 
transport, og som ikke kunne tænke sig en anden bil. 

De store spørgsm~l er - og har efterhånden været det i flere ~r - Hvorn~r stopper tabet ? 
Hvor mange Morris Minor ender bestanden p~. n~r der kun er entusiaster tilbage ? Og hvilke 
konsekvenser f~r det for vores klub ? 

Tjae, det er jo nemt nok at stille spørgsm~let, men det er straks mere problematisk at levere 
svaret. Der vil være flere ting, der spiller en rolle. F.eks. bliver det afgørende om der vil være 
interesse blandt unge mennesker, s~ bilerne kan blive overdraget efterh~nden som os gamle 
fjolser afhænder dem. Dette er ikke et akut problem, men det er ikke spor for tidligt at 
begynde at overveje hvordan vi gør vores klub tiltrækkende for de unge. De unge medlem
mer, jeg selv kender, er ganske godt tilfreds med klubbens tilbud, men det er mere eller min
dre tilfældigt, at de overhovedet har opdaget klubbens eksistens. Derfor ligger der en opga
ve i fremtiden med at gøre reklame for os selv. Og det ser jeg som en opgave, der er s~ stor, 
at den ikke kan løftes af de meget flittige, men desværre ogs~ meget f~ medlemmer der sid
der i klubbens PR-udvalg. 

Her m~ vi alle gøre en indsats, og vi kan kun komme for lidt i medierne med vores hobby. 
Jeg tror ogs~ det bliver (er ... ?) vigtigt, at se lidt ud over egne interesser, og acceptere at 
bilerne kan bruges til andet end det man lige selv mener er det rigtige. F.eks. m~ "purister
ne", der kun interesserer sig for 100% originale biler, acceptere at m~ske specielt unge men
nesker har en anden opfattelse, hobby-ejerne m~ acceptere hverdags-brugerne, de forsigtige 
m~ acceptere Minars i historiske motorløb o.s.v. Alle skulle gerne føle sig velkomne, og for
nemme at de kan bruge klubben til noget. Uanset observans, s~ har alle en interesse i at hol
de s~ mange Minars kørende som overhovedet muligt, for det giver Øet bedst mulige økono
miske grundlag for fortsat produktion af livsnødvendige reservedele, som vi alle skal bruge -
man kan m~ske ogs~ sige, at jo flere skærme, der bliver bulet under motorløb, jo flere skal 
der produceres og jo billigere bliver de for os, der ikke deltager i motorløb. 

Det handler med andre ord om et ~bent sind. Men det handler ogs~ om en aktiv indsats i 
hverdagen. Vi bør alle benytte lejligheden til at reklamere for Minaren og klubben, n~r vi 
møder en interesseret medborger p~ tankstationen eller nede i byen. Hvis vedkommende er 
interesseret i gamle biler, s~ er det en Minor han/hun skal vælge, og ikke en VW eller en 
Volvo - her m~ vi alts~ træde i karakter, og fremhæve de fordele Minaren vitterlig har. 

Indsatsen i hverdagen handler ogs~ om at komme med respons p~ aktiviteter og ønsker om 



SIMON MARSBØLL ~ 
-------~~-

nye tiltag til lokalgrupperne elle1· bestyrelsen. Hvis et arrangement ha1· væt·et noget 
$f%&&% .. ®©>, sJ plejer vi at hme om det i bestyrelsen, men det er aldrig til at vide om 
noget hat· været en helt vild succes eller bare en middelmådig oplevelse, for det fortæller l 
os ikke ... ! Nar dette er sagt, så vil jeg også gerne s la et slag for at folk selv yder er· aktiv ind
sats for klubben. Vi havde f.eks. ikke en hjemmeside, hvrs ikke Allan Skovgar·d havde meldt 
sig til at tage sig af det Findes der et medlem derude, som arbejde1· i r·eklamebranchen, 
kunne vedkommende måske hjælpe i PR-sammenhæng. Lad det derfor være en opfordring 
til medlemmer, der gå1· rundt med en eller anden ide, at vi får det sat i gang n1ed fælles 
hjælp. Og her sa jeg gerne de unge medlen1mer melde sig på banen n1ed idee1· son1 vi andre 
hønisse1· ikke kunne komrne i tanke orn, fordi vi tilhører en anden generation. 

Vi er for tiden ca. 620 danske medlemmer, og der var 1006 indregrstrerede biler pr. 1. janu
a l·, så rnere end 60% af bestanden i Danrnark tilhører et rnedlem af NMMK under forudsæt
ning af, at alle ewr een bil. Det er fantastisk flot, og det er ogsa grunden til, at vi ikke har et 
akut problem med at hverve nye rnedlernrner. Men ovenstående kunne jo passende være et 
debatoplæg som du kan tænke ovN og gerne svare på. 

Hvis man ser· stort pa alle mulige overvejelse og blot antager, at forholdene fortsætter som 
hidtil, så kan man rent matematisk fremskrive udviklingen i Minorbestanden. Gør man det, 
savilder være 2 Mi nors tilbage i 2057. Til den tid er jeg nok ligeglad med antallet af overle
vende Mi nors .. 

Antal indregistrerede personbiler i Danmark 

Ar. 
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Antal personbiler i 1997 og 2002 
{563 personbiler er mistet på 5 år) 

48-,19 50-Stl 55-59 G0-64 65-G9 70 71 72 

Første registreringsår 
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(23 varebiler er mistet p<."-! 5 år) 
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Manglende motorkraft 
Palle Pedersen, Brabrand 
spørger om årsagen til at 
hans motor har for lidt 
motorkraft. 

Der er mange forskellige 
ting der kan være arsagen 
og ofte er det flere små ting 
der tilsammen får motoren 
til at miste hæfterne. 
Almindeligt slid på stempler 
og cylinder, utætte ventiler, 
darlige eller forkerte tæn
drør, fmbrændte platiner, 
utæt vaccumdåse, fastgroe
de svingklodser·, knækkede 
eller slidte f;edre ved svin
gklodserne, slidt strømfor
deleraksel, forkert ;ustenng 
af strømimdeler og karbu
rator, slidt spjældaskel i kar
buratoren, slidt nal og dyse, 
fmke1·t svømmerstand og 
tilstoppet luftfilter er de 
mest almindelige fe;l pa 
motoren. 
Du skal også være opmærk
som på det der stjæle1· kl·æf
terne. 
For lavt dæktryk, hængende 
bremser, stort strømforb1·ug 
og vekselstrømsgenerator, 
stor last i bilen, og andre 
trng kan hurtigt give moto
ren sa meget at bestille at 
den føles sløv. 
Der er ingen grund til 
panik - du har nu en god 
anlednrng til at lære din bil 
bedre at kende. Der er ikke 

noget du ikke selv kan finde 
ud af. Alt er til at fmstå nar 
du sætter· dig ind i hvordan 
de forskellrge dele virker og 
hvmdan de arbejder sam
men. Mange fe;l kan du selv 
rette. Ofte er det kun en 
bagatel der gør at noget 
rkke virler helt godt. Der er 
mange penge at spare ved 
at læ1·e sin bil at kende. Det 
er en af fordelene ved 
Morris Minor. 
Først må du finde ud af 
hvor mange heste der 
ikke bestiller noget. 
Motoren i din bil er en 
1 098cc motor og den har 
48 HK når den er i orden. 
Det er tilstrækkeligt for de 
fleste selv om den godt kan 
tabe pusten op ad Ejer 
Bavnehøj bakken i strid 
modvind. 
Deltag i klubaktiviteterne og 
snak med dine klubkamme
rater. Find en bil magen til 
din egen og prøv at sam
menligne. Maske er det ikke 
sa meget der mangler. 
Hvordan er din benzinøko
nomi? Den er en god måle
stok for hvor god eller dårlig 
din motor er. 
Det har også noget med 
penge at gøre. Der er ingen 
grund til at hovedreparere 
motoren hvis ikke den er 
meget slidt. 
Karburator, strømfordeler 

og andre ting skal være 
helt i orden under alle oms
tændigheder og måske kla
rer· det dit problem, så du må 
begynde her 
Tændrør skal skiftes for 
hver 20.000 km står der i 
bøgerne. Hvis benzinøkono
mien er i orden synes jeg 
ikke der er grund til at skifte 
så ofte. Det er vigtigt at det 
er de rigtige tændrør· du bru-
ger. Det skal være Champion 
N9YC (oprindelig NS, senere 
N9Y). Vi har set flere eksem- 35 
pier på dårlig motNgang 
forårsaget af andre tændrør 
selv om de skulle have sam-
me specifikationer. 
Skru dine tændrør ud og se 
på dem. Er det de rigtige 
tændrør? Er elektroderne 
forbrændte? l et nyt tændrør 
er midterelektroden helt 
skarpkantet og elektrodeaf
standen er O, 7 mm. Er alle 
tændrørene nogenlunde 
rene og tøtTe? Hvis et eller 
flere ser meget anderledes 
ud er der et problem med en 
cylinder eller en ventil. 
Hvis du er i tvivl om tæn
drørene er gode nok, bør du 
altid skifte dem ud. 
Luftfilteret bør skiftes et 
par gange om året. Et vigtigt 
tidspunkt er efter· at vinte
t·ens salttåger er slut og hvis 
du har et nøjagtigt benzin
regnskab, vil du der se fm-
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skellen på gammelt og nyt 
luftfilter. Et tilstoppet luftfil
ter giver nedsat motorkraft 
Strømfordeleren giver ofte 
anledning til kvaler. Den e1· 

ofte godt slidt og den meka
niske funktion er ikke længe
re på toppen. Noget kan dog 
gøres for at rette op på det. 
Pialinerne bør skiftes for 
hver 20.000 km. Kontaktaf
stand 0,35 - 0,40 mm. 
Rotor og fordelerdæksel 
bør skiftes nat· kontaktpunk
terne fm gnisten er for
brændt. Det kan være lidt 
svært at afgøre hvad der er 
acceptabelt når man ikke er 
så erfaren og en snak med en 
mere erfaren person om de 
aktuelle dele vil være på sin 
plads. 
Tændrørsledningerne er 
ofte kultradsledninger og dis
se har en begrænset levetid. 
Modstanden vokser og i 
løbet af 5 år er mange kas
sable. Her kan det me1·e sik
kert afgøres hvad det· e1· godt 
nok. Du kan måle modstan
den i den enkelte ledning og 
den må ikke være ret meget 
over 5000 ohm. 
Knasten skal kunne dreje på 
fordelerakslen. Tag fat i roto
ren og drej. Der vil være en 
lille frigang inden du mærker 
en modstand. Derefter skal 
det være muligt at dreje yder
ligere ca. 15 grader. Du kan 

måske også fa en fornem
melse af om svingklodserne 
fungerer som de skal ved 
denne test. Ellers må du have 
kontaktpladen op så du kan 
sen ned til svingklodserne og 
se om de fungerer som de 
skal. Fjedrene der trækker 
klodserne tilbage skal tkke 
være stramme og der skal 
væl·e nogen frigang sa klod
sen kan bevæges lidt uden at 
fjederen strammes. 
Prøv også at mærke om der 
er slid mellem knast og fm
deleraksel. Skub knasten fra 
side til side. Her må det· ikke 
være nogen frigang. E1· der 
slid her, bevirker det at plati
neme ikke åbner korrekt. 
Dette vil især påvirke tom
gangen. Et elektronisk tænd
ingssystem vil kurere denne 
skavank hvis det ikke er for 
slemt. Et elektronisk tænd
ingsanlæg vil i de fleste 
tilfælde også forbedre træk
kraften mærkba1t. 
Vaccumdåsen skal være 
tæt. Du kan suge i røret der 
går op til karburatoren sam
tidig med at du ser på kon
taktpladen. Når denne har 
bevæget sig et stykke, kan 
du sætte tungen på rmet og 
lukke det. Kontaktpladen vil 
ga langsomt tilbage hvis vac
cumdåsen er i orden. Hvis 
den går tilbage så snart du 
holder op med at suge er 

den utæt og skal skiftes. 
Tændingsindstillingen og 
samspillet mellem vaccumre
gulering og centrifugalregu
lering (svingklodserne) er 
meget afgørende for moto
rens trækkraft og økonomi. 
Centrifugalregulet·ingen sty
res af motorens omdrejnin
ger. 
Vaccumreguleringen styres 
af gasspjældet i karburato
ren og den øjeblikkelige 
motmbelastning. 
Ved tomgang, 600 omdrej
ninger pr. minut, skal gnisten 
springe i tændrøret (tænd
ingstidspunktet) 6 grader før 
stemplet er i topstilling. 
Ved højere omdrejningstal 
skal tændingstidspunktet 
fremrykkes og dette er hvad 
centrifugalreguleringen og 
vaccumregule1·ingen skulle 
klare. Hvis noget svigter her, 
tar vi for sen tænding. Ved 
for sen tænding sket· for
brændingen nåt· stemplet er 
på vej ned i cylindet·en og 
forbrændingen er i værste 
fald ikke afsluttet nar uds
tødningsventilen åbner. Når 
nogle af kræfterne brændes 
af lige ud i udstødningsrøret 
uden at gøre nytte er det let 
at forstå at motoren har for 
få kræfter. 
Du skal ikke holde dig til
bage fordi du ikke umiddel
bart forstår alt dette. Denne 
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artikel forklarer langt fra alt 
og meget kunne beskrives 
mer·e udførligt. Noget vil du 
først finde ud af når du står 
med tingene i hånden. 
Det bedste du kan gøre er at 
afsætte nogle timer hver 
søndag formiddag til vedli
geholdelse af din Mor-ris. Tag 
en ting af gangen. Skift 
tændrør første søndag og 
mærk om der er forskel i 
ugen derefter. Skift platiner 
næste søndag og mærk om 
der er forskel i ugen deref
ter. Du lærer mest pa denne 
måde. Hvis du skifter tæn
drør og platiner samme søn
dag kan du ikke vide hvad 
der gav virkningen. Især når 
du kommer til at juster·e 
tænding og karburatm er 
det en fordel at justere en 
ting af gangen. 
Det er overkommeligt at 
anskaffe det værktøj der skal 
bruges til arbejdet på en 
Morris. Det betaler sig at 
tænke sig om og frnde ud af 
hvad der skal bruges og 
købe det inden man går i 
gang med et stykke arbejde. 
Ofte er værktøj fra bygge
markedet ikke godt nok da 
det meste er metriske 
størrelser. Alt pa en Morris er 
tommer. 

God arbejdslyst 
Venlig hilsen Anton 
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KØBES 

Til Morris 1000 
Nederste køleremblem gl. 
model som vist på forsiden 
af Norminer nr 1. 2003. 
Tlf 55 73 20 37. 

SÆLGES 
Fælge med dæk eller kun 
dæk alene.Dækket er af 
mærket BF Goodrich 165/80 
x 13 med hvid stribe. Udven
dig diameter 59 cm; rulle
omkreds 190 cm. Fælgene 
er 13" KN MINATOR med 
boltafstand på 71 mm mel
lem nabobolte og 1 00 mm 
mellem modsidige bolte. 
Fælgene er sandblæste og 
nymalede med en speciel 
forkromningsmaling og nye 
navkapsler i alu. Dækkene 
har kørt ca 1 O km på en 
Austin Healey Sprite MK 1. 
Sælges fordi de er for store 
og skraber på forskærm.ene 
ved drejning samt at de 1kke 
er stive nok i karkassen til 
hård kurvekørsel som AH 
indbyder til. Pris for dæk 
alene: 2500 kr (nypris 3875 
kr). Med fælge 5000 kr. 

KØB & SA LG 

Henvendelse til Jørgen Boel, 
Høvevej 2, 4540 Fårevejle. 
Tlf. 59654252 (aften). 

SÆLGES 

Co rgi modelbiler. . 
33 Morris Minor i forskelli
ge modeller. Alle i originale 
æsker. 
s cabrioletter, Brandbil, 
Pick-up, 2 Traveller, 
1 o to dørs, 14 Van. 
200,- kr pr. stk. Rabat ved 
samlet køb. Ring og hør 
nærmere. 

Original engelsk værksteds
håndbog. Morris Minor 
serie MM og serie Il . Ikke 
som ny, men i god komplet 
stand. 500,- kr. 

Henv.: Palle Bøgely, Odense. 
Tlf. 65 91 66 61 

SÆLGES 

Liebhavertil bud. 
campingvogn. MKP Petit. 
1971. Sundt bagtelt 
Pris 12.500 kr. 
Korsør. Tlf. 20 33 20 68. 

SÆLGES 
Morris 1000.Årg .60. Sorte 
plader. Modehvid,rødt indt
ræk. Monteret med radio. 
Synet februar 02. 
38.000 kr. 
Hans Barkum, 
Skolebakken 6, 
5800 Nyborg 
Telf.+ fax 65 31 67 16. 
E-mail: hcbarkum@.dk 

SÆLGES 

Operation manuel til 
Morris Minor .. mm" 
Pris DKR: 250 
Tlf 22 96 51 56. 

SÆLGES 

1 f orbindelse med 25års 
jubilæum er det lykkes at 
fremskaffe et mindre antal 

SØLV MORRIS". Modeller 
på sokkel, og i specialpak
ning. 
Modellen er en 2 Dørs, ska
la-1-43 i Sølv poleret metal. 
Pris DKR: 175. 
Tlf 36 77 12 81 . Jens 

Morris 1000 super motor 
med gearkasse, starter, 
dynamo og karburator (har 
ikke været adskilt). Kun gået 
94.00 km. 
Pris. 1 500 kr. 
Erik Hansen. 4550 Asnæs 
Tlf. 59 18 31 23. 
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A-2814 Rolf Lafgren 
SÆLGES Skallaredsvagen 98 

439 32 Onsala 
1,5 Ton blandede brugte 
Morris dele fra alle minor 

Sverige 

1000 modeller sælges delt A-2815 Iwan Borge 
eller samlet. Daggudden 27 
Desuden sælges dele til 434 91 Kungsbacka 
MG Midget. Sverige 
Feks. 1 stk MG motor 
1275ccm. Til renovering, A-2816 Dan R. Christensen 
passer i minoren. Smedevej 11, Sdr. Nissum 
Bagtøj og gear til 6990 Ulfborg 
Morris Marina 1300. 

39 Søren Rasmussen A-2817 Frank Seerup 
Hybenvej 12 Søparken 43 
9550 Mariager 6740 Bramming 
Tlf. 98 54 23 41 . 

A-2830 Age Venø Jensen 
SÆLGES Sønderklit 26 

Trailer 
9990 Skagen 

Mærke EBA 
A-2831 Erland Nyhus 

årgang 1959 
2693 Nordberg 

stelnummer 32. 
Norge 

Gi et bud 
Tommy Jensen 

A-2832 Camilla Højrup 
Tlf. 38 71 45 40. 

Hyrdehøj Bygade 12 
4000 Roskilde 

A-2833 Michael Holst 
Bønfeldtvej 31 
95 10 Arden 

A-2834 Yvonne Krakau 
Laursen 
Gryderupvej 111 
4242 Boeslunde 

Morris Minor 1000 1962 
ALmond green. Meget vel-
holdt, synet sep. 2002 
Pris 29.000 kr. 
Tlf. 59 47 18 06 
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SALG AF K LU BVARER 

Pakke m. 9 forskellige 
Morris postkort Dkr. 10,-

Pakke m. 9 forskellige 
Morris postkort og 
2 klistermærker 
m. klublogo Dkr. 

1 stk. klistermærke 
m. klubbens logo Dkr. 

S stk. klistermærker 
m. klubbens logo Dkr. 

Hvidt askebæger m. 
Morris Minor skrift Dkr. 

Drikkeglas m. hank og 
klublogo Dkr. 

Jakkemærke ml klublogo 

20.-

5,-

20,-

35,-

30,-

broderet i farver 25,-

Varerne kan bestilles på tlf. 86 
75 32 10 eller 86 96 32 09, fax 
86 75 32 85 eller via e-mail: 
br@nmmk.dk.Husk altid at 
opgive medlemsnummer. Deref
ter sender jeg varerne, ved
lægger et girokort som du der
efter betaler ved først givne lej
lighed, inden 8 dage. På regnin
gen beregnes et tillæg til 
dækning af porto. 

Klubbens sekretær, 
Bendt Rasmussen 
Silkeborgvej 142 
DK 8000 Århus C 

OBS. PRISERNE ER i 
DANSK~NER 
+ FORSENDELSE 
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ARRANGEMENTER 

timmsleD Veleranlmæl & 
r 

8 & 9 juni kræmmermatked 
()pie\' : 

Damptromler 
Veteranbiler 
Ht1ndvær·k 

Markedsorgel 
Tæ rskeværker 

Traktorer 
Motor·er· 

Veterantog 
Klassiske mc. 
Dampknallert 

Modelmaskiner 
- og meget mere. 

Et nostalgisk tilbageblik for hele familien 
Entre : Voksne kr. 40,- børn fra 4- 12 år, kr. 20,-

0pl'isnin~ : 
Classic motorcross 

Dødsdrom e 
Western show 

Br·and & redning 
Militærkør·etøjer 

www. veterantraef. dk- 48 39 13 40 

Tilmeldingsblanketter til udstillingen af biler kan fås hos formanden eller 
Københavns kontaktperson Jens Chr.Jensen 



ARRANGEMENTER ~ 

----~~f----

Invi tation til dig, din bil og din familie 
St. Bededag d. J 6 maj 

Som de lo regående år. vil der blive a010ldt autojumble ved Jysk Automobil museum i Cijern. Pladsen vil 
væn.: å hen fra kl. l 0.00 og vi slutter ca. kl. 16.00. Der er på pladsen mulighed for al kube ol. vand. 
pulser. is o. lign .. men medbragt mad og drikke er som sædvanligt meget velkommen. 

lkr vil være præmier tilnogle af bilerne. delle vil blive af&;orl ved en afstemning blandt publikum 
"l'eoplcs choice". Til delle vil der være præmier i li1lgende klasser: US biler. Engelske biler. Europæiske 
biler samt Veteranbiler. Saml publikums præmie ved lodtrækning. 

Vi vil forsuge at fa parkeret hensigtsmæssigt på pladsen. således al alle kan være på pladsen. og ;lllc kan 
filrlade pladsen når de onskcr det. Vær derfor venlig al folg de anvisninger l ffir af"parkeringsvagtcme". 

Sidste 1\r deltog over 250 biler fra de mange bilklubher. der er indbudt. Vi håhcr at ligeså mange vil gore 
turen til Gjern i år. vi har provel al lave en analt om godt vejr. ... 

i\lt delle koster penge. derfor vil der blive opkrævet Kr. IS.- pr. person i entre. biler og bum har 
se lvfolgdig gratis adgang .. .. 

Med MG hilsen. og en god 2003 sæson til alle. 

Surcn Martin Sorcnsen 
Jydsk-Fynsk Classie i\utojumblc 
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RE S TANCELI ST E 

A 1 5 Olav Naustdal 
A 1 53 Egil Lundanes 
A Viggo Winther Sørensen 
A 195 Jesper P. Vestergaard 
A 222 Niels Jørn Bøgely 
A 439 Lars Kristian Jensen 
A 484 Claus Hansen 
A 555 Jens Kjeldmand 
A 614 Peter Ølholm 
A 638 Bruno Nielsen 
A 771 Peter C. Groot 
A 898 Dan Bjork 
A 959 Per G. Grini 
A 1 041 Elin Sigaard 
A 1165 Finn Grøn Christensen 
A 1281 Jesper Frederiksen 
A 1459 Rolf Bergman 
A 1463 Jens Arne Denslund 
A 1505 Lennart Hagner 
A 1540 Lars Hemes 
A 1660 Soren Kailin 
A 1662 Svend-Erik Wijkstrom 
A 1668 Gun-Hele Ellevold 
A 1672 Lars Lond 
A 17 4 7 Vicky Pederse 
A 1750 Dagfinn Ørjasætter 
A 1779 Bary Borg 
A 1787 Svante Kopp 
A 1835 Niels Knudsen 
A 1855 Brian Lynge Sørensen 
A 1861 Peer Damm Nielsen 
A 187 4 Eddie Fossum 
A 1936 Jens Chr. Jensenius 
A 1946 Goran Brannstrom 
A 1950 Lars Olsen 
A 1951 Johan Farntrand 
A 1963 Hardy Thomsen 
A 1985 Tormod Gausel 
A 2007 Birthe Rasmussen 
A 2037 Eive Samuelsen 

A 2056 Johnny Lind 
A 2079 Charlotte Kirkegaard 
A 2094 Peter Fosmark 
A 21 02 Helge Roegne 
A 212 5 Bo Marschner 
A 2144 Flemming Overgaard 
A 2155 Frank Møller 
A 2163 Martin Borum Pedersen 
A 2212 Christina Kronborg 
A 2255 Peter Storm Skov 
A 2308 Mogens R. Nielsen 
A 2335 Jens Jensen 
A 2350 Martin Styrbæk 
A 2372 Ryan Skov 
A 2379 Jesper Skov 
A 2390 Klaus Witthøft 
A 2420 Karl Martin Wilkens 
A 2422 Tor Fredrik Sparre-Enger 
A 2436 Johan Frirnann Nielsen 
A 2440 Kent Eriksson 
A 247 Lars Henriksen 
A 2452 Paul Smith 
A 2463 Elisabeth L. K. Rasmussen 
A 2490 Gaven til Paven 
A 2491 Leif Ericson 
A 2492 Bjørn Fosstveit 
A 2533 Finn Morten Gjesdal 
A 2535 Jane og Bo Jensen 
A 2536 Alf Karlsson 
A 2539 Jan Møller 
A 2543 Niels Keld Madsen 
A 2553 Bengt Andersson 
A 2558 Jesper Elstrøm 
A 2563 Peer Lyons Langborg 
A 2572 Tina Aruanno 
A 2574 Hallvard Solem 
A 2587 Terje Rønning 
A 2602 Camilla Rohde 
A 2604 Søs Larsen 
A 2609 theis Himmelstrup 



RESTANCEL I STE ~ 
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A 2613 Lars Westergaard 
A 2630 Håkan Gøransson 
A 2645 Robert De Raeymaekers 
A 2655 Sven Moesgaard 
A 2659 Per Ådell 
A 2692 Jytte Andersen 
A 2 71 1 Morten Frederiksen 
A 2718 Michael Petersen 
A 2720 Erling Hede 
A 2724 Lars Kristensen 
A 27 31 Jesper Jespersen 
A 2736 Bertil Nilsson 
A 2742 Susan Ascot 
A 2744 Tommy Rosendahl 
A 2748 Erik Olsen 
A 2754 Jesper Roland Jensen 
A 2756 Dag Windarp 
A 2768 Ole Petersen 
A 2770 Annie Rasch 
A 2771 Martin Stampe Thomsen 
A 2773 Lars Skovgaard 
A 2774 Anders Andersen 
A 2778 Hans Henrik Telling Frederiksen 
A 2779 Lise Bollhorn 
A 2780 Hans Dueholm 
A 2782 Christian Uldahl 
A 2784 Jens Pedersen 

H 519 Bety Eskelund 
H 2143 Dory Thorup 
H 2547 Steeen Gubi 
H 2747 Peter Gudmand Nielsen 
H 2767 Torben Lind 
H 2769 Sofie Mygind 

En stor tak 
til alle der var med til at gøre 
min fødselsdag og messen i 
Fredericia til en uforglemmelig 
dag. Tak for kage, sang og 
gaver m.m. 

Kurt - Morriståbe 
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ARRANGEMENTER 

Eftersommertræf • 
l Asferg 

Eftersommertræf i Asferg 15-17 August. 
Også i år har vi bestiltgodt vejr så vi kan få en god 
weekend med med masser af Morris-snak. 
Der skal selvfølgelig også ske lidt mere, men endnu er 
der ingen aftaler. Har du et forslag, må du meget ger
ne komme frem med det og evt. selv arrangere noget. 
Hold øje med www.morrisminor.dk hvis ikke vi får 
noget på plads inden næste nummer af Norminor. 
Tilmelding på t lf. 86 44 32 95 er nødvendig og skal ske 
inden mandag 11 august. Giv evt. besked på telefon
svareren 
hvis du ikke kan ringe i arbejdstiden. 

Børnene har ogs~ en god weekend 

Anton 

Det er tradition at vi pakerer p~ markedet i 
Asferg. 

Sol og sommer og besøg ved glenstrup sø. 
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Anango r. 

~ Kalundborg og Omegns Motorklub 

EJ l 
_~_ __ K_a_lundborg Automobilforhan•ll•r<f"'"'"'"" 

Tilmeldingsblanketter til udstillingen af biler ka n fås hos formanden eller 
Københavns kontaktperson Jens Chr.Jensen 
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