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var tilsagt til

~cttc

r.os

JE"ns ran j!"'!"tof t evej i Drønshr>j fredag d. 6.3-1901.
Ved mC"dets hegyndelse v a r f."IC"d t 3 mand medr:r ingcnde hv er s in Minar.
3 mand,3 :'l lnore r,v ar i underkanten af hvad vi havde reg n et med , '
men a l t'egyndelse er jo som bekendt gv ti e.
Vi sta rtede r:"Ied at fastsla a, at v i maatte igar.g med en hv c ::1;eka.::lpa gne her i Ktj·benhavsorne r,'ået.Efter adskillig e forsl ag , besluttece
vi at lave e n l("1bE>seddel ,vj kunne hange op r.os de r:ø!:enr.avnske
D0!-1I-forh a nd ll? re, cgsa a dermed haabe at faa kon ta kt med ~lere
Mi no r ejere i KQ'lbcnhavn .Endvidere vill e vi lave nogle smaa sedler
t tl anhringelse under vi sker ne.med henvisning t il en adresse i
K9'the nhavn.

Ang. raratter v(?d h"'p af reserv edele e r det lidt svart for os,
idet adspurgte forhandlere henviser til at "~Unor en er jo udgaaet
af produktion saa der.for er der ikke sa r ligt stor inte resse ved
a t have sto rt varelager hj eP.Unc" , men vi prover igen.
Talen faldt ogsaa paa turarr angei'!'lenter , evt falles med ancen
markeklub.,.r;:en det ligger jo nok lidt ude j fremtiden .
Jens forf'slog at vi skrev ti l " Bilen ,~-'iotor og Sport" og gjorde
opm ar'k' ": raa at der nu var en Minor stedgrup;>e ,u nder :\.N.~1.K.
i KSH .
/I.ftenen

~lut te<'!e med kaffeslaberilds , hvor under d er blev fortalt
ads ki l .l J e ane kdotf"'r fra livet med en !>linor.
Idet v t ud tryrte haabet om st",rre frernmooe naste mode til engang
!'orst i l':laj maaned .

Faa stedgru!,pe Kob en ~ avns vegne : Ac14 Ilenrik de v oss ,
ilofvej 20 ,
DK-36 00 Fredrikssund,

Danma rk

VI BEKLAGER AT VENN[ ARTIK'E t FAtT UT I SISTE NORM I NOR.
~l?d. al1m k:

FELLESREISE OSLO - FALKOPING
relles r c i se fra Os lo til sommertreffcn i Falkoping.
Avreise fra Os l o fredag 3 Juli kl. 17.00
~r.s k er du A s lA følg e??
Ta kontakt ~e å n. formann John Boklund for mere inf ormas j on :
T.02/41 68 8e (8 -15 ) -- -02/22 55 84 Privat
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FORMANNEN HAR ORDET
"~i

igjen. nd

gtede~

NMMK& 6ommekt~e56

Men

'Ok

vi 066 alle. tit

Jomme~en~

alOkale

evenlv~.

1981.

dtt aiea mtk om l ke66en vil jeg Ji noen Qlld om bildene

på oo ,H i.de." de.n ne. gang . Ve til talt på Rodelelzken6 Ka~e. på
0610 g~uppa' mø le I.ate ol1adag en i Juni.
Tilated e. ,llloa6 llegnvæll , vall 601l1lute n v&llt medlemmtIl 4 atk.
lngel6ke. MoltltialJt med ,&..lne eitAe:
Ve val!. på lUll i Nellge, 5Jta Oa lo til Hene~o66 , Go l, Geilo ,Kinaaltvit,

- og ned til KIl..la.tianaand.Som delle Jtll 6d
heial de kjBllle med.

vall

de t ikke.

John og Jan Pec~ham,6Ila SU66tx kj~ltte de n aJbildede
John og lilia Paddock.6lla SU66l1 tje~te Molllll. ~ 6~a
Audlley og Ray Fllampton 61la Su66el kjcllle N
Ge066 og Peggy Coy 61la Lond on kjette

hUd 60m

M/NOR 19 29 mod.
19 J S
19 J6
I 9J 7

M.i nolten hom i.. det.te 6elge. vall de" e .f.d~t.e hadde t.cp pve.nt1..le.llt
mo.tOIl ~om ~t.andaJtd, men Moltlti6 Sine ha.dde ~ idevent.i.l eJt t ~om
elt den 6a.mme ~o m 61..ttelt i.. M.i.nolt 6eltie MM.
K~n~k.je vi.. 6clll heJte meJte om I.I1N OR 1929 i.. et. ~eltelte NORMINOR
St.yltet ta~keJt 60Jt de lletuJtneltte " c. ampi"g - kollt.".Me.n det v.i.6~1t.
6eg at. ovell halvpaJtten av medlemmene halt. un itlat.,t d 6VdJte i.. det
hele tatt. , hveJtken ja elleJt nei... Pett.e elt. 6ku66ende,-bl1..1l i..kke
NORMINOR le .t I

.

Pet elt. meldt p& ca 70 pel\.60nel\. til NWIK-tJteHen , og li..t..t. ovelt
halvpaltten av di..66e hall be6t.i.ltlbetatt m1..ddag.Vi.. Itegnelt med
i.. tOldeJtkant av 40 MJNORel\. pd vdlt .t.lte66.
1 t1..l leg g 6cl g&1t Ilyktene om at Vel. Sve.n6 ke MinoM.eg i6tr..et
6kal ha tlte66 ~amti..di..g med 06~, på: 6amme' cam p1..ng p.f.a~ ~. Det.t.e
ha lt. jeg i..khe 6dtt beklte6.tet., ~elv et.tell 6lelte 6olt. ~øk,--me.n.
hdpelt alt olldneJt 6eg,og at vi 1.. t1..l6elle 6dJt en hyggeli..g week -

end < 6ette •• kap.

Styltet halt. 6dtt 61elle 60lt6lag om Jteglell 60ll av~t.emmni..ng av
hlubben~ Imedlemmene ~ t biteIt. Velte vi..l 6e lengell bak 1.. NORMINOR
hvo.ltdan vi v1..l g jelte det denne gang , 6å. 6dlt. det ta~ opp ettelt
tlt.e66en om det. 6kal 60~andlte6.

06lo-gIL uppa invi..tellel\. alle mediemmelt ti l lOeekend-.t.uIL ti..l
FageILne6 (0 6 lo-Fagelll1e~ ca 2S0km) Se ti..t.t.elen " OS LO GRUPPA "
bak

< NORMlNOR .

Svptrjge
"VOlt bli.IL det av den?? Vi.. 1.. 6t. Y·'le t
ha.1l ventet. på: at no en 6kal ~d dn den o\.'e't. ~eg. me" det e·'t. utebli..tt.Vet elt og6& 6tOIL 6pILedni..ng av mejl emmeile . Vi.. vel. det
6i.. nne6 mange 6ieILe Mi..noJte..ie..lte i.. SveJ:.i..ge, og vi.. on6 keIL ~e.lv~e.e.ge .ti..:J
alle 60m medlemm ell h06 O~~. Jo 6lcILe medlemmell i.. de enk~lte
di..~tltiktelt jo bedJte . Vi.. venteIL pd og 6d be6kjed 6lta en tel t.medlemmeJt 60m ha. n gi.. 06 6 et t.i.. P6 om 60Jtlttni.. n ge~ ,om klubben
belt 6k~i..ve til 601l og oppnd kabatte~ ved delt k j op.
S TE QSGR lIPPE j

Vi.. anoe6alek de oom ka.n det , ta kontakt med n~~meole 6ttd6gk uppe om du on4keJt og t je~e i.. 6ølge lil 60m~e~t~e'~en.
Hi.."l6Ut A-OOI
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~eferat

Søndag

a:' eSl'':;)"J,1;,if!)S tur til SiH:ebori'- e-?":1en

c. .

24. n::aj kl 8.15 kørte 9 s-:k. Eoryis lI:inor (+ en bil

af t:.ke!".-:':; mærke) afsted ira havnekajer. i Ve:le. HAlet var ~~ay

tin Zer.sen (A-096) 1 :::orre , SOr:! ~a'!de ar,"a!'!.re!'et en tur i de"::
midtjyc.ske. Solen skinnede fra e~ klar hi::-_T.el og bilerne kør':e
upåklagelige, (endnu da) så det gik bare ~er-ud -a. Vi fandt
stedet uden større besvær , og t·:artin :-.avde dækket op til taselv tord rr:ed kaffe og masser af run·::'stykker. Da vi var mætte
skulle ~ilerne beses, og kl. 10 . 30 var vi igen klar til afgang.
Vi kerte e!1 tur i landska'Jet , og så bl.a. ·l'angeværy.et eg Gjern
Vetera~bilmuseum. Ved Dollerup bakker spiste vi den medbragte
mad , men da var det desværre begyndt at regr.e ,~ så det kneb med
at se Ger. storslåede udsigt. Kl. 15.30 fik vi kaffe tos Oluf
Søgård i Silkeborg . Herefter var der rundvisning i værksted
og på lageret, hvor der var masser ai I'~ir.crer og brugte reservedele. Negle fik et par småproblemer orcnet på værkstedet !f:e~
det s~e. Hjemkørslen foregik i seå grupper, alt efter tvor
man skulle hen. (o g hvem der skulle trække hvem)
Alt ialt °n herlig tur hvor der skete lidt af hvert. P.VlS andre mene ~ 3 t have id~er til steder ~vor vi kan tage hee, så
ring elle .:.· skriv til mig. Eller tag det Cleci til vore møder ..
Hilsen John A-021
NORDISK MORRIS MINOR KLUDS,Sox 37,Hovseter,Oslo 7,NORGE
Alle innbetalinger i N.kr.Postgiro nr 2 35 16 25
Klubbens styre i 1981
Formann
Ole Jør.gen Østby
t. 02/45 56 25 (A)
Nestformann John Boklund
t. 02/41 68 60(A )02/225 584(P )
Sekretær
Anne Grete FIØnes
t. 02/45 60 17(A)
Kasserer
Hans Volden
t. 02/45 54 09(A)
Styrepedlem Olav BjØrgc
1.Vararepr. Jøran Klafstadbakken
2.
•
U~r·ald Ovrum
Revisor
Kari Kr i stofferse n
Valgr.omite
Øyvind Østli , Harald Ovrum og Øyv i nd Bay.
11

Oslo-nruppa: NØtes 1. ste onsdagen i måneden på Rodeløkkens kaf ~,
på Bygdøy . I vinterhalvåret på Kjemisk Inst,Bli nde rn.
Gruppeledere: NHHK styret.
Østjylland grUrpa:
Gruppa møtes foreløbig ikke til faste tider, men
hvert enkelt møte annonseres i NORMINOR.
Ko ntaktmann er John Jensen, t OS/~7 35 47
Købcnhavn-grurpa:
Cruppa

tre!fcs ved Jens Chr.Jensen, t . OI/tiO 07 72

~andcrs-gruppa:

Gruppa troffes vedAnton Kamp Nielsen, t.06/44 32 95
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AV TRErFE::S PE:.ES';E ElLCR

Nl-l}lK har ved hjelp nv innsendte reedlemsbrev

kownet

frem til følgende reglement.
Klasseindeling som følger :
A1Trcffens fineste,mest vedlikcholdte orginalc Mi nor.
Her gis 1.2. og 3.plasserlng .

B)Treff ens fineste 2 Ooors
Cl

4

DI

Tourer (Cab l
Trawelle r

El

PI
GI

Van
P l ck-u p

I kl as s ene B-G gis l prelnie i

hv er klasse.

HlI tillegg g1s premie for medlen med lengste kjørt
hj emsted---treffstcd .
I)Kanskje g 1 s ogsA en anen overraskelsespre~ie.
§§§

di stanse

§§§

Om dette er det rette

regl~ent

skal ikke diskuteres nå , det

får vi komne tilbake til senere.
Slik

so~

d e t er nå kan samme bilen vinne både i

kl asse A og B/G .

Det komll c an på hvilke øync som ser. Det er r.vert enke lt
medlems ~ii: emme som avgjør saken.
Vj tvi l e", på at det finnes noen helt orginal rHnor , så derfor
blir kl n s sen A: Den com er renest,best vedlikeholdt og best
orginal s tand , herunder også best restaurerte .
EKSEHPEL:

Hvilke av to like pen e "oJ:yinaler" er "orginalest?
De r. ene med ekstra montert tempraturmåler ?-eller den and re
med ekstra montert sikkerhetsbelter???????????????????? ? ???
KAIlOSSA

GLASSFIBERS}\JEru~E H

Formannen som tidligere har ordnet rabatter på glasflberskjermer
igjennom importør e n i Norge , har nå fått beskjed om at også
de danske Nr-U>lK medlemmer kan få rabatt ved henvendelse til
den da n ske fab rikken.
Kabossa Eksport Kompani
Fredericiagade 21,DK-900 0 Aalborg,Da~mar k
Tlf. 08/13 6085 ,Hendvend de9 til Poul Kærmark.

VÆR S A SNIl l

VÆR SA SN Ill

VÆR SA S NIll

•• ...•.•..• •••. og bJtuk medlem6'lummclt ndlt. du lten ve ltdeJt deg

.til klubben.
Me lt k og6d P06t9.i.lt.oinnb~taling6kolttet hva belepet gje!delt .
Alle i nnbetalinge~ 6hal 6kje i NORSKE KRONER.
'/il6en 6ekltetælten
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:-!ino r i g od s l a nå . Om r esul t ate t
s v ar e r til anst r eng e l se rne o g om
bilen er pæn er så e n and e n sag.
ko n taktmand: Anton Kamp Nielsen,
Ind e n s p Ørgsmål e t om træffets
ø s tergade 17 , Asferg, 8990
bedste og pæn e ste Hinor kan afgøres,
Fåru p . (06) 44 32 95.
må vi fØrst finde ud af hvad der er
god t og pænt .
Nu e r en ny lokalg r uppe (stedsDet bliver vi aldrig enige om. ' Det
gruppe) startet.
Ind'til videre med kun en deltager , bliver et kæmpearbe jde at blive
så de t er overkorruneligt at "mØd es " bl o t noge nlunde e ni g e, så jeg foreOg der bliver indtil videre ingen sl å r at du får dit ønsk e om en "klasvilde dis.kussioner , men pIle': ideer se " mere opfyldt. Du har i hvert
fald tænkt dver tingene og jeg tror
vedtages straks .
Jeg er enstemmigt valgt til refe- det vil sætte lidt ekstra gang i
snakken om hvad der er godt og pænt
rent og kontaktmand for området.
for en Minor - og det er ve l det,
Da der endnu ikke er andre medder er det væsentlige v ed kåringen
lemmer kan jeg kun referere mine
af træffets bedste og pæneste Minor.
egne synspunkter , hvilket jeg
herved tillader mig at gøre.
Hinor-træf Økonomi1øb 1981
Svar til A-79 Rene
Alle gør selvfØl~elig alt for at
konur.e til !ranor-træffet, så det
Jeg s yne s det er synd at du
bliver så spændende at alle møder
næsten vil smide formanden ud.
o p næste år , når de h a r læst referatTænk på det store arbejde den
e t fra i år.
stakkels mand må gøre for at få
Forslag til fælles aktivitet:
nogle arr~ngementer i gang.
I forbindelse me' træffet kan der
Så længe medlemmerne ikke giver
arrang e res et "Økonomiløb ".
lyd fra sig kan han da ikke gøre
Efter ankomsten tanker alle op "på
andet end at fremkomme med si n e
samlebånd" .
egne og bestyrelsens ideer.
l mand fylder på
Derfor er det rart at læse dit
l manq fØrer regnskab
indlæg. Det lover godt for forl ~and indkasserer pengene
eningen hvis andre vil fØlge di t
Tankejeren ser at det går rigt i gt ti l .
eksempe l .
Ved turens afsl utning: samme fremSå vi dt jeg har forstået går det
gangsmåde. Samme mand betjener
ud på at kåre træffets bedste og
tanken , så det bliver så e n sartet
pæneste Minor. Hvad der er godt
og pænt afgøres v ed afstemn ing og som muligt.
hver enke l t må afgøre sagen efter D~t er e n unøjagtig fremgangsmåde ,
sin' egen s mag, indtil medlemmerne men den e r overkommelig og kan sikkert give nogen lu nde res ul tat.
giver nogle retningslinier.
Tankejeren giver selvfølgelig en
Vi kunne jo s i ge , at en Minor
præmie .
frisk fra samlebåndet er de n
"Økonomi lØbet " kan også bruges af
bedste og pænest~ '(100%).
medlemmer der fØlges ad til træffet
Efterhånden som de n får lidt
og andre ture .
fejl ~å der trækkes lidt fra.
Jo flere km, jo mere nØjagtigt
5% for en bule, 5% for små rustresultat.
pletter, S% for utætte oliepakninger, O. s.v.
Dernæst kunne man sige, at noget
SO nye medlemmer i 1981 ??
kunne trække den anden vej . Bedre Det er for beskedent!! De t kan lad e
fælge, b~dre brems~r , b~dre lygter'sig gøre at finde mange flere, i
bedre dæ~ , bedr e økonoml, o.S .V.
hv~rt fald i Danmark.
E'or .L·l i r; c:- en p rima ~a/(erin,! bedst pJ med vdn ten.
095<\ selvo m den er tl'Jerstt'lbet.
Da min lokalgruppe er så lille må
Om de~ er . pæn er e n smagss c1 g .
jeg jo gøre en ekst t: i:\ indsats, s.5
For mlg . er l etm~t-:,-lfælge"et p lu s.
jeg har lavet en løbes e dd e l. Det er
At en fhn C? r e r
lJ.r et ud s igel:
meningen at jeg altid vil have en
mig , a t eJ er e n b r u ger e n m~sse
me d, s å jeg ka n ar.br l nge d en ve d
t id og p enge p! a t holdt.:! Sln
f o r rude n p.1 a l le d e l1i nors jeg f å r
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øje på. Desuden kan den sendes til

interesserede.
Jeg har ikke underskrevet den, så
den kan bruges af andre . Det er

meningen at den der afleverer sedl en ska l skr iv e sit navn og tlf .

nr . på den.
Flere eksemplarer kan re kvir eres
hos mig .

Der kunne arrangeres et lØb der
gik ud på at finde flest Minor s
pA parkeringsp l adser og andre
steder .
MåSke kan man få navn og adresse
på Minor-ejere hos autohandlere.
Jeg har prøvet Ce n tralregisteret
for MotorkØretØjer , men den gik
ikke.
Det vil v~e svært for en Minorejer at afslå at blive medlem ,
hvis en loka lgruppes rnedlem."l",er

på en udflugt opsøger ham. Han
vil "smelte" omgående når han ser
en række velholdte Minors.
En a nden måde at gøre opmærksom
på foreningen er ved pressemeddelelser . leg prØver her at give
et eksemr t der kan bruges af
andre soc mode l:
Til Arntsavisen, Randers.
Pressemeddelel se:
Den nystartede Randers-gruppe af

Nordisk Morris t-linor Klubb har
afhold t sit første arrangement.
Bededag sam l edes gruppens medlemmer for at lære deres Minor
bedre at kende til bunds - i
orde ts bogstaveligste forstan d.
Det skete ved at medlemmerne
skilte en t-Unor ad så der kun
var det bare blik ti l bage - men
her standsede man ikke . Al le
profiler og vanger blev skåre t
i gennem for at få et indblik i
muligheden for rustbeskyttelse.
Det blev en meget l ærerig dag ,
he lt f o r skellig fra de tr aditio nelle ku.:'ser i "motorlære " og
" kend d i n b il". Her blev man for
alvor medlem af "De sorte fingres
klan " .
Det gav grund til at tro at al l e
ka n lære at ved ligeholde deres
Minor, hvis ma n tør gå i gang og det er lidt nemmere "at turde"
når det ikke er det køretØ j man
er afhængig af til daglig , det
går \.ld over i første omganq.

nye medlemmer Ønsker det.
Nordisk Horris />Iinor Klubb, Bo:<
37 , Hovseter, Oslo 7, Norge, har
medlemmer i hele Skandinavien.
Det er en idealistisk upolitisk
forening, med det fårmå l at s3!nle
opl y sninger om og udbrede interessen for Morr is ~linor.
Dette søges gjort ved teknisk og
histor isk inf ormatio n, formidli ng
af kontakter og arrangeri ng af lØb
og møder .
Kontaktmand for Randers-gruppen er :
Anton Kamp Nielsen , østergaåe 17 ,
Asferg, 8990. Fårup. Tlf. 44 32 95.
Hvis De mener Deres l æsere bør vide
mere om Noridsk Herris t-tinor Klubb,
er jeg selvfØlgelig vi l lig .til at
give flere oplysninger , ligesom
bestyrelsen i Oslo også gerne gør
det.
Foreningen årlige "Minor-træf"
afholdes i år i Sverige.
Med venlig hilsen
Anton Kamp Nielsen

En sådan lokalpræget pressemeddelelse trykker de f l este lokale
aviser gerne. Også de små ugeaviser
De nne pressemeddele ls e egn~ r sig
ikke fo r mere landsdækkende aviser
og tidsskrifter. Dem må bestyrelsen
sende noget ti l .
Fortæl hvorda n du finder nye medl emme r, så vi andre kan b r uge d in
ide.
Ti l slut - når d u finder et nyt
medlem , bør du sikre dig vedko mmendes navn og adresse - skriv det
ned og send d et se l v til NMMK. SA
e r du sikker på at dit nye med l e m
ikk e "glemme r" de t igen .
Spørgsmål til Henrik de Voss
På f ors i den af Norminor nr. 2 ser
jeg at du ha r nog l e flotte fælge
på din var evogn .
Er de pengene værd??
Jeg har mange gange ø ns ket mig
sådanne fælge til andre biler jeg
har haft, men j eg savner dem ikke
på mi n Miner.
Kan du - e ller andre - ikke "spinde
en ende " om dine fælge , så vi andre
kan få udbytte af d in e erfaringer??
Sl ut for den n e gang og venliq0
hi l sner . ~ - 12n Ant"n.

ØSTJy L LA N
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DGRUPPEN

Scmcag :. . 28 . - 6. Cruppe:r.r<:det afholdes i de nne

r.l~ned.

i

Fre~ericia .

71 mades ~l . 13. 00 ve~ ~ejse Kr o. ( se k ortet)
På mødet skal vi have en snak 00

~vilke

~lng

vi

skal have oed på Sverige -turen , og hvordan præmieringen af bilerne bør fore f!å .
Dernæst skal vi prøve og finde ud af hvordan
vi kan skaffe penge t i ! gruppen, til forskellige
aktiviteter.
Øvrige debatemner kan gives til A-021

Vejle

. c...i..o.
~!\.~

o.'t.!\.1..

Der må være nogle som har e~ ~asse billeder til
at ligge ira vore møder og ture. Pind dem frem
og tag dem med, så vi alle kan se dem.
Alle er naturligvis vel k omne, også i1:ke-rr.edlel!'..mer

Søndag d 2. -8.
Program.

Pe r Sivertsen (A-114) har arrangeret en tur i
Ål borg oc::rådet.
Klo 7.30 - afgang fra He j se Kro . (se ko·rtet )
Kl. 8.00 - senest, afgan g fra havnekajen i Vejle.
Herfra går turen over Viborg. De øvrige medlemmer
nord for vejle må så stige på undervejs, eller
vi mødes på rastepladsen på det sidste stykke motorvej lige før J.lborg.
KI.ll.oo ca. - afgang fra rastepladsen, Fer giver
en pils eller en vand til de fre~0dte
Derefter går ture:1. til ?H be Autolak son: .Df'st laver motivlakeringer , så hvis nogen evt . skal have
malet et slagskib på bagklappen, er det bare med
at have der. store tegnebog I!led .
Efter dette fortæres den medbragte madpatke
Kl. ? - Besøg hos J'lbor& Auto Depot, hvor vi skal
se en meget stor Mercedes saml i :1.g
Hvis vejret ti lla der det vil vi r.erefter køre til
Blokhus og få en dukkert i bølrerne. (HUS::: B;,nr~rr:' J
Tilmelding før turen til h-c21 på 05-873547

WOLSELEY WOLSElEY

WOLSELEY

WOLSHl:Y

MOHRIS MURRIS

~1

MURRIS

10
Morris og Wolseley fra
British Motor Corporation . ,
berømte britiske bilmerker.
Morris og Wolseley st6r
for det besle i britisk bi l·
produksion.

MoniS MINOR ruSEN·FIYDt

w o ,,,,,,, "" ,
112 HK', sekssylindret motor,
,skinnseler, nøtte!re lister og
dashbord. Topphastighet 165
kilom eter i timen.
Pris kr. 35 800,-.

40 HK's vonnavkjølt 4 sylindrel motor. Hendig 4·seter

__

Mled fire eller to dører.

Bensjn forb l t~ : ca. 0,7 pr, mil.
l everes ae, ' so m sta siansvogn. - Pris fra kr. 14600,- .
.... .....................
,............. .:

_..........

........._

~

I

I

MO!t RIS OXFORD:

Kraftig fi resylindret motor. 5·se ter men fire dører.
Glimrende bogasjerom.
Skinnselef, vindusrammer
ov rustfritt stå l.
leveres også som
stosionsvog n.
Pri, fra kr. 21 600,-.

_

........ ........ _............... .........................................

~7 HK's firesylindret vannav-

.,

kjølt og tverrstående motor
foran - med drev direkte
på forh julene. Bens inforbruk
ca. 0,6 pr. mil. Ka n leveres
som stosjons- eller varevogn.
Som personvogn pris fra
kr. 12400,-.

i

I .

......... ... _ - ... _ .... . ....................... " ............................. _ ... _

12 mnd. 9.r.nll

k/erl
did.ns • .
ulJnsefl

Serv1ce:s'as/one,
over hefe fend.',

.....-

MORR IS MASCOT ~

i

i
!'

::.:;;;;;;;~::;;;;:

... _

•• _

WOLSElEY 15/601

Frisk, firesylindre t
vogn utenom det

elegant - behagelig
g ! ~mrende bagosjeplass.
Pm kr. 24100,-.
•

............ : .... . ........... w .... ........ . ........ . ................... .

IO"'"

-a$ Sfrommen Auto
Bygdøyvn. 8, Skøyen
Salgsavdeling: S"rkedolsvn.6, {ved Colosseum).

Tlf. 461945

MeRRIS MORRIS

MORRIS MORRIS WOlSElEY WOLSELEY

WOLSELEY

WOLSELE

~

SOM MERTREFFEN 81
Nr~MK

rundt

treff 1981 vil foregå som tidligere nevnt i
F~LKOPING,omtr ent

traktene

midt 1 mellom Vanern og Vattern.

Alle bestiller varmt vær ! , og tar med seg godt humør!
Programmet bl ir som tidligere nevnt , men vi
tillater oss
og fo r andr e dette om vær eller andre omstendlgheter' skulle
gjøre det nødvendig.
Torsdag 2/7

Dlv.aktiviteter for de fremmøtte.;

Fredag 3/7

Fellesaktiviteter med grillfest ved 16-19 tiden .

Lørdag 4/7

Samling kl 090a.Pelles utflugt til Marris Min o r
Center,hvor det bl ir mulighet for interesserte å
kjøpe reserved e ler. Sven Olof Schenberg vil også
kåsere om si ne "r-Iorrisminnen " .Derefter naen
kjøreøvninger. x)Kåring av treffens fin este biler' ,

Deratter kjører vi tilbake til Gluntan og spise r
en bit og slapper av , med en dusj for d e som ønsker
det.x)Kåring av treff ens fineste biler.
ca.kl 19.00 relser vi til Kattilstarps bygdcgård,
med mat,lysbl1deshow og dans. (DISCO-DANS)!?
Søndag 5/ 7

Samling k1 IOOO.En runde 1 Falkoping og dens
omg i ve l ser.Det finnes bl.a. " 2 mycket beromda berg"
som vi kan kjør e til.
Kl.1200 og utover ,-hj emre i se.

x)Kåring av treffens fineste MINOR"er
Dette vil foreg,! . ent en ute ved grusgropen e ller
lnne på campingplassen.Hvis det Sven ske Minorregistret
også ska l ha tretf blir avstemmningen bare om
NMMK biler , som ved tidligere Nl>1I>IK treffer. Om
vi' også skal ha telles avstemning,fAr vi komme tilbake til.
For de som Ønsker d et vil det også bli anledning
til kjøp/sa l g og bytte av deler som medl. har med seg.
VI OPPFORDRER vARE ~ÆDLE~1 ER TIL OG OPPFØRE SEG
"SOM FOLK" ,hverken sette i stand brAk,eller drive
med unødig kjøring rundt på campingplassen.
TIL DERE SO'" IKKE II!l.R BESTEMT DERE

ANG. TREFFEN ,VIL VI SI FØLGENDE:

Sett dere i HINORcn og ha en hygge l ig reise til Falkoping, hvor
dere vil delta og stø tte 0PP om sommerens største eventyr!! !! !
HILSEN STYRET

*

NMl-lK

Telefon,Gluntan Campi ng (Falkoping Komun,Hr.Thomas Andersso n
Il r.Do Svcnsson)T05 1 5-13 120
Te lefon, Sven Olof Schcnberg 051S-64000/6407S(prlvat)

1\-027
Ingemar Perssons
4 door 1954

A-l3l John Bechs
2 dØrs 1971,med
Marina 1.8TC motor.

ØSTJYLLANDGRUPPEN
pft UTPLUGT

