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Fra sommertræffet 1982 i Kongsberg 
A-OS9 Michael Nielsen's pick-up A-231 John Madsen's 2-dørs 



NMMK 
Stiftet i Oslo 18. september 1978 

Adresse Sax 8 - 7300 Jelling - Danmark Postg iro 33647 12 

Kontingent 

Formand 

N æstform and 

Sekretær 

Kasserer 

Styremedlem 

1. varerepræsenta nt 

2. varerepræsentant 

Revisor 

A-medlem (medlem mer med bi l) 

B-medlem (medlemmer uden bil) 

H-m edlem (Husstandsmedlemmer) 

A-021 John Jensen 

A-232 M orten Westermann 

A-231 John Madsen 

A-281 Per N ielsen 

A-174 Finn M ikkelsen 

A-099 Michael Nielsen 

A-212 Thomas Nielsen 

A-082 Jens Mondrup 

100 Dkr. 

80 Dkr. 

40 Dkr. 

Hvejselvej 44 
DK-7300 Jell ing 

Sortebrødre Torv 1 
DK-5000 Odense C 

Fjellebrovænget 9 
DK-5230 Odense M 

V ictoriagade 30A 
DK-5000 Odense C 

Finlandsvej 4A st. tv. 
DK-7100 Vejle 

Højmevej 5 
DK-5250 Odense SV 

Engsvinget 11 
DK-5250 Odense SV 

Hygumvej 45 
DK-7300 Jelling 

Box 8 - 7300 Jelli ng - Danmark 

Redaktør A-232 M orten Westermann 

NMMK's medlemsblad M eda rbejdere Styrets med lem mer 

Deadl ine 10. februar - 10. april - 10. jun i - 10. august - 10. oktober - 10. december 
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STEDSGRUPPER 
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Alesund 

Sødra Sverige 

Aalborg 

Randers 

Vestjylland 

Midtjylland 

Østjylland 

Vojens 

Fyn 

København og omegn 

Sydsjælland 

A-OOl Ole Jørgen Østby - Sex 37 - Hovseter -
Oslo 7 - Tlf. (02) 45 56 25 

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

A-077 Peter Hellstrøm - Lilla Mbl levångsgatan 12-
5-25235 Helsingborg - Tlf. (042)141696 

A-176 John Hollander - Johannesmindevej 4 -
DK-9000 Aa lborg - Tlf. (08) 13 15 87 

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

Ny kontaktmand søges 

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

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

A-l 04 Finn Nielsen" Vestergade 41 -
DK-6500 Vojens - Tlf. (04) 547350 

A-193 Peter Hage - Finsens Alle 11 -
DK-5000 Odense C - Tlf. (09) 14 39 22 

A-079 Rene Engvej - Dalvangsvej 37 5t. th. -
DK-2600 Glostrup - Tlf. (02) 632903 

A-345 Kaj Larsen - Brygvej 2 - 4700 Næstved - ... \~ 
Tlf. (03) 72 63 34 \~ 
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Formandens side 
Så er vi her igen. 2 måneder t ættere på årets sommertræf og alle 
de andre aktiviteter. Se på kalenderen, find ud af hvad du skal 
med til, og husk så og meld dig til. Der er ikke noget mere ir

ri terende end at folk k.on:mer dumpende til arrangementerne und en 

at tilmelde sig. Bemærk bl.a. Nini-træffene. Sidste år var der 

næsten lige så stor tilslutning til sådanne arrangementer, som 
der var til NHMKs sommertræf. 

Et lidt alvorligere problem er den kære kontingent. Indtil idag 
har kun halvdelen af jer betalt, hvoraf de fleste er nye medlem

mer. Det er for dårligt. I får nøjagtig 14 dage til at ordne det 
i . De der ikke ønsker at være med mere, må sende en udmeldelse 

tilos. Hører vi ikke fra dig nu, bliver det dyrt hvis du senere 
ønsker optagelse i klubbe~n igen. 

Det var det alvorlige, så går vi over til det lidt mere morsomme. 

Interessen omkring sorrmertræffet har allerede været stor, så der 
er ingen tvivl om at der bliver større tilslutning end nogen sin 
de. Heldigvis har vi også hørt fra en del ældre der kommer. Dem 

har vi jo manglet tidligere. Og kan man ikke være med hele week
enden , er der intet i vejen for at man blot møder op en dag . 

Vi vil gerne sige tak til de der har sendt billeder og indlæg. 

Det går fremad nu, men vi ' skal selvfølgelig fortsat have flere 
til at skrive. Hvis hvert medlem skrev l side og medsendte 2 bil 

leder, ville der være stof nok til et blad på samme størrelse 
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som dette i 3-4 år, frem. 

Vi vil også takke de der skaffer 
nye medlemmer. Det går virke lig 

stærkt nu. Mere end en hver an
den dag. Vi er nu allerede over 

medlem nr. 400. 

A-02l John. 



Tænk før du tanker! 

liter benzin koster 
i dag mere end din 
kontingent for et 
helt år i NMMK!! 

Har du ikke betalt din kontingent for 1983 kan det nåes. hvis 
du er meget hurtig! Giro 3364712 

Betaler du ikke inden 14 dage. får du IKKE næste nummer af 
»Norminor« og du betragtes som udmeldt. 
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Am ements· 
ka der 

Tid Mål Arrangør 
søn . 15. maj Sprøjtedag Randers gr. 

4.- 5. juni Mini-træf Østjyllandgr . 

5 . juni 

11 . - 12. 

2 . juli 

14. - 17 . 

30. - 3l. 

19 .- 2l. 

27.- 28 . 

4 . sept . 

Oslo gr . 

Fyn gr . 

GruppemØde Sydsjællandsgr. 

juni Hini-træf KØbenhavnsgr . 

RØmØtur Vojens gr. 

juli Sonunertræf på Midtjyllandgr. 
Jyllandsringen 

juli Hollandstur Fyn gr. 

aug . Mini-træf Oslo gr . 

aug . Egeskovstur Fyn gr . 

SprØjtedag Randers gr . 

afho lde r møde l. onsdag i måneden . 
MØd ested mai-akt : ROdeløkken kafe , BygdØY 

nov-apr : Kjemisk lnst ., Blindern 
(hvis ikke annet er kunngjort i NORMONOR) 

afholder klubmØde hver den l . onsdag i måne
den , samt lørdag d . 14 . maj hos P . Hage . 

Østjy lland afholder Klubhu sdag hver 3 . sØndag i 
måneden og hver l. onsdag i måneden. 

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

På denne måde kan vi undgå Hoverlapningc1 af 
arrangementer. 



STARTVANSKELIGHEDER 

Vi undskylder meget, at der havde sneget sig et par trykfejl 
ind i arrangementskalenderen i nr. 22. Datoen for Tysklands
turen skulle være den 23/4 - vi håber folk selv så den rigtige 
dato under »Vojens-gruppen« - og ikke kørte forgæves. 

Et par navne var også skrevet forkert - håber det tilgives. 

Men HUSK derfor altid at skrive tydeligt på girokortet 

Skriv en slagsang 
Skriv en slagsang, der handler om vores fælles interesse: 
Morrissen. 
Indhold og melodi vælger du selv - blot bør det nok være en al
lerede eksisterende og kendt melodi. Vi vil nedsætte en lille 
gruppe som vil gennemlæse - gennemsynge jeres forslag og 
vinderen vil blive offentliggjort i »Norminor« og/ eller ved 
sommertræffet på campingpladsen ved Jyllandsringen. 
Ophavsmanden (m/ k) til vindersangen vil få en præmie og 
hvis der indkommer mange og gode forslag, vil vi overveje at 
lave en Morris-sangbog. 
Sangene bør være styret i hænde senest den 10. juni. 

God fornøjelse! 
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Sommertræf 
Årets store begivenhed, SOffi
mertræffet,finder i år sted 
i Silkeborg med MIDTJYLLANDS
GRUPPEN som arrangør. 
Området omkring Silkeborg 
i ndeholder mange af Danmarks 
smukkeste steder. Der kan 

nævnes Gudenåen , Si lkeborg
søerne og Himmelbjerget, 

(det er 147 m højt, Hej Nor
ge). Af andre seværdigheder 
kan nævnes Gjern Automobil
museum, Silkeborg Glasværk, 
Silkeborg kunstmuseum , og i 

det hele taget er Silkeborg 
en spændende og aktiv by. 

Hovedat ";; raktionen for MORRIS-FOLK er A-089 Oluf Søgaards sam

ling af MINORER, der fornylig er blevet komplet, således at den 

indeholder ~~=~~~~~~= ~f= 2~~~= ~r~~~~=fr~=~~~~=~~~=!~Z!. Desuden 
er der et passende udvalg af de andre modeller samt bjerge af 
reservedele. Oluf har naturligvis åbent hus under træffet . 
Træffet foregår på Jyllands-Ringens Camping, der er · en · t~e

stjernet campingplads med alle faciliteter . På pladsen får vi 
et område, der er afspærret , så vi har det for os selv . På 
pladsen er der købmandsbutik , der er åben til kl. 20 hver aften. 

=~~~~~~~=~2~=~~~~~~~= 
Torsdag: Pladsen er åben . Intet fast program, men vi er til 

rådighed med forslag til ture ffi. v. 
Fredag: Regner vi med, at folk myldrer ind i hundredevis. 

Oluf har åbent hus, og vi arrangerer en fællestur til 
Gjern Automobilmuseum. Grillaften (medbring Gril l) . 

Lørdag : form. Opstilling af biler til fotografering. (Vi får 
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en fotograf tilat tage et "officielt" billede, der si

den kan købes gennem klubben . 



Herefter kolonne kørsel gennem Silkeborg. 
Lørdag: Eftm . Aflevering af stemmesedler. Konkurrencer. 

Præmieoverrækkelse. 
Aften. Fællesspisning med dans discotek m.v. 

Søndag: Tur til Himmelbjerget med afslutning her. 

Man kan selvfølgelig blive på campingpladsen i længere tid, 
og f-lJidtjyllandsgruppen vil gerne være behjælpelig med forslag 
til ferieaktiviteter. 

M E D L E M S K O R T 
Fra campingpladsen er der bedt om, at alle medbringer medlems
kortet til NMMK. 

K O N K U R R E N C E 
Ud over de almindelige kon~urrencer har A~089 OLUF S0GAARD 
skænket præmien til en konkur,rence, hvor tidligere og nuvæ
rende MORRIS-forhandlere i Silkeborg- området vil kåre den bil, 
som de synss":-bedst om. 

n 

TRÆFFET arrangeres af Midtjyllandsgruppen, 
og alle henvendelser om træffet rettes til: 

A-O?5 MARTIN BJE~REGAARD JENSEN 
BAKKE'IEJ 5 BORRE 
8850 BJERRINGBRO 

tlr: 05-871879 
(er nemmest at 
træffe om mor
genen (inden 7.30)) 
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Jyllands-Ringen 
Cam pi ng Midtjylland 

Aben 3.4.-24.10. 

C2I FDM s campingplads. 
Resenbro, 
8600 Silkeborg 

.-., (06) 85 31 76 
j2;;ø Edi Bøttner Dam 

D 100.000 A 2!! <>PL!\J G!dilIl WC ril llll,'\~e", .o e i"J~ <Cl J§l 
~,to 1m S' ... I©I QI P/N 18.00 B/N 9.00 Pen.lN 12.00 STP. 1.900 

Campingpladsen er beliggende i rolige landlige omgivelser, 
højt hævet over Gudenådaten. Der er gode læforhold og alle 
moderne bekvemmeligheder, som svømmebassin, supermar
ked, hyggelig gri llbar med bl.a. varm mad. ørreddam, billardstue 
og opholdsrum med farve-tv. Sæsonen igennem arrangeres 
der en lang række aktiviteter for både børn og voksne - pro
gram kan bestilles på (06) 85 31 76. 
Ved siden af campingpladsen ligger FDMs køretekniske anlæg, 
hvor der på hverdage gennemføres kørekurser. Information 
herom og bestilling af kurser kan ske på tlf. (06) 853322. På 
grund af det kuperede terræn .. mærker .. man ikke dette an læg 
på campingpladsen. 
I den nærliggende Gudenå er der gode fiskemuligheder og som 
nabo iii pladsen find es Silkeborg Golfklub med 18-huls-bane. 

Silkeborg med glasværk og museer, søspringvand og lurbåde (8 
km). Gjern, Jysk Automobilmuseum (10 km). ·Legoland og løvepar
ken i Givskud (70 km). Øm klosterruin og museum (19 km). Himmel
bjerget (20 km). Ry, turistbådfart (12 km). 



Ordensregler for FDM campingpladser 

1. Campingpladsen er åben for 
lemmer af FDM saml for ud· 
lændlnge med Internationalt 
camping pas. 

2. I skoleferien kan opholdet be
grænses til højst 4 uger, og 
ubeboede campingenheder 
er normalt ikke tilladt I denne 
periode. 

3. Normalt er kun mobilt lellma
terlel, campingvogne og de 
mindre campingbusser (»rug
brødstyper« etc.) tilladt. 

4. Ved ankomsten skal der ske 
henvendelse tillejrchefen, og 
dennes anvisninger skal føl· 
ges. 

5. I henhold til brandregulatlvet 
skal der være mind! 3 m af· 
stand mellem campingenhe
darne. 

6. Det udleverede kontrolkort 
anbringes, så det er synligt 
udefra. 

7. Det er tilladt al medbringe 
hund, men lejrchefen kan 
henvise hundeejere til et be-

stemt område af camping
pladsen. Hunden skal føres I 
snor (max. 2 m), og al "luft· 
nlngø skal ske uden for selve 
campingpladsområdet. 

a. Unødig støj er ikke tilladt. Fra 
kl.22-dagen forud for søn-og 
helligdage dog kl. 23-skalder 
være ro indtil kl. 7 morgen. 
Knallertkørsel er Ikke tilladt 
på pladsen. 

9. Boldspil er ikke tilladt I nær
heden af camperende, og 
skyde- og kastevåben er for
budt overall på camplngplad· 
sens Qmråde. 

10. Båltænding er kun tilladt ef
ter lejrchefens tilladelse og 
anvisning. Vær i øvrigt altid 
forsigtig med ild, lys og to
baksrygning. 

11. Affald måkun læggesideop· 
satte affaldssække. Vask og 
opvask må ikke ske ved tap· 
pesteder, og spildevand fra 
en campingvogn skal opsam· 
les i en spand under vognen. 

12. Kun på campingpladser med 
specielle el-standere må der 
tilsluttes elektricitet iii cam
pingvogn, og kun med et stik 
pr. kontakt. 
Tilslulningskabler må ikke 
være længere end 15 m. 

13. Campingpladsens reception 
vil daglig være lukket I to li· 
mer mellem kl. 12 og 15. Af· 
regning vil derfor normalt ik· 
ke kunne finde sled I delle 
tidsrum. Ved afrejse skal det 
benyttede areal efterlades i 
ryddet stand. 

14. FDM fralægger sig elhvert 
ansvar for tyveri, hælVærk 
og eventuel anden skade, 
der målle opstå på personer, 
biler, telte eIlercampingvog· 
no. 

15_ Benyttes campingpladsen 
til dagcamping, betales 
samme pris som for overnat
ning. Besøgende til campe
rende på pladsen skal hen
vende sig til lejrchefen. 

Priser ved sommertræffet '83 
Overnatning pr. nat 

Træfmærke (l pr. medl.) 

Spi sning lørdag aften 

voksen 18,- Dkr 

barn 9,- Dkr 

(afregnes ved afrejse ) 

60 , - Dkr 

65,- Dkr 

(drikkevarer medbringes 

selv til middag og resten 

af aftenen) 

Træfmærke + spisning lørdag aften indbetales på giro 3 36 47 12 

senest den 24. juni #83, men gerne i god tid . 

Tilmelding til sommertræffet returneres til klubben 
hvad enten du vil deltage eller ej! 
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TRÆF - PRÆMIERING 
Ved bedørr.melsen af bilerne ved sommertræffet i t r vil der blive 

følgende klasser og præmier. 

2-dørs sedan. Præmieres ved en L og 2 . plads. 

4- dørs sedan. ' , en l. plads. 

Toure r . ( cab) , , en L plads. 

Van. ' , en L plads. 

Pick - up . -- ' ,-- en L plads. 

Traveller ' , en l. plads. 

Original K1. -- ' ,-- en L 2. og 3. plads. 

Regler for ORIGINAL-KLASSEN 1983. 

l . Bilen skal stort set se ud som da den forlod fabrikke n . 

2. Det er dog tilladt at omlakere bilen , blot farven svarer 
til bilens årgang. 

3 . Det er tilladt at montere radialdæk. 

4. Der skal være monteret Lucas lygte r . ( ikke Lucas H4 ) 
5. Tidssvarende extraudstyr er tilladt. 
6. Sædeovertræk er ikke tilladt . 

7 . Der må monteres radio og højttalere i bilen, hv is det sva 

rer til bilens årgang. Er anlægget nyere end bilen , skal 

det være gemt væk i f.eks hanskerum , så det ikke kan ses . 
8 . Vi vil ikk e forbyde sikkerhedsudstyr som f.eks. ildslukker 

og sikkerhedsseler. 

Er du i tvivl om din bil kan deltage i klassen , så send bilens 

årgang , stelnummer samt øvrige oplysninger + ev t. foto. Så v il 
du få at v ide hv ilke ting der skal ændres inden træffet. 
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De n bil der til t r æffet får 

flest stemme r , vil bl ive kå

r et som ÅRETS BIL 1983 . 



Vær ikke så hemmelig 
Skriv ti I os! 

Aldrig før har Ninor-interessen været så stor i Norden. 
Aldrig før har så mange garager været i gang , 

til langt ud på natten. 
Aldri g før har vi ventet på en somme~ som netop sommeren 83. 
Vi ser frem til stor trængsel på træfpladsen d. 14-17. juli. 
Gamle 50 - er Minor, frække vans, lækre woodyer, solskins ca

brioletter samt 2 og 4 dørs sedan. 
Fler end nogen sinde tidligere. 
Og selvfølgelig vi l redaktionen fra Norminor være der med den 
helt store reportage efter træffet. 
Men vi vil gerne have nogle billeder nu , med bilen som den 
ser ud før ± træffet . 

Vi vi l se at der sker noget rundt om i garagerne . 
Selvfølgelig behøver du ikke røbe alt omkring opbygningen af 
din bil , men blot i store træk ridse ideerne op , og så sende 
et par billeder med . red . 

NMMK POSTBOX 8 7300 JELLING DANI'IARK 
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gruppen 
ADRESSE : NMMK,BOX 37 , HOVSETER,OSLO 7 , NORGE. 

POSTGIRO,2 35 16 25 

Oslo-gruppens møte 2 . rnars hadde meget liten opps l utning , men 
vi viste likevel den annonserte fi l men om " hvordan finske 
ral l ykjØrere greier seg på ve!en " . 
APRIL-møtet den 6.møtte det frem 8 Minorer og 11 medlemmer . 
Vi viste også da filmer utlånt fra Castr o l Norge. Vi hadde 
" sasiait" samvær ,-med kaffedrikking· og loddsal g.Det bl e 
penger i kassa også denne gang . Dermed skal dere i Os l o 
området få skrifte l ig varsel om neste rnøte få dager fØ r! 

NESTE OSLO-MørET BL/R ONSVAG 4 MAI . 

Vi møte.6 k! 19 . 00 på Rode.løkken ka.6l . PJtui..!J k.l. ' 9.30 kjøJte.Jt 
vi. i. kaJtavane. inn i. ~e.ntJtumJ-KaJt.t-Johan og ToJt99t,-6oJt å 
" vi.6e 0.6.0 olLe.m". Vellettelt kjøJteJt vi.. ti.l S.tabe.kk og talt. en 
pizza og en p4at ho~ Peppe~ ! 
Vi hdpe4 på ~t04 opp~lutning,vennlig~t 4ing på 604hånd til: 
Ole , 02/455625 (8- ./51 eUe4 
Han~ : 02/455409 " 

Ve4med ~an vi 6d be~tilt b04d med pl~~ til o~~ ~le. 
Idu behøve4 6044e~ten ik~e ~pi~e noe : J 
Alle vi ~om valt på møtet ~i~t gang øn~~elt 4e~te.n av g4Up 
pen~ medlemme4 vel~ommen . 

000 
In terssen for Br1tool komb.nØkl er var meget l iten , kun et 
medl em Ønsker seg et sett . (Ha n ko ntakt et oss fØr vi sat te 
inn annonsen !) Er det ingen som behØver å s kr u/reparer e 'på 
sine Minorer? El ler brukes van l ige mill imeter og tomme
nøkler.Hvordan blir skruehodene seende ut? Vi vet at 
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Wh i t worth verktøy 
er vanskel i g å få 
tak i , e l ler? 

Vi vi l få l ov ti l 
å gratulere det nye 
styret med et meget 
fint Peb . nummer.Det 
er tydel ighv i s kommet 
i eksperters hender . 

001 
Ti.l Ve l1~t4e : 
Konta~tpe4~onen 00 1. 
IPS . Ha4 han ~jØ4t eab?) 



BILLEDER FRA OSLO-GRUPPENS MØDE DEN 6. APRIL 
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Vojens *** 

på utal lige opfordringer gentager vi RØmø- turen. 

SOL & GO-CART 
o. s. v. 

' Turen starter som sædvanlig om i 

Vojens , hvor vi mØdes den 2 . juli 

k l. 9 . 00 på Vojen s Banegård . 

Kl. 9 . 30 er vi på Vojens 

Go-cart bane , hvor fo l k med 

98 oktan benzin i blodet kan 

boltre sig lidt . 

Kl . 10 . 30 sætter vi kursen 

mod solskinsØen R ø M ø. 

Senere på dagen når eller 

fØr vi er bl evet godt sol 

brændte tager vi en tur med 

" Æ SPRITTER " ti l sydhavsØen 

Sild . 

pA SOLSYN 

A- l o4 FINN 
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Besked 
fra 
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ØSTJYLLAND 

BestyrelsesmØde afholdt den 30 .03.1983 

Mødet startede med at formanden berettede om mØdet med Egtved Kommune 
angående tilskud. De var positive og vi kunne få tilskud, dog kun til 
medlemmer under 25 år, og efter fritidslovens regler . Det blev dog op
lyst at amte t har penge til sådanne formål, og dette bliver nu und ersøgt. 

Herefter blev følgende punkter vedtaget: 

l . At have samme ordensregler som NMMK. 

2 . Eksklusion fra NMMK er ensbetydende med eksklusion fra Østjylland. 

3. Man kan godt være medlem af østerjylland , uden at være medlem 1 
NMMK. 

4. Klubsreglerne vil blive opslået i klubhuset. 

øst jyllands bomærke vil fremover være en Cabriolet. 

Minitræffe~t~~~~~~d~e~n~,~.-5 . juni på Fårup sø Camping . 

A-230 Anton. 

Henvendelse og tilmelding 
angående træffet t i l 

Anton S. 05 - 883329 

Jens rI: . 05 - 812391 



ØSTJYLLAND 
Custom Car Show i Herning. 

Fredag d . l. 4. havde Østjylland sin første tur i år . 
Vi startede 9 biler fra Jelling- højene kl. 8.33 præcis , og var 
ca. en time om a t nå Herning Kongreshal. 
Kl . 10.00 startede DM i rally , hvor vi så de første vogne starte 

På selve udstillingen var der mange variationer , bl . a. den dan
s ke sportsvogn OScar , en helt hvid Rolls Royce , en Volvo Ama 
zon med Rover VB motor - men ingen Minor !! !??? 
Efter et par ture rundt i hallen , vendte vi næsen hjemad. 

På hjemturen holdt vi ind på et cafeteria og fik stillet sulten. 
I Brande besøgte vi et muligt nyt medlem , som i garagen havde 
en org . 4- dørs 53er og en org . 2-dørs 54er stående. 
Efter en lille Ninor- snak gik det uden problemer hjem . 

A- 082 Jens ~ondrup . 
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~ ØSTJYLLAND 
~ T T T T T 

~"'f »»K LUBHUS "ØDE 

b-"'- • • • • • 
Mange var der ikke fremmødt, men trods det, 

~~ Søndag d. 27. marts var der møde i klubhuset. 

~ fik man de forskellige punkter på dagsordenen 
y gennemgået. 

l. Hvilken dag i måneden skal vi have som fast klubhusdag? 
Som fast dag blev vi enige om at holde hver 3. søndag i 

måneden samt hver den l. onsdag i måneden. Grunden til at 

man vil holde 2 gange er den at ikke alle har mulighed for 
at komme i week-enden. Senere vil det så vise sig hvilken 

af de 2 dage der er bedst. 

2. Hvilken udsmykning skal klubhusets lokaler have? 
Som udsmykning blev der foreslået at vi får taget billeder af 

klubbens biler, som så vil komme til at dekorere væggene i 

lokalerne. Ligeledes vil der blive lavet en opslagstavle 

som kan benyttes af alle , til foreksempel køb/salg , ideer 
samt informationer. Peter Bank som er nyt medlem af klubben 
ville forsøge om han kunne skaffe nogle korkplader til at la
ve tavlen af. For klubbens penge vil der blive købt 2 voks

duge til de lange borde , vi har valgt at bruge voksduge , da 
disse er nemme at holde. Endvidere bl ev der foreslået at klub
ben sku l le anskaffe sig en flagstang til at stå på gårdsplad
sen , så hvis der er nogen , der har en sådan liggende , er de 

meget velkommende til at give lyd fra sig. Åse Petersen meldte 
sig frivilligt til at syet klubflag. 

3. Klubhusrestaurering . 
Da der s t adigvæk mangler en hel del at blive gjort færdig i 

klubhuset, er søndag d. 17 . april fastsat til at udbedre det

te . De som har lyst til at komme , må meget gerne medbringe 
maling , pensler samt malerruller . På klubbens regning vil der 
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Referat fra ØSTJYLLAND fortsat. 
blive købt 5 ltr. vægmaling. Med hensyn til V A R M E Nt så 
kan vi jo arbejde os til den (ha-ha ). 

4. Kommende aktiviteter. 
Som kommende aktivitet er der turen til "Custom Car it udstilling

en i Herning fredag d. l. april (se referat). Der var bred enig
hed om, at det kun var de medlemmer som har betalt kontigent 

til ØSTJYLLAND, der vil få besked om denne tur, og de som skul
le have glemt at betale i stedet for vil modtage et girokort. 
Så for sidste gang vil vi gøre opmærksom på, at de som ikke har 
betalt, ikke længere vil blive informeret om kommende aktivi 

teter. Så skynd jer nu at få betalt, det er jo kun kr. 50.00. 

5 . Eventuelt. 
Der blev foreslået at man for at skaffe lidt penge til klub

kassen , hver gang der var møde skulle sælge kaffe + brød til 
en pris af 3.- kr. Dette var der flertal for, så husk når der 
er møde kun at medbringe en kop/glas. Der vil ligeledes hver 
gang være mulighed for at købe øl ·+ vand. 

Bestyrelsen 
ØSTJYDSK afdeling 
H-324 May-britt Dini. 
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Garagerunde i Østjylland 
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~ A-17o Karen Klausen er 
her ved at demontere sin 4-
dørs f'o1inor fra 1954 . 

.... A-33B Per Kl ausen er i 

gang med sin 2 dørs fra 69. 
Her hjulpet af B. 128 og B-
337 i "graven ". 

tekst og foto A- 021 



0stjyllands (måske klubbens) 
yngotc bil bygger, B-128. 
16 årig~ Jørn har netop fået 
fat i en van fra 66 , som vil 
blive bygget op med original 
pie k- up lad . Det er i store 
træk allerede planlagt hvor
dan den skal se ud. Men det 
røbes først til det norske 
sommertræf i 1985. ~ 

A- l?4 Finn Mikkelsens 2-
dørs 
Her klar til autolaker . t 
A- 082 Jens Mondrup er i færd 

med at spartle nitterne på 
skærmforøgerne ud . ~ 
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ALESUND 
Aktiviteter for 1983: 

Vi prøver å få til samlet start fra Ålesund til Darunark til 
sommertreffen. Vi regner med 2- 3 biler helt fra starten og 
håper att noen vil slutte seg til oss underveis . Nøyaktig 
reiserute er ennA ikke bestemt. Avreise datoen er ikke fast 
satt. 
Vi har vedtatt en kontigent for gruppen på 50 kroner/år. 
Andre aktiviteter er foreløbig ikke planlagt . 

2 . ARTIKKEL OM TRHIlUNG/TUNING. 

Topplokket : 
Fdr att man skal få en mest mulig motstandsfri strømning i 
kanalerne i topplokket bør de ha en utforming som er mest 
mulig lik venturiporten som er skissert under : 

B 

o l 

A : Konisk del. 
Stigningen her bør være 
4-8 grader avhengig av 
lengden på insugnings
manifoilden . 

B Paralell del . 

c 

Denne delen bør ha ett 
volum som tilsvarer 
1/8-1/5 av volumet i en 
sylinder . 

Utvidet del. 
Denne delen bør ha en 
lengde på ca . l in . 

D : Avrundet åpning . 

Cl : 12-14% større diameter 
enn ventilen. 

C2 : ca 90% av ventildiameteren. 

C3 : ca 80% av ventildiameteren. 

Ved firkantede kanaler , bør målene økes slik att tverrsnit ts
arealerne er ca 10% større enn om kanalen var rund . 
Figuren viser den teoretisk beste utformingen , det er selvsagt 
ikke mulig å oppnå en nøyaktig slik fasong på kanalerne . 
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For å kunne forme kanalerne til en fasone tilnærmet lik den 
på figuren trenger man en hurtiggående slipemaskin (20 . 000 rpm) 
og noen siliciumkarbidsteiner av forskjellig diameter . 
Alternativt kan man benytte en vanlig drill med en fleksibel 
kabel , men dette går mye seinere og slitasjen på sJ.ipesteinene 
er mye større . En hur tigående , l u f tdrevet slipemaskin koster i 
Norge ca 500- 1200 kr oner avheng i g av kvalitet . 

Man kan ikke øke diameteren i kanalerne på A- motorene ubegren
set . Begrensningen e r hulleae for s tø t s tengene . Nedenfor er de 
s tørste mulige mål ene ved det mest kri t iske ·stedet angi tt : 

n ,mtn" .. " . uf th. ",I .. 1"''' 
br t ..... " th. p",h,....t bal •• ,,, th. l'O" t ,,,,, 
,ha .. ·,.., AA ,,, •• ,~ " 1 ~ fo' 121) GT . "d S 

'yp<C.<»p<n " 

Utformingen av kanalene i toppl okket er vist på figuren under . 
Det er ikke nødvendig å polere ' kanalene , men det er en fordel 
å polere det siste stykket fø r ventilen da dette til en viss 
grad hindrer sot i å avleire seg . 

' . , 

_ Taper 
gUide 

Remove ~ '.~. 0'0 .,,_~ _ _ _ 

gu;de boss 

Inle l 

ROdi~~ 

Chomfer .? .~~. 
guid e boss o 

Ved å slipe/høvle bort materiale f r a toppl okket vil reduksjonen 
av volum i forbrenn i ngsrommene være ca 3 cem pr. mm avhøvling . 
Kompressjonsforholdet som funksjon av antall mm fjernet materi 
a l e , er vist under . 
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Forbrenningsrommets orginale volum ca 
Volum av fordypning i stempelet ca 

Volum av toppakning og volum over 
stempel i torpstilling ca 

Kompresjonsvolum ca 

21 , 4 cem 
11 , 0 cem 

8 , 4 cem 

40 ,8 cem 

(12G94o ) 
(Non GT 
stempel) 

Slagvol : ID pr . sylinder : Pi/4 x 7.0612 x 8 , 128 = 318,3 cem 

Orginalt kompresjonsforhold : (318 , 3 + 40 , S) : 40 , 8 = 8 , 8 : l 

Diagrammet gjelder bare 1275 cem motorer med orginal boring , 
orginale stempel og topplokk med delnummer 12G940 . 

3.0 

2,0 

tO 

Avhovl ing 
i mm 

", ," ." 

" 

.< 

, I .~ 

9,0 9,5 

• r" 

.' ' . - ,., 
., '". 

, . 
Anb~fQit ~ ' . .
o,rnråde ' 

" 

10,0 lO,S 

Kompre sj ans f orhol d 

11, O 11,5 12,0' 1 

Hvis topplokket er ombygd , må man selv måle volumet av for
brenningsrommene . Når volumet måles etter en ombygning bør 
det ikke tillates større avvik enn ca ! o , 2- 0 , 3 cem volumfor
skjell mellom de forskjelliee f orbrenningsrommene . 
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Målingen kan foregå med u t styr som vist under ; 

head must b. pr,c,d 
On , r." , 1 suffe c, 

Neste artikkel skal bIa. handle om å set te inn større ventiler 
i 1275 ccm toppl okket . 

Med hilsen 

A- 057 Lidvard Lund'anes 
NMMK Ålesund 
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RANDERS - gruppen 
Kontaktmand : Anton Kamp Nielsen, østergade 17, Asferg , 
8990 Fårup. (06) 44 32 95 og 4l 80 36. 

Beskyttelse mod rust 

sØndag den 15 . maj . Vi rigger Tonnys sprøjteudstyr til 
ude i laden og regner med stort fremmøde . Sidste gang 
blev 10 biler sprøjtet. 

Tilmelding ti l mig snarest . De fØrste der melder sig får 
den tid der passer dem bedst. Sprøjtningen klares på 
20-30 min . 

Pris 80 kroner ialt ti l materia l er . Vi bruger et aner
kendt midde l til hulrummene og spildolie til resten. 

RengØringen klarer du ved at fjerne de største kager af 
jord fra krogene. Der må gerne være et tyndt l ag tilbage 
som kan holde på olien. Pa nelerne under dørene bØr 
skrues af , så beskyttelsen på dett e sted bliver så 
effektiv som muligt . 

så mange som muligt må selv klare sprØjtningen. Det er 
ikke svært , men tag en kedeldragt e ller gammel t tøj med . 
Sidste gang havde også Tonny og jeg en god dag , da vi 
ikke skulle sprøjte a l le bilerne. Der b l ev også tid ti l 
at klare andre små prob l emer og s nakke lidt om sagerne . 
At din bil er rusten og tæret må ikke afholde dig fra at 
deltage. Det er vigtigt at redde så meget som muligt , så 
pladesmeden har noget at svejse i . 

mod Hobro 

E 3 
A 10 

SØndergade 

Asferg 3 

mod Pa nders 

Asf 

Ven lig hi lsen A-l 2Q Anton . 

Asferg 3 

Vestergade 

l'iq' rregade 

østergade 

oJl CJ 

Laden 
første gård 
på højre h å nd 
efter i\sfe r c; 



NORDISK MORRIS MINOR KLUB 
Region Fyn 

EKSTRA MØDE 

Vi har igen modtaget ønske om en ekstra klubdag . det har jo væ
ret på tale før , men denne gang giver vi det altså en chance. 

I første omga ng bliver det under lidt trange forhold . på grund 
af manglende mødested , bliver det holdt hos A- 193 Peter Hage . 
Pinsens All~ 11, 5230 Odense M. 

l.møde lørdag d.16/4 f ra k l .1 3 . 00 - ? 
2 .møde lørdag d. 14 /5 fra kl.13.0 0 - ? 

Altså en lørdag midt i måneden af hensyn til vores aftenmøder 
der jo er l. o nsdag i måneden . 

Med disse eftermiddagsmøder skulle vi gerne opnå følgende : 
1) At få mulighed for at snakke med medlemmer som arbejder eller 
på anden måde er forhindret i at komme t il de "almindelige " mø
der. 
2) At kunne i ndbyde andre lokale gr upper uden disse bliver nød 
til at køre hj em i nattens mulm og mørke. 
3) At kun ne se hinandens Minoreri dagslys , hvo r v ed der også åb
nes mulighed for at d i skotere et problem i motorrummet uden at 
vi behøver e n lomme l ygte . 
4) At kunne køre en tur i det fynske hv is der er stemning for 
det. 
S) At kunne hygge sig sammen ude n at sku l le tænke på en efter
følge nde arbejdsdag . 

Der kunne nævnes mange flere ting . Men lad os se om der e r stem
ning for et sådan møde . 

Velmødt allesammen 
Bestyrelsen FYN 

Ide konkurrence 
Hvem kommer med det bedste forslag 
til Fyn's nye klubtrøje! ! 
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HOL LAN DSTUR 

Søndag d. 3l . juli kl. 8 .0 0 starter vi fra Fyn og kører ~od Fre
der icia Banegård, hvor vi mødes med de her ankomne medlemmer . 
Når alle tilmeldte er mødt ( se nest kL10.00) begiver vi os mod 
grænsen (husk pas). 

Når denne er paseret og alle igen er saml et , er der givetvis 
stemning for frokost/morgenmad . Herefter er det slut med klokke
slet, bortset fra, at vi måske skulle aftale et sted at spise 
til middag/afte n. 

Jeg siger med det samme , at når jeg holder sti l le med min stan
dard Minor på en resteplads eller tankstat i on i Tyskland, har 
jeg svært ved at finde Minoren for nysgerrige mennesker , som 
tror, at sådan en vogn kun findes på museer . Det er ikke fordi 
min vogn er særlig støvet , me n fordi en Minor er ligeså sjælden 
i Tyskland, som en Rolls-Royce fra 1939 er i Danmark . 

Nå, men det næste fælles stop er en camping plads lidt syd for 
Hamborg , h vor vi slår lejr for natten . Der er måske nogen, som 
vil sige , at dette ikke er langt nok at køre på een dag , men det 
gør jo ikke noget , hv is vi kan n å at hygge os inden at v i skal 
sove . 

Om mandagen skulle vi så nå et pæ n t stykke ind i Holland, hvor 
vi igen om aftenen slutter af på en camping plads, og så begyn
der vi ellers på ferien . 

vi skal se kanaler , flodpramme , automobi l museer , dyreparker, 
møde hollandske .Minorvenner , på europas største l oppetorv (bort
set fra London) , se på frække damer i Amsterdam og 10 .0 00 andre 
ting , hvis der bliver tid . vi kommer ikke til at kede os , men 
vi skal også nå at holde lidt ferie. 

For en ordens skyld bliver jeg nødt til at have besked fra in
teresserede så hurtigt som muligt, så jeg nogenlunde er klar 
over, hvor mange der kommer, af hensyn til reservation af cam
pingpladser ovs . 

Skr iv ti l: 
11. 193 

Peter Hage 
Finsens Alle 11 
5230 Odens e M 

Danmark 

Skriv om du har lyst/råd til 8 eller 14 dage , om du kunne tænke 
dig yderligere 8 eller 14 dage i England . og noget om hvor mange 
I er , om I har børn med og hvad I ellers kan finde på af sjove 
ting . Hvis nogen har forslag til turen , er de også velkomne til 
af skrive . 

30 

Met Minor Begroeten UW 
A 193 Peter Hage 



København og omegn 
Sover København og omegn . ?? 

Hvor er København og omegn ' s gruppemedlemmer? 
Den 6/4 var der indkaldt til gruppekomsammen af , selve 
kontaktmanden i lejet lokale , som iøvrigt var ud mærket , men 
hvor blev alle medlemmerne af ?? 
Hvad kan årsagen mon dog være, for også denne gang mødte kun 
ganske få medlemmer op. Er det aktiviteterne i gruppen? 
Er det manglende oplysninger af gruppen ? Er det forkerte 
dage i ugen eller tidspunktet ? 
Selv har jeg deltaget i så godt som hvert indkaldt møde , men 
jeg må ærlig tilstå at interessen er stærkt dalende , når man 
gang på gang oplever at kun ganske få møder op. 

A/o16 Jens Chr . 

A- 016 Jens Chr . har endvidere sendt dette billede af hans 
forvoksede Merris "Minor ll Oxford . 
"Mange ville måske slet ikke bemærke noget , men forskel er 
der jo - alene l ængden 37 cm . tI 
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Hej Minor-ejer 
Her er et par ord fra os i København. 

Vi har tænkt os at holde et Mini træf i week-enden d . 11-12 .6 . S3 
på De hvide Svaner i Karrebæksminde ved Næstved, da vi ikke kun
ne få det nordiske træf (ingen sure Minore hos os) . vi har endnu 
ikke planlagt aktiviteterne, men det skal vi bl.a. snakke om ved 
næste lokal møde (d.ll . 5.S3). 

Vi håber at se så mange som muligt . vi har uheldigvis en del 
dovne medlemmer på Sjælland som vi håber at få vækket på denne 
måde . 

Med ve nl ig hilsen 
København og Omegn 

Tilmedling til træffet skal ske senest d.20.5 . S3 skrifligt til 
Rene Engvej 
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Dalvangsvej 37 , st.th. 
2600 Glostrup 

DE 
HVIDE 
SVANER 

RESTAURANT · BAR 
SELSKABSLOKALER 
OPHOLDSSTUE 

SUPERMARKED 
MARINA 
MINIGOLF 
BOLDBANER 
LEGEPLADSER 

EL-TILSLUTNING 



Sydsjælland 
Jeg hører jo efterhånden til de ældre Minor kører, har haft dem 
siden årgang '55 56 64-66 og 66 2dørs personvogn kører stadig 
og er i bedste velgående, samt har jeg for det meste en nr. 2 
vogn pt. en VW Rugbrød ombygget til campingbrug . 
A.ngående Minor er det en vogn , som jeg selv laver alt på, dog 
ikke pladearbejde. Et par stykker har jeg selv hugget op . så 
jeg mangler privat ikke dele og tør nok sige at jeg prøvet en 
del i årenes løb med Morris, men herom ved anden lejlighed . 

Jeg blev pensioneret i juni ' 81 som 62 årig , efter 35 års tje
neste som opmåler ved Geodætisk Institut , og er godt kendt i 
Danmark - Island - Grønland. 
Rejser stadig e n del privat, har da også været i Morrisens hjem
land nogle gange . 
Da jeg regner med at kunne afsætte en del tid kan I regne med 
at jeg vil gå ind for sagen. 

med de bedste hilsner 
fra A-345 Kaj Larsen 

He j Minor Fans. 
Da vi jo nu har fået en kontaktmand i Næstved,syntes vi iRislev 
at det kunne være sjovt at få samlet så mange medlemmer som mu 
ligt, til en lille snak om at få startet Sydsjællandsgruppen. 
Så hermed indbyder vi alle NMMK medlemmer samt andre interes
serede i sydsjælla nd til Sorøvejen 484 , Rislev , søndag d . 5/6 
kl.13.00 til en kop kaffe. 
Da v i venter meget stor tilslutning til dette lille arrangement 
beder vi alle interesserede tilmelde sig på tlf . ( 03) 73 65 49. 

Tihundere hilsener fra 
A-314 Villy 

Ketty 
A-320 He lge 
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Læserindlæg 
Fra Villy, Ketty og Helge har vi modtaget fØ l gende: 

I efterlyser stof til k l ubbladet. Så nu vil vi A-314 Villy og 
Ketty fortæl l e vores Morris Minor historie . Vi havde kørt Morris 
Minor i nogle år . I 1982 sku l le sønnen A-320 Helge have bil , 
der b l ev snakket om hvilken bi l de t skulle være , det blev en 
Marris Minor, for så var vi 2 , så ville det blive billigere , at 
have bil , ved det at så kunne vi købe hele biler til reserve
dele . 
I Januar ' 82 købte sønnen en " 59 " , der skulle renoveres , den 
blev skilt helt ad , alt blev så renset , repereret og malet , ef 
terhånden som stumperne var iorden , blev de l agt rundt om i hu
set , ti l resten af bilen var færdig . 
I Juni var den til syn og gik lige igennem med b l ank seddel . 
Så havde vi fået Morris Minor på hj ernen . Der b l ev lavet lager 
på udhus loftet . Der v ar flere ideer, vi ville lave vores egen 
Rislev Morris Minor Klub . Imellemt iden var datteren begyndt at 
spekulere på at få bil, sønnen og jeg (Ketty) fortalte hende 
hvor mange fordele der var ved a t have Morris t1inor . Villy havde 
observeret en Morris Minor Serie 2 1954 , hos en ophugger , som 
vi fik hende overtalt ti l at købe . Det viste sig , det var en me
get velholdt Minor, såder blev stillet skrappe betingelser , om 
at den skulle passes extra godt , på den måde fik vi lokket dat
teren ti l a t bytte, s4 hun istedet fik vores ~ 68 ~. 

Reservevogne 
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Så fik vi travlt , for vi skulle på ferie til Jylland i August, 
så der var halvanden måned til vi skulle afsted, vi nåede det , 
selvom vi måtte knokle hele tirsdag nat, for at få den til syn 
onsdag morgen kl. 8. 
Men som sagt vi nåede det, og den gik da også lige så fint igen
nem som "59". 
Om søndagen star t ede Jyllandsture n med Combien bagefter . vi var 
så stolte af vores Morris Minor at vi kikkede efter Morriser he
le vejen, da vi nåede Odense havde vi ikke set en eneste , vi 
snakkede lidt om det , lige efter på vej ud af byen så vi fem 
Morriser inde på en tankstation . Der b l ev hylet i hornet og vin
ket , et stykke ude af motorvejen kom de fem Morriser og stoppe
de os . 
Vi snakkede så Morris Minor og A-021 John fik vores adresse så 
vi kunne blive meldt ind i N.M.M.K. vi fik også et kort fra Sø
gårds Auto A-089 . Vi nåede da også ind at hilse på ham, der vi 
ste det sig så at det var sønnen A-247 Kurt der havde været med 
til at stoppe os på motorvejen. Hele turen gik iøvrigt fint . 

Ny monteret tværvange , samt rep . af langsgående vange . 

Siden har vi fået et par stykker mere til at melde sig i nd i 
klubben bl.a. A-345 Kaj Larsen, Næstved, som vi regner med at 
få som Kontaktmand, da han her masser af tid og snakker fanden 
et øre af, samt at Næstved og omegn er godt forsynet med Morris 
Minor 1000. 

venlig hilsen 
A-314 Villy og Ketty 
samt A-32 0 Helge. 
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Hej alle Morris Minor fans. 

Jeg har hermed ful gt opfordringen og sendt nogle billeder. 
De første billeder er taget af vore e~ne biler. 
Den mørkeblå tilhører min bror Tommy (medl . nr . A- 293) 

Den lysegrå er min. 
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Den lyseblå er vores nyerhvervelse , som vi skal bruge til 
reservedele . Det er i øvrigt vores Minor nr . 4. 

Vores 3 . bil (en 65~er) købte vi på Fyn . Det var godt nok 
en bid vej at køre , men den havde kun gået 80 . 000 km og 
havde de sidste 3 år stået blokket op i en garage. 
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Som det fremgår af billedet, blev vi nødt til at hugge bi
len op på vores parkeringsplads , hvilket ikke var populært 
blandt gårdmændene. Dette problem er vi heldigvis ovre nu , 
da vi har lejet en garage. Her er min bror i øvrigt i gang 
med at renovere sin bil, så den kan blive klar til sommer
træffet . 

De følgende billeder er fra vores "mini- træf" i Kongelund 
skoven i sommers. Her var et pænt fremmøde (12- 15 biler). 
Efter mødet kørte vi i konvoj til Christianshavns Vold , 
hvor man havde aftalt med en fotograf fra Amager Posten at 
mødes. Vi kom da også i avisen nogle uger senere. 
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PS: Er det rigtigt at en ny serie af Morris Minor er under 
produktion (oplysningen stammer fra det lokale værk
sted) ? 
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Hilsen fra to 
Minor- entusiaster fra Amager 
A- 293 Tommy og A-387 Lars 



Vi har modtaget .... 
Angående mit tidligere indlæg og Tom He imarks sids t e i ndlæg ang . 
original/uoriginal, har jeg ikke yderligere kommentarer, indtil 
videre . da jeg ikke synes, at jeg kan forklare min mening bedre 
end jeg har gjort . Men lad os vente og se , om der ikke er andre, 
der har en mening om den sag . Jeg kan udmærket se af de 4-5 ind
l æg , der har været , at jeg står ret så ene med mine s ynspunkter . 
Tom e fterlyser en udførlig artikkel ang . montering af ratstamme 
med lås fra 1100/1300 . 
Særlig udførlig bliver den nu nok ikke , da der er noget siden, 
j eg har lavet det. Men i store træk og med ca. mål vil det be
gynde som alle gode opskrifter : altså man tager en ratstamme fra 
en 1100/1300 og korter selve stammen (og røret med bøsninger) 
op med ca . 50 mm , hvil ket er lettest at gøre i den nederste ende 
ved flangen. Det eksisterende ophæng sænkes ca. 50 mm og flyttes 
ca . 55 mm længere fremad mod forenden . 
For at forstærke ophænget , da det ny er flyttet ud hvor pladen 
ikke er så stiv , lægges der en forstærkning i form af en 2 mm 
plade mellem hanskerummet og bunden af instrumentbrædtet og bol
tes fast med ophæng, pluds nogle ekstra bolte, hvorefter man 
monterer ratstammen , som vendes 180 o for at den kan gå fri af 
instrumentbrædtet . det vil sige , at man får multikontakten med 
b l ink , nedblænder , tudehorn , overhalingslys på sin højre hånd, 
som f . eks . i BMW, og ratlåsen på venstre hånd. 
Det vi l nok være k l ogt at løsne de 4 møtrikker , der sidder i 
bunden til fastspænding af tandstangen inden montering af rat
stammen, sådan at tandstangen kan flytte sig lidt , hvis vinkelen 
på rat stammen er ændret . Hvis man i kke gør det , kan der komme 
et forkert vrid i tandstangen , som igen medfører hurtigere s l id
tage. 
Så er der faktisk kun ledningsarbejdet tilbage . ledningerne fra 
den gamle tændingslås (som blændes af) føres ned til ratlåsen. 
Ledninger til blink , tudehorn , nedblænder (den gamle nedblænder 
i bunden fjer nes) forbindes til multikontakt en . 
Når man har fået det he l e til at virke, er der en ledning for 
meget, som kobles sammen med en strømførende , så har" man også 
et overhalingslys . Da der ikke er kontrollampe i den nye kontakt 
til blink, skal der monteres en et andet sted . 
Det er vist , hvad der er at sige om det. Det lyder sværere end 
det virkelig er . Jeg v i l ihvertfald me ne, at det er let sammen
lignet med montering af f. e ks . Mar i na 1. 3 motor . For e n ordens 
skyl d må jeg he llereoplyse , at j eg ikke er udlært mekaniker , men 
møbelsælger. Hvis det stadig er en dårlig belyst artikel, er 
jeg villig til at hjælpe , hvis der er problemer , eller at låne 
min bil til eftersyn . 
Jeg har siden sids t skiftet bil til e n 1970 travelie r , som jeg 
skal bruge ti l at køre i , og derfor udstyrer den så den bliver 
(efter min smag) så god og praktisk som mulig, uden hensyn til 
om den er original e ller ej . 
Vedlagt e t billede og e n tegning , som ikke fortæller så meget . 
men blot at det er muligt . 

A-135 
Tonny Christensen . 
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Klar t i l afgang fra sted og hjem - turen går ti l Oluf Søgård i 
Silkeborg. 

Det kan afgjort mærkes at der er mere end den dobbelte vægt at 
slæbe afsted med, men det går fint uden at motoren bliver for 
varm. 

Skulle nogen havarere eller få problemer her i nærheden kan jeg 
måske hjæl pe for gode ord og en ringe betaling . 

A-120 Anton Kamp Nielsen 
østergade 17 
Asferg pr. 
8990 Fårup . 

Træf-t ur bevis 

Der er kommet et forslag fra A-193 Peter om et træf/tur bevis. 
Det går ud på følgende : 

Der bliver evt. trykket et lille linieret kort som passer i 
størrelse med vores medlemsbevis. Det gælder så om at få så man
ge "kvitteringer " som muligt ved hvert træf eller tur . På disse 
arrangørerne en eller anden form for kv i t ter in g . Det kan være 
et stempel eller en underskrift. Der skal så om efteråret udde
les en præmie til det medlem som har flest "kvitteringer ". Hvis 
flere medlemmer har samme antal , trækkes der lod . og til de som 
ikke får hovedpræmien udstedes diplomer . 

Det gælder selvfølgelig kun nordiske træf og ture hvor hele nor
den er indviteret . 
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DEBATTEN går videre 
Original - u-original 
Det glæder mig at høre om de skærpede regler for originalklas 
sens præmiering . Det skal nok få flere til at kunne se det sjo

ve i at lave en original Minor . Jeg håber det vil virke p05itivt 

for det er jo stadig muligt at finde alle stumperne , til at lave 

et sådant projekt. Det er det måske ikke om f.eks 5 år . I Eng
land krr!ber det allerede med at finde org . sæder og lign . 

Jeg glæder mig til 1984 , hvor jeg regner med at kunne stille op 
med min cabriolet. Men jeg håber at der inden træffet i 83 , bli 
ver lave t et helt fast sæt regler , både for original og custom . 
Så ved en evt . dommerkomite , hvad de skal se efter . 

Ang . kommende regler for præmiering? 
Hvis man vil sætte en Minor i stand fra grunden , og hele vognen 
skal omlakeres. Må man så male den en anden farve , end den vngn
en havde da den forlod fabrikken ? Dette selvfølgelig kun hvis 
indtrækket passer til farven , og de nr.e fandtes i farvekataloget 
i det år bilen er fra . 
Lad os sige at en Minor med det og det stelnr. i den og den år
gang , fra fabrikken , var hvid . Kan rran så efter de nye regler 
male den en anden or ginal Minor farve? 
Det kan tilføjes at dette ikke er velset i andre grupper af au -
tomobilfolk . Venlig hil sen A- 193 Peter Hage . 

Sva r: Først vil vi i NVMK under s trege , at der i klubben ikke 
er noget de r hedder custom- klasse . Der er ved præmiering af bi 
lerne klasser for 2- dørs , 4-dørs , van , cab osv . Foruden disse 
forskell i ge modeltyper , har der de sidste år været oprettet en 
original - klasse. Dette selvfølgelig for at fremme lysten hos de 
enkelte medlemmer , til at holde bilen original . 
Vi har i be styrelsen lavet nogle regler for org. - klassen , som vi 
mener at kunne admin i strere . Medlemmerne kan så efter træffet 
komme med ændringsforslag , og derved være med til at stramme reg

l erne yderlige r e ved de efterfølgende træf . 
SE DE NYE REGLER FOR ORIGINAL- KLASSEN ANDET STED I BLADET . 

A- 021 
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Kosters Boghandel 
Jons Olesen 

Bogliste over ældre 
Morris-litteratur 

PoslboJl: 209 

Readhusstræde 2 
8900 Randors 
DENMARK 

TeU. (06) -420813 
Postgiro 600 64 96 

Pitman ' s Baok of' The Norris 8 &: f.llnor , 142 siders 
vedligeholdelse af sideventilet , iII. 120,-

The Dullnose 1>Iorri5, tidlig Harris historie, incl. 
service-håndbog, mange iII. 184,65 

Norris Minor.The Uritish People's Car . 240 sider 
200 iII. komplet modelhistorie 231,15 

Horris ~linor 1948-70, )6 artikler og vej prøver 
fra samtidige motorblade 100 A4-sider 115.-

1>lorrl8 r.tinor Collection no.l. 1948 - 80, vejprøvor, 
mori el introduktioner, orn at k0be brugt ,m.m. 70 si-
de r , 1 39 il1. A4-formnt 91,75 

r.lorris Hillor. Pureha se &: Hestoration. privat udgi
vet hæfte på 21 sider om at købe og restaurere,36,5o 

lolorris HinDr.Service & Parts specialists. Navne og 
adresser p& l l'verandører af' reservedele i England 

Horris Minor & 1 000 Supcrprof'ile, 
udvi~ling,specifikationer,klubber 

90 f oto s , 20 S/h 

J6 , 5o 
n y hed, historie, 
m.m. 56 sid er, 

kr. 11 5 ,-

Desuden har jeg instru ktionsbøger til de f'leste år
gange på engelsk eller dansk. 

Heparattonshåndbøger: 

lIaynes 024 Nocris Nillor 1000, 948 og 1048 cc fra 
1956 til 1971 154,85 

Autobooks 770 Horris Hinor 1"'''''.1l~' alle 11I.odeller 
132,50 

' 1 

Konto r I Sverige: Jens Oleaen, Grlnsv~gen 13, 13700 Sverige, po$tgirokonto 441 78 fJ1-7 
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Køb og Salg 
Sælges : Luksus Tacaro bilsterioanlæg. Radio , båndoptager 

m/Equa liser , 30 watts forstærker og 2 hØjttalere. 
3 mdr. gammelt, har kun siddet i bil i a dage. 
Pris : 3 . 300,- Dkr. 

Henv. : A- 2S1 Per A. Niel~en 
Victoriagade 30 A 
5000 Odense c 
Tlf: 09 141890 

Sælges : Nye og brugte dele sæl ges . Rabat til medlemmer. 
Henv . : A-I2a Anton Kamp , 

østergade 17 , Asferg , 
DK-899a Fårup. 
tlf: 06 44 3295 og 06 418036 

Sælges : Tværvange til Minor , massiv plade , pr . stk. Dkr . 275 ,
Henv. : A- 199 Peder Poulsen , 

Købes: 
Henv . : 

KØbes: 

Henv. : 

KØbes: 

Henv . : 
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Vejlevej 13 , 
DK-730o Jelling 

Chassisramme til p1ck -up ' 69 
Erik Pedersen 
Skolevej 4 
5800 Nyborg 
tIf: 09 311730 (mellem 18 og 19) 

Brugt el . ny udvendig solskærm . 
Værkstedshåndbog - helst dansk . 
A-332 I{arsten R. Christensen 
Gl. Landevej 18 
Birkeise pr . 
DK - 9440 Abybro 

Støtfangere/kofangere foran og bak Ønskes kjØpt . De må 
ha god krom og være komplette . Helst med støtfangerhorn. 
Hanskerom (Papp-delen) og hanskeromsluker til begge si 
der kjØpes . Lukene er av den minste typen . 
Orginale lys, visker, ehoke og start brytere kjøpes. 
Delene kan eventuelt byttes i motordeler til 9So eem 
eller 1098 ecm . 
A- oS7 Lidvard Lundanes 
Eikenos 6020 Vegsund 
Norge 



KØbes: 
Henv . : 

Sælges: 

Henv . : 

Sælges: 
Henv. : 

Sælges : 
Henv . : 

KØbes: 

Henv. : 

Kofangerhorn. 
A-170 Karen Klausen 
Hvejselvej 44 
DK-7300 Jelling 

En Morris I sis , 6-cyl . 1956 , køreklar, org . lak, meget 
fin stand , mange ekstra dele medfØlger. 
A-016 Jens Chr. Jensen 
Hørtoftevej 14 
DK-2700 BrØnshØj 
tlf: ol 800772 

2 rØde forsæder & Dkr. 50,
A-097 Peter S. Myschetzky 
Folkets Alle 22 
DK-2000 Frederiksberg 
tlf, o l 862289 

Morris l o fra ' 39 
A-1 99 Peder Poulsen 
tlf: 05 872216 

5 stk (eller flere) diagonaldekk 5 .20 x 14 til minor . 
nye evnt . li te brukte. 
også interessert i opl ysninger hvor slike fåes kjØpt 
nye, og hvilken pris . Helst Dunlap, Avon eller annet 
engelsk. 
A- ool Ole Jørgen Østby, 
Per sbrå tan 2 
Oslo 3 , Norge 

Mikansue Morris Travelier 
* også de helt små til 10 ,00 d.kr. 

Hvis model interesserede ellers kunne tænke sig en miniature ud
gave af sin egen Marr is hjemme på hylden, så er det nu muligt 
for ~~oady folket at erhverve sig et Kit (samlesæt) i hvidme tal 
for ea . ISO,OO d . kr. alt inel . 
Modellerne kommer fra England og vi kan risikere ventetid på op 
til 3 uger . Bestillinger sendes eller ringes til afdl . FYN. 

Klubben sælger: 

klæbemærke: 

jakkemærke : 

l stk 
3 stk 

l stk 

10 , - Dkr. 
25, - Dkr. 

20 , - Dkr . (leveringsdygtig c a. pr . !. juni) 
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Rabatsatser: 
BIL & MASKINBROMS , KRISTIANSTAD 

giver rabat på bremse og koblingsdele ved 
forevisning af gyld i gt medlemskort . 

DOMI - Marris Vejle 
giver op til 15% rabat , ved kØb over 100 ,- Dkr. 

B.J.AUTODELE, SVENDBORG . 
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Marris tilbehør : ~qeller Wheel - 8 spoke 5~ x 1 3 hvid el. 
Super Magnum pr . stk. 362 , 00 d . Kr . 
Samme i 7 x 13 hvid pr. stk. 454 , 00 d.Kr. 
Ma ngels - 8 spoke 5~ x 13 Crome pr . stk. 524 , 00 d . Kr . 
Samme i 7 x 13 Creme pr. stk. 617 , 00 d .Kr . 
Frontspoiler Trans AM 517 , 00 d . Kr. 
SkærmforØgere sæt (4) 372,00 d .Kr . 
Ventildæksel i sort og crome 320 , 00 d . Kr. 
Knastaksel " Farst Road " 450 , 00 d. Kr . 

B.J.Autodel, Viebæl t et l , DK- 5700 Svendborg . 
TeH . (09) 2l 99 60. 
( rabat kun ved forevisning af gyld i gt medlemskort 

Ved gennemgang af vore foto fra 1982 træf i Norge , stødte 
vi på dette billede . Nu da træffet 1983 nærmer sig , får 
man den tanke, om den ældre herre kommer igen? 
Por var han ikke den ældste i Norge ? 

Med venlig hilsen A- 230 Anton Sørensen H- 30l Ase Pedersen 



Nye medlemmer 

A 364 Jørgen Søndergård , 
Danneskovej 50 , DK-S690 Tommerup . Danmark. 

A 365 Bjarne Hansen, 
Kirkevænget 1 7 , DK-6200 Abe nrå . Danmark . 

A 366 Hans Poulsen . 
Strandparken 9, Falsle d pr . DK -S6 42 Milli n ge . Danmark . 

A 367 Philip Rannje , 
Stil l edal 17 , IMP , DK-2720 Vanløse . Danmark . 

A 368 Henning Kristensen , 
Thybovej 16 , Knudstrup pr. DK-8620 Kjellerup . Danmark . 

A 369 Frank Boe Chr i stensen , 
Absalonsgade 44, l . tv . , DK-SODO Ode nse C . Danmark . 

A 370 Bo Thuelund Hansen , 
Hedebovej 18, DK-S474 Veflinge. Danmark. 

A 371 J ens E . Grasto 
Marlevej 14, DK-29S0 Vedbæk. Danmark . 

A 372 Jørn Lund. 
Kollegiebakken 6 , 1915 .. DK-2aDa Lyngby . Danmark . 

H 373 Kate Nielsen, 
Dalvangsvej 37 , st . th . , DK-2600 Glostrup . Danmark . 

S 374 Carsten A. Frederiksen , 
Veflingeskovvej 11 , DK-Veflinge. Danmark. 

A 375 J an Bøgely, 
Skoval l een 17, DK-5250 Odense sv . Danmark . 

A 376 Richard Lund , 
Vestre All~ 37, DK-a600 Silkeborg . Da nmark. 

A 377 Søren Jørge nsen , 
Rugårdsvej 604 , DK-52l0 Odense NV . Danmark . 

A 378 Erik Nielsen , 
Abigaelsvej 6 , DK-SOOO Odense C . Danmark . 

A 379 Søren Eltzholtz, 
Strubjerg 184, DK-9400 Nørresundby. Danmark . 

A 380 Carsten Fje l dsted , 
Barritlanggade 19S , DK-71S0 Barrit. Danmark . 

A 381 Annie Svendsen , 
Gart nervænge t 9 , DK-S8 00 Nyborg. Danmark. 

A 382 Henrik P1ambech , 
Hestehavevej U, DK-4930 Maribo . Danmark. 

A 383 Erik Johnsen , 
Hobovej 29 . DK-J.SOO Valby. Danmark . 

H 384 Dorte Danielsen, 
By ledet 2, DK-2a20 Gentofte . Danmark. 
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A 3BS Svend l. Christensen , 
Energivej 14, 2., DK-B900 Randers . Danmark. 

H 386 Ketty Rasmussen , 
Sorøvej 484 -486 , Rislev pr . DK-4700 Næstved . Danmark . 

A 387 Lars Brandt, 
Brydes All~ 94 , 2 . tv . , DK-2300 København . Danmark. 

A 3B8 Steen Pedersen, 
Smedetoften B, Vrold pr.DK-8 660 Skanderborg . Danmark. 

A 389 Niels Hj ortlund Nielsen , 
Dalgasvej 3 , DK-6623 Vorbasse . Danmark . 

B 390 Aksel Søndergård Andersen 
Hans Boj es All~ 20 a, Kristrup pr.DK-B900 Randers. Danmark. 

A 39 1 Ren ~ W. Seidelin , 
Holkebergsgade 16, 4.th., DK-9000 Alborg. Danmark . 

A 392 Jesper Kjæretoft , 
Sandbakken 43 , DK-4700 Næstved. Danmark. 

A 393 Ernst Larsen, 
Svendborgvej IS , DK-S762 V. Skerninge . Danmark . 

A 394 Svein Storsveen, 
Hestehagen 1, N-1360 Nesbru . Norge. 

A 39S Karsten Andersen , 
Li ndevænget B, DK-7361 Ejstrupholm . Danmark . 

A 396 Tore Fogh, 
Kirkebakken 46, DK-8330 Beder . Danmark . 

A 397 Ove Brandt , 
Kornetparken 132, DK-93l0 Grinsted . Danmark . 

A 39B Hans Gaarn Svendsen , 
Flyet 15, Vodskov pr. DK-9310 Grinsted . Danmark. 

A 399 Preben Lemming, 
L~sbygade 104, l . th., DK-Kolding . Danmark. 

A 400 Tommy Jensen, 
Gudrundsvej 46, 6.th., DK-8220 Brabrand . Danmark . 

A 401 Lise Trille Møller, 
Skibhusvej B7, l . , DK-SODO Odense C. Danmark . 

A 402 Per Jacobsen, 
Adalsvej 347 , DK-S230 Odense Sv . Danmark . 

A 403 Tom Nindmar, 
Næsset 46, DK-S330 Munkebo . Danmark. 

H 404 Tina Cl emmensen, 
Hygumvej 4S, DK-7300 Jelling. Danmark. 

A 40S Børge Friis, 
Præstegade 17, DK-6760 Ribe . Danmark . 

A 406 Bo Andersen, 
Elmevej 3 , DK-6760 Ribe. Danmark. 

A 407 Palle B. Hansen, 
Kristiansdals All~ 11, DK-S2S0 Odense sv . Danmark. 

50 



Nye adresser 

A 050 Jøran Klafstadbakken, 
Brochmannsgt. 4, Oslo 4 . Norge. 

A 126 Hans-Ole Ho lm, 
Færgegårdsvej 22, DK-5700 Svendborg . Danmark . 

A 136 Fredrik H. Beck, 
Byledet 2, DK-2a20 Ge n tofte . Danmark . 

A 182 Hans Dalsgård, 
Sinkbækvej 15, Flynder pr.DK-7660 Bækmarksbro . Danmark . 

A 200 Christian M. Bach Hansen , 
Grønnegade 2, DK-7300 Jelling . Danmark . 

A 211 Ove Dan , 
Christianevej 86, st . t h., DK-2860 Søborg . Danmark . 

A 308 Bj ørn Jensen , 
Vesterbrogade 73 , DK-7 100 Vejle . Danmark . 

. Har DU betalt 
din kontingent 

for '83 
Har vi ikke modtaget din ind
betaling inden 14 dage, be
tragtes du som udmeldt - og 
dette er det sidste »Normin
or« du har modtaget. 
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