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MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB

Vinteren er forbi kom tilsommertræf på nKullen«
Læs om Sommertræffet på side 7

NMMK
Stiftet i Oslo 18. september 1978

Adresse

Sax 8

~

7300 Jelling

~

Danmark

Postgiro

3 36 47 12

Kontingent

A-medlem (medlemmer med bil)

100 Dkr.

pr. kalenderår

B-medlem (med lemmer uden bil)

80 Dkr.

H-medlem (Husstandsmedlemmer)

40 Dkr.

Formand

A-021 John Jensen

Hvejselvej 44
DK-7300 Jelling

Næstformand

A-232 Morten Westermann

Tværgade 42
DK-5750 Ringe

Sekretær

H-324 May- Britt Dini Nissen

Ussinggårdsvej 26
DK-7000 Fredericia

Kasserer

A-174 Finn Mikkelsen

Finlandsvej 4A sI. tv.
DK-7100 Vejle

Styremedlem

A-231 John Madsen

Fjellebrovænget 9
DK-5230 Odense M

A-082 Jens Mondrup

Hygumvej 45
DK-7300 Jelling

1. varerepræsentant

2. varerepræsentant

Revisor

Box 8 - 7300 Jelling - Danmark

NMMK's medlemsblad

Redaktør

A-232 Morten Westermann

Medarbejdere

Styrets medlemmer

Deadline 10. februar - 10. apri l - 10. juni - 10. august - 10. oktober - 10. december
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STEDSGRUPPER
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner

Oslo
Alesund

A -OOl Ole J. Østby - Box 37 - Havseter - N-0705
Oslo 7 - Tlf. (02) 149748 -(kl. 8-14)(02)45 56 25
A-057 Lidvard Lundanes - Eikenos -

N-6020 Vegs und - Tlf. (071)30192

Sødra Sverige

A -077 Peter Hellstrøm - Ribev. 18 D - S-2 17-46
Ma lma - Tlf. (040) 91 5626

Aalborg

A-176 John Hollander - Johannesmindevej 4 DK-9000 Aa lborg - Tlf. (08) 13 1587

Randers

A- 120 Anton Kamp Niel sen - østergade 17 Asferg - DK-8990 Fårup - Tlf. (06) 44 32 95

Midtjylland

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

Østjylland

A-082 J ens Mondrup - Hygumvej 45 DK-7300 Jell ing - Tlf. (OS) 872397

Vojens

A- l04 Finn Nielsen - Vestergade 41 DK-6500 Voje ns

Fyn

A-419 Klaus Rasmussen - Bystævnevej 21, 3.tv.,DK-5200 Odense V - Tl f. (09) 16 76 62

København og omegn

Ny kontaktperson søges

Sydsjælland

A -345 Kaj Larsen - Brygvej 2 DK-4700 Næstved - Tl f. (03) 72 63 34

Sydfyn og øerne

A -299 Erik Lassen - Møl levej 5 - Ulbølle DK-5762 V. Skerninge - Tlf. (09) 24 lO 15
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Formandens side
Solen skinner fra en klar himmel, træerne begynder at blive
grønnere og den første svale er set. De t er forår, det kan ingen forhindre , - og heldigvis for det.
På min daglige tur på ca. 400 km. rund i landet ser jeg hvordan der uge for uge kommer flere og flere Minarer på vejene.
Det er endnu ikke gået helt i orden med at få sendt Normlnor
ud som postbesørget avis. Indtil da får I den fortsat tilsendt
i en kuvert.
Der er flere H-medlemmer der har skrevet til 08, når de engang imellem også får Norminor tilsendt, at de ikke behøver
bladet da man bor sammen med et A-medlem. Grunden til det er
at når vi alligevel sender medlemskort, K-kort, tilmeldingskort til træf og lignende ud, " fylder I! vi kuverten op med et
blad. Vi håber så det eventuelt gives til et nyt medlem i området, hvis man ikke selv vil beholde det.
Der skulle i forrige medlemsblad have været indlagt et klæbemærke til bilen, til alle der har betalt kontingent. De r var
desværre ikke mærker nok, og leveringstiden er lang , så har du
endnu ikke modtaget et mærke og er der heller ingen med denne
gang , kan vi garantere dig for at det kommer med næste blad.
Årets store begivenhed, som vi plejer at kalde klubbens sommertræf , var lige ved at gå i vasken. Vores redningsmand blev
pudsig nok en Falck-redder, nemlig A- 016 Jens Chr. fra København. Læs mere om det inde i bladet.
Af øvr ige emner kan nævnes at vi nu har den endelige afslutn ing på Ove Dalgårds tur sydpå . Vil alle komme helskindet hjerr.1
Klarer bilen turen hjem på den nye gearkasse? Se s varet inde i
bladet.
Er der nogen der måske mener
at der nogen gange går lang
tid inden man får svar på si ne spørgsmål til NMMK, skyldes det evt. at vi Ugemmer"
breve der ikke er MEGET vigtige til styremødet den anden
søndag i måneden.
Naterialer til næste Norminor
modtages fra i dag og indtil
d. lo. juni. Så bare klem på.

A- 02l John.
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HONDA
R0PER
FORSKJELLEN
Honda-motorene har lålt en

anerkjennelse som bare lå

{'nder ('Islo-gruppens PR I r-tUS treff p.i Dokka
fikk vi l åne et strø~ag9 r egat fra firmaet
Berema i

oppnår. Når Hondø-fabrikken

bygger disse sammen med lIke
velkonstruer\e generatorer, Ul
strømaggregater, må resul·

talel bli noe spaslen. Stille-

gående, robuste aggregater
med translslortennlng,
beregnet for lang tids bruk, og
med minimalt behov lor

Oslo .
virk et meget tilfreåsstillenue,

~ggregatet

Sd

fint at en av treffdeltaC)'erne kjØpte det

da treffen var over !

Vi taJ.-y.er Be r err.a for l llnet.
Os l o- grup pen.

service. Modellene leveres I
effektområde! 0,5-5,5 kW.

~rri.r

'lrøflø%%ør
eentre
'1'11 Klubben.

Jeg skulle hilse 0R Hige , hvis nor,en tilf'P.loigviH skulle komne
fo r bi /\lorris L:en't; r e pBC' Lea .l:lridee Koad, var mAn meget velkommen .
.p ersonlig hA r jer, med (!leget stor fo r del ha ndlet ny e dele , ognaa

bragtvor,nsafd. va r ri~ili~ f.k . s. en 2 dørs nyrenov . fra 500 til
70 0 r. . og f.k.s. tonrer l l;BbJ 700-1. 000 s:
Med venl16
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Tid

AmDg ents·
kale er
Mål

"Æ Synnejyllandsløf

19. maj
27. maj

Forårstur

27.

Besøg hos
Frede Boesenbæk

f!laj

5. juni
8.

13.

lo. juni
- 15.

4. august
Oslo gr.

Fyn gr .

juli

Arrangør

ll

Vojens
Køb enhavn

(indeh. af 20
IJIorris r er)

Østjylland

Generalforsamling

Sydsjælland

Minitræf-0STJYLLAND

på TreIde Næs Camping

~1stjylland

Sommertræf

Rømøtur

Voj ens

afholder mØde l. onsdag i måneden.
MØdested mai - okt : RodelØkken kafe, BygdØY
nOv-apr: Kj emisk Inst., Blindern
(hvis ikke annet er kunngjort i NORMINOR)

afholder klubmØde hver den l. onsdag i
måneden I Vesterbro 99 , OQ.er..se

Syd fyn gr . afholder klubmøde, hver den sidste
onsdag i

måneden , Hølleve j 5, U1bø11e.

Alle som er . eller skal i gang med aktiviteter,
bedes skrive til klubben, så hurtigt som muligt.
På denne måde kan vi undgå lIoverlapningcc af
arrangementer.
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Apropos Sommertræf !
Mandag d. 16. april fik vi besked fra Pe ter HellstrBm , at han
ikke kunne finde en campingplads i Sverige hvor vi kunne afholde NMMKs Sommertræf . Vi var velkomne alle steder, men man ville
ikke holde et afgrænset område til os .
Det kan nok være det gav problemer for bestyrelsen. Der blev
holdt et hastemøde hvor det blev besluttet at der ikke var an dre mu l igheder, end at afholde træffet i Danmark igen i år. Ingen fra styret kender særlig meget til campingpladser 1 Sverige .
Efter l i dt snakken frem og tilbage blev vi enige om at Københavnerne skulle have tilbuddet først . Ville eller kunne de ikke arrange r e træffet , var det meningen at styret ville lave et
træf på Syd- Fyn.
Jeg ringede til A-016 Jens Chr. Jensen og forklarede ham sagens
sammenhæng. Han troede dog ikke på de svenske campingpl adsers
uvillighed med hensyn til Mo rris-træf , og bad om et par dage
til at finde ud af noget .
Allerede aftenen efter ringede han til mig og fortalte at han
havde fundet en campingplads ved KulIen , ca. 30 km . nord for
Helsingborg . MBlle camping hed pladsen fortalte Jens Chr , og
så vid t han huskede fra tidligere ture var det et naturskønt
område. Lejrchefen var flink at tale med , og han var villig til at
afsætte et område tilos.
Søndag d. 29 . april tog NJ'wIMKs bestyrelse til Sverige for at se
på pladsen , og vi fandt den egnet til formålet.
Derfor, kære medlemmer , skylder vi alle Jens Ch r. den største
tak fo r at vi, også i år , kan holde traditionen , og lade NM~s
Sommertræf gå på omgang i de nordiske lande.

HUSK RETTIDIG TILMELDING ••••

/1. - 021 John.

7

Sommertræf den 13. -15. juli 1984
Rammen om årets store begivenhed, Sommertræffet, bliver i år
"MtlIle Camping " ca. 30 km. nord for Helsingborg , på halvøen
hvor også " KulIen Fyr " ligger
Pladsens beliggenhed er et naturskønt område, med kun ca. 5
minutters gang til vandet. For de der vil blive der efter træffet er der et utal af muligheder. Man kan f.eks. bade, fiske ,
tage på vandreture i klipperne , se på gamle møller, slotte og
museer, besøge Htlgan~s keramiske værksteder, cykle en tur eller
blot sidde stille og nyde den storslåede natur, for blot at
nævne nogle af mulighederne .

~
--

Grenå
..

lngelholm

-

~
...

_~-

Helsingborg

ca. 2okm .
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Der vil sikkert blive visse ændringer i programmet i forhold
til de tidligere år. Bl.a. vil fællesspisningen sandsynligvis
blive noget med at man selv medbringer mad og evt. gril til et
samlingssted lørdag aften. På den måde håber vi at kunne få alle med til spisningen.
Det færdige program vil være at finde i næste nummer af Nor minor, der jo som bekendt udkommer 14 dage før træffet .
Der er på campingpladsen 3 forskellige muligheder for hvor vi
kan være . Det afgørende for hvilken af dem vi får,er hvor mange
vi bliver. På det største af dem er der mulighed for at få egen
ud- og indkørsel, så vi ikke generer de øvrige cam pinggæster.
Det skal derfor kraftig pointeres at det er overordentlig

vigtig at ALLE der ønsker at deltage i træffet, MELDER SIG TIL.

Vi fik fra campinglederens side at vide at der normalt på dette tidspumkt , er fyldt helt op. Derfor får vi naturligvis ikke
afsat flere pladser end der er behov for .
Opholde t på pladsen afregnes pr. bil med telt eller camping vo gn . Det koster Skr. 25. - pr. overnatning. Med i prisen er
fri benyttelse af varmt vand.
Eventuel henvendelse til campingpladsen kan ske på telefon

nr. (009) 46 42473 84 . Ejeren hedder Lennart Person .

TILMELDING PÅ VEDLAGTE KORT SENEST LØRDAG D. 26. MAJ 1984 .••••

Billedet er fra området omkring MBlle Havn.

foto

A-174
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I siste NORMINOR avsluttet jeg med at den l . ste sommertreffen
foregikk på Bogstad Camping i Os l o 28-29 juli 1979 .

på lørdag etterm i ddag kjørte vi i karavane forbi Ho lmenko ll en,
og opp til Tryvann stadion hvor fotografering foregikk.Deretter
fortsatte karavanen ned i Os l o sentrum hvor vi vakte stor opp:merksomhet,kanskje spesielt fordi en av bilene måtte slepes
tilbake t il camp i ng-p I as sen.
Avstemning av treffens f i neste biler ble det også.Premier gikk
til: (medl.nr.i parentes ) Tourer (009) , 2 dørs (037),4 dørs (010),
Travelier ( 004 ) ,van (014) . En Pick-up møtte også frem , men det
etter avstemni n gen.Selv om det var fl; Hinor~er (1 2 stk) tilstede ,
var samt li ge model l er representert. All erede på treffen hle det
besterr.t at neste sornmertreff skul l e arangeres i Fr.havn i Danmark.
02 1 John Jensen og Karen var med på treffen også den gang.
John var en av de første danske som kontaktet klubben.Jeg huske r
godt at han ønsket å vite hvordan vi drev klubben, fordi han v ill e
starte en r-'I.inor-klubb i Danmark . Da han senere fikk vite at klubben
ville b li en nordisk k lubb, - så me l dte han seg inn! At 021 John er
korornet på s in rette plass, - det vet vi i dag,-flere år ett er !
Hang e har ogsl! funder t på om vi startet klubben før eller etter
Det Svenske Minorregistret . Ti l dette v i l jeg komme med fØlgende
fakta.
I mai nummeret a v det svenske moto r bladet "Wheels " (1979)
sto de t
in n e en annonse ~ed følgende tekst: " ~i nor -k lubb traff kommer att
arangeras i Dalarna under juni månad for bi l dande av klubb. Xr du
inte r esserat ? Hor då av d ig ti l l: Lennar t Eriksan " sitat s lutt e
Dette bør være fakta nok for a t registret er ca ett år yngre enn
NH}1K,-sorn var "i nne " i Wheels i juni 78 og januar 79. Sama r be i de
me l l om klubbene har li kev e l fu n ge rt, og til registrets første treff
iDalarna d.25.8.79 møtte 3 ~inor;er opp.Stort sett va r hele N~~*
styr et ti l stede.Treffen var ve lykket , og registret ble s ti ftet.
I augu st 79 åpnet NHMK sin postgirokonto i Oslo , sor.; nå er
Oslo-gr u ppens konto. NORMINOR nr.l kom u t
i september -79,det v a r
p? hele 12 sider! Det inneholdt referat fra soærnertreffen ,tilb ud på verktøy,Nt-1M<~s vedtekter,medlemslister mm. En "sørgelig "
nyhet på høsten -79 var det at kontingenten ville øke "kraftig "
i 1 980. Fra hele 15 kroner og opp til tjuefem kroner~
Ett å r s dagen for NMMK ~ l e feiret 18.9.79 med p i zza ,på vår
egen regning.Klubbkassa var t om.
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Sent på h~sten -79 b le al l e Leyland forhandlere i Norge kontaktet ,
vi viile gjøre dem kjent ~ed at N~~~ eksisterte.
Samtid i g fikk vi v å re første klebemerke r, som stort sett så
ut SOIT' de klubhen har i å al},bortsett fra at de var litt stør r e ,
og at k l ubbens adresse var t rykket på.
I sarr.Ille tidsrom bestilte
vi ogs~ jakkemerker.Leveringstiden b l e ikke ove rholdt,-vi ventet
i måneder på merke n e , og da de kom så v ar vi sk ikk el i g s ku ffet over
resultatet.
I NORHINOR des.79 sll etterlyste vi jubileurns utgave av Minor€m .
Som kje n t var det produsert 350 eksemplarer av fAinor 1 000000 , dette
for å markere at Minor nr l mi llion forl ot f a bri kk e n i januar 1 961.
De 350 rAinor"ene var lakk ert i en svak lilla farge , hadde hvite
skinnseter og emhlem f.tINOR 1000 0C O i stedet for Ni nor 1000. Vi
visstedet var produsert 30 stk med venstre ratt f o r export.
21 av disse ble sendt til USA , og de resterende 9 til lanu i
europa med hØy r e - kjøring.
NORMINOR- aksjonen 5 1 0 positivt ut , -ikke engang eieren 005 Olav
Bjørge var klar over at ~!inor " en han hadde brukt i mange å r v ar
en mi lli on-utgave.Bilen som var l akkert flere gange r, savnet også
er.;b l emene .f.'e n de hvi te sk in nse t ene var de r , likeså fant vi den
lilla fargen da vi begynte og l ete litt ! Olav har lovet at bilen
skal på veien i gjen i restaurert s tand . Dette er den eneste
mi l lionutgaven vi kjenner til i n orden .
Styret hadde de t tungvint de n første tiden,da ble navn og
adresse skrevet på konvc lut tene for hånd. Dette b l e senere
stemp l et p å ved hjelp av e n adressemaskin ,-og NORMINOR b l e
" trykket " ved mitt arbe i dssted mat betaling av papirkostnauer.
S i dene 1 NORMINOR som hadde b ilder b l e trykket et annet s t ed ti l
e n a nnen p ri s,men li kevel rimel i g .
ved årsk if tet 79/80 hadde kl u bben 50 medlenuner.
I januar -80 b l e 0 1 6 J e ns Chr. J ensen kon taktet , han o r dnet a lt
som skull e til for treffen i Fr.h avn. Samtidig ble Bile n , Motor og
Sport til skrevet ,vi Øn sket a t de s ku ll e g j ø r e reklame for tr effen ,
men ikke noe ble pub l isert !
I mars -80 fikk klubbe n sine nye klebemerke r i SØ lv-f ol i e med
sort trykk.Disse b l e ikke så populære , men ble utsolgt de også .
016 Jens Chr .Jensen kontaktet oss,hjemme hadde han en rlastikk
mode li av en 'rravel ler fra Revell.
Revel i som fortsatt l eve r e r
byggesett har også sal g i Norge.Vi kontaktet impo rtøren,og han
igjen fabrikken i Eng land.Vi undersøkte hva som må tt e til for a t
produksjonen av Trave li er sku ll e settes i gang i g jen.Svaret ble
at det skulle minst til en bestil l ing p å 4-5000 eksemplarer. Det
rIe ikke noe w.ere 1 1980,men nå er det mange Minor-entusiaster
run dt omk ring i v e rden , -kanskje p å t id e med en unde r søke ls e n å? !
1980 gene ral fo rsamlin ge n ble holdt i Os l o d.ll apri l.Fr emmøtet
var stort , hel e 14 med l ewmer ~ Sty r e t b l e gje nval gt , og i tillegg
b l e det valgt inn to vararepr esen t a nter og en revisor. Disse v ar
02 6 Hans volden ,04 5 John Baklund og 077 Kar i Kristoffersen
Regnskapet for -79 vi ste et undersk udd p å bIO kroner , i nntekter
fra kontingenter var 63S.-,-k l ebeme rk er 4 50 .So~mertreffen - SO ble a vh o ldt 8- 10 august på No rdstrand Camping
i Fr edr ikshav n . 016 Jens Chr.Jensen hadde skaffet oss en topp
~oderne ca~p.plass , hvor ingenting manglet. De t eneste må tte vær e
at været i kke viste seg fra si n beste side . Ib med lerr~ e r i 14
~inor ~ er we tte arp.
FORTS.N . NU MI.\1E R
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Medlemmernes biler

Denne flotte 2- dørs Minor .ejes af A-312 Gert Hansen , Ølstykke .

Bi len er fra 1957 og registreret første gang d. 5 . 7 . sawme år .
Farven er Willow Green med Canyon Grey tag .
For at øge komforten er der monteret varmeapperat f ra en nye re
model samt vekselstrøms generator , v iskerrobot, el - rudevaske r,
el-bagrud e , stereoradio og ekstra instrumenter.
Efte r kartotekskortet er Gert Hansens største ønske at der
igen kommer gang 1

K0~enhavn

og Omegns gruppen, og det pro -

blem ser jo ud til at være løst da der er en de r har meldt sig .
Bemærk også det gaw.le emblem på fronten.
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Bilen her tilhører A-05l Dag Hæreid, Norge .
Første gang den blev registreret var d. 20. januar 1955.
Farven er Burgunder (uorginal rødbrun)
Bemærk gammel hjelmemblem, forcromet grill samt hvide dæksider .

A-211 Ove Dan's Alfa Romeo gule r'1 0rris er registreret første
gang d. 22. 4. 70. Bilen er monteret med totota sæder, læderrat,soltag, sidepipe og 5 1/2 X 13 cosmie fælge.
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Traveller ' en her er fra 1966 og registreret første gang 23.-3.
Ejeren er A-376 Richard Lund, Silkeborg . Farven er grøn . Et af
ønskerne på kartotekskortet er fælles værksted for medlemmerne .
Så det var måske noget for Nidtjylland gruppen at tage op.

Denne mørkeblå "stepside " pick-up er fra d . 4 .- 6 .-1970.
Eje ren er A-4 75 Johannes Back, Engesvang.
Bilen er monteret med crom- fælge , træla d og " truckerhorn " .
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A-470 Ole Rebien, Smedeparken 44 2.tv. 4180 Sorø , ejer denne
gamle 4-dørs fra 1952. Ole har ikke nogen papirer på bilen og
spørger hvordan man får fat i disse, når første registrerings
dato ikke kendes. Kan du hjælpe ham så ring på 03-635413.

D. 1 . -12 . -1966 blev denne sorte Morris registreret første gang.
Ejeren er A-438 Kaj A. Larsen , Vejle . Bilen er monte ret med
andre sæder og rødt indtræk.
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A-551 Stefan Svensson , Sverige, ejer denne rød e Morris fra 1959 .
Han kender ikke den første registreringsdato, men prøver at
finde bilens " rødder " . Bilen er med sorte skærme og indbyggede
baglygter , - og iøvrigt under restaurering netop nu.

0000000000000000000

Dette var en smagsprøve på hvad vi også kan bruge kartotekskortene til. De rf or er det vigtigt at også du får send t dit
kort ind tilos. Og jo bedre du udfylder den og jo flere oplysninger du sender med , jo lettere bliver det for os at lave
en fyldig reporta ge om medlemmernes biler.
Og - selvfølgelig kræver det et billede som er af en nogenlunde god kvalitet .
Derfor - få også dit K-kort sendt allerede i dag .
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gruppen
Til meclemmene i Oslo-gruppe:
Vær vennlig send inn kartotekkortene snarest mUlig.

Uedlemsmøte i mai holdes på Rodeløkken

kaf~ ,

Bygdøy .

Onsdag den ?mars ble det valgt nytt styre for Oslo- gruppe.
Det var kommet et forslag fra oor Ole J. Østby som ble
innvalgt. I valgkomiteen var 098 Arne B. Holm og ~)9 Reidun
Bjørge.
Det nye styret ble :
Kont aktperson:
Ka5~erer:

Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

005
026
339
098

Olav Bjørge.
Hans Volden.
Reieun Bjør ge.
Arne B.Holm.
DDr Ole J.0stby.

Hei alle "Mi nor-folk" •
For å si som sent er, vet dere ikke hvs dere gikk glipp av
alle dere som ikke hedde annledning til å være med på

"Primus-treffen".
For å vise hvs jeg mener med dette, skal jeg her prøve å
gi et bilde av hva som hendte helgen 25-26 februar.
Det hele begynte jo egentlig mye tidligere med ut sending
av innbydelser til alle medlemmene av NMMK vie Norminor.
Deretter mAtte stedet velges , og valget faIt på Dokke, et
lite tettsted nore for Oslo. Der hadce jeg vært to ganger
tidligere og visste hvor vakkert det er oppe på fjellet.
Problemet var bare om vi fikk lov til A komme dit og også
hvor vi skulle være . Det ble tatt kontakt med en fastboende
bonde der oppe og v i kom til enighet om at pIas s sk ulle bli
ryddet for snø og tilrettelagt på beste måte slik at vi
bare kunne komme den aktuelle helgen.
Turen oppover startet for mitt vedkommende lørdag morgen
ved 6.30 tiden.Vi, John, Jørn, Reidun og jeg, ankom
Gjelleråsen kl. 7 .20 etter først å ha hentet Anne-Grete
i Lillestrøm.
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Det var to fullpakkede varebiler (van's ) samt en henge r
full med halm som parkerte på bensinstasjonen i vente på
resten av deltagerene. De ankom litt senere alle s ammen.
Det var Ole , Hans , John og Arne.
Sammen Batte vi nesen i retning Dokka og ankom dit ved
Il-tiden uten å ha hat t no en form for uhell. Her handlet
vi det vi trengte , og fikk supplert inngrediensene til
vaffelrøre. Ole hedde nemlig tatt med seg et el.agrigat
samt vaffeljern.
Men, før oppstigningen kunne ta til, måtte vi sette på
snøkjettinger. Med disse på gikk turen fra Dokka opp til
fjellet som en drøm , og vi ankom den flotte plassen kort
tid senere. Et pussig sammentreff var det at John og Karen
hadde vært på samme stedet ni år tidligere , så det var ikke
å undre på at John syn te s dette var gøy.
Vi hadde fått lånt oss et stort 16-mannstelt og dette
satte vi nå opp.Det ble lagt fire store trelemmer i midten
av teltet og halm rundt ved veggen. Deretter ble det fyrt
i ovnen. Bjørkeved had de Hans tatt med seg.
Men nå var det på tide å få seg litt mat, og alle fant
frem primuser og kokekar og varmet oPP boksemat , for
enkelt skulle det være.
Da alle var mette, ble bagasjen lagt inn i teltet og
skiene ble funnet frem. Det ble en tid med masse fall og
mye gøy . Vi var vel alle mer eller mindre snødekte da vi
vendte tilbake til teltet en god stund senere.
Nå skulle det spises vaffler. Ole startet agrigatet, mens
jentene laget røre. Dette ble en hyrdestund . Tenk dere å
sitte langt til fjells i et telt å spise nystekte vaffler.
Det ble plass til litt kveldskos og litt akebrettkjøring
også før vi køyet, og da søndagen kom med fint vær var
vi godt uthvilte.
Nå var det om å gjøre og få spist sA fort som mUlig, for
nå skulle vi ut å gå på ski igjen. Det ble en lang skitur,
og vel tilbake var det alt blitt så langt på dag at vi
m~tte rydde plassen , pakke tingene våre, rive telt og til
sist brenne all halmen.
Det var med sorg vi kl.15.00 startet på hjemveien, men
alle var enig om at dette måtte gjentas igjen til neste
~r, men da kjære venner må dere også være med , for jeg
tror nå at dere har forstått hva dere har g~tt glipp av .
005 Olav.
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Vojens
Nu har vi fået en ny kontaktperson hernede i det Sønderjyske, da undertegnede flytter til Odense i
Al henve n delse bedes foretaget til:
Henrik Kjær, Lindedal 46 - I, 6100

juni måned .

Haderslev

samtidig tager vi navnefo r and r ing til :
VOJENS & Of1EGN

Jeg vil gerne sige tak for den tid jeg har været kontakt mand i det sønderjyske, det har været spændene og jeg har
lært en masse nye mennesker at kende. Jeg ønsker Henrik
h e l d og lykke med det fremove r .

,

Hilsen

;fu;~ \~

i Vojens.

Billede fra tysklandstur den 24.marts 84.
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"Æ SYNNEJY LlANDSLØF " , l0UDA ' DEN 19. MAI

19a~.

Vi starter å æ Tørning Møll' klok' lo - 11 ( De' ka

I

kiches

å æ møll' i den ti'. )

A lo

Haderslev
(æ

Tørning

Stai)

~1ø l le

----4Iv-'<E~-- S t a r t

A lo

Te slut: Bolderslev, Drejervej 3
Spisen æ klok' 18.30 - å de' etter præmier å hyg'.
Æ ma ' : Synnejysk pølseboe å øl te billich I peng'.
Sy nda' : Evt. u'flucht te Tyskland, haus e pass .
Pris ! 50 kr. pr. snu ' e.
Bestilling:
Ring te: Dorthe å Thomas (04) 64 68 77
Annette å Carsten
54 00 29
i nn ' 5. mai.
---------Haus l uftmadras & fis'pos '

Ovennævnte løb er arrangeret af folk fra MG-klubben, jeg
håber at i møder ta l stæk op, så vi kan få en rigtig hyggellIeekend.
Hi l sen A-l 04 Finn - Vojens
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København og Omegn
Nck er vi ulen kaltaktpersctl i gruppen, men det skal da iIdæ afholde
as fra at ~ en forerstur.
Vi fores1Ar at vi lD)Ides SIIl'ldag den ZT. IIBj kl. 13.00 på den store
JBl'keriq>;3plads, hvor 'l\JQorgvej lØber ul i strandvejen.
Derefter kan vi kØre en tur oordpå ad Strandvejen q;, hvis vejret
tillader det, driIdæ medbragt l<affe "et sted i det ~".
NAr Vi så laq;t san til Helsingør, kan I:amarIæ tekniske lUgel.rn
beses. , Prisen '( inel. ~ i 'l'rafiJ<nuseet, der ]jsger ca. 6 lan derfra)
er 14 kr. for vokSne Cl! 7 for bØrn. Der er grupperatat for flere end
10 persooer, hvorefter prisen er hhv. 10 kr. q; 5 kr.
Kare ~EI!IIIer, I får iIdæ ncgen speciel invitatioo, så noter
straks dagen på kalenderen, Cl! m:6d så op, så vi kan beundre de
sannerklare biler.
~

hilsner
A016 Jens Cl! H411 Mette
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Besked
fra
Generalforsamling d. 1 8-2-84 i
Generalforsamlingen afho ldtes i

NNHK Østjylland.

klubhuset, Jiled det ringe frem-

møde af 12 personer.
l. Jens aflagde årsberetning.
2 . Flemming fre mla gde regnskabet, som viste et mindre overskud.

J. Di skution om kommende aktiviteter. Et .forslag om .fast program , er realiseret: Alle har fået tilsendt

~rogram

for det

første halvår.
4. Val g af bestyrelse, som blev følgende :

A-OB)" Flemming Nissen, A-l?O Karen Klausen, A-4J8 Kaj Axel
Lar sen samt A- 082 Jens Hondrup.

Kommende aktiviteter i Østjylland:
Besøg hos Dato: 27.oS.84. - ~1 . 13.00.
Frede Boe- Vi mødes i klubhuset kl. 13.00 og snakker over en kop
kaffe. Derefter kører vi til Frede Boe senbæk, Bom vi
senbæk:
vil besøge. Han har ikke mindre end 20 Morriser. Vi
vil være hos ham ca. kl. 15.00.
Mini-t.r æf: Dato: 08. -lo,. juni 1984.
Sted: TreIde Næs Camping ved Fredericia.
( se program andetsteds )
Dette er bestyrelsens forslag til aktiviteter i første halvdel af
1984. Har Du nogle andre ideer, evt. udstillinger Du har hørt om
i den nærmeste fremtid, da ring til vor kontaktmand i Østjylland
Jens Mondrup på tlf. (oS) 872397.
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OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS OBS
Bemærk at Østjylland nu ikke har faste klubhus dage i måneden.
Hvornår der sker noget 1 Øst jylland finder du ud af ved at
kigge i arrangementskalenderen + under "Besked fra ØSTJYLLAND".

Mini-træf ØSTJYLLAND.
Den 8. - lo. juni 1984 afholder ØSTJYLLAND mini-træf på TreIde
Næs camping ved Fredericia med fl.g. program:
Fredag d. 8. juni: Aften: Indkvartering. Grill aften (husk at med-

bringe din grill)
Lørdag d. 9. juni: Formiddag: Tur i området.

Eftermiddag: Aben hus fra kl. 13 - 15.
Konkurrencer.
Aften: Spisning (medbragt mad, evt. grill) .
Fest.
Søndag d . lo. juni: Formiddag: Div . akt ivi teter .

Kl. 12: OprBdnin g/afslutning.
HUSK TILMELDNING!! !!!!!! !!!!:!!!:!:!!:!::! ! :!:!! :!!!!!:!!!!!!!!!

- på t l f . (05) 872397 .
Læs i Norminor nr. 24, hvor sjovt og hyggeligt vi havde det sidste år ved Fårup sø camping. Gå nu hen og drej nummeret allerede
i dag eller i morgen og kryds af i din kalender. Tilmeldningen
ska l være givet senest den l. juni 1984.
Vi ser gerne tilslutning eller besøg fra andre stedsgrupper.
På bestyrelsens vegne
H-l?O Karen Klausen.
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Værkstedsdag.
Trods store snemængder kæmpede der sig flere M1nor l er frem til
Antonis værksted den 25.03.84. Der blev lokket godt med kaffe
og kage + et veltilret te lagt program med fl.g. på sp1sesedlen:
l) Just. af bremser, rengøring samt mont. af nyt + udluftning
af disse.
2) Mont. af generator i stedet for dynamo.
3) Rust div. steder. ( se billedet ).

H-l?O Karen Klausen.
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Sydsjælland og Øerne
Da der endnu ikke findes en officiel bestyrel se for denne
afdeling af NMMK.er vi no~le stykker der har nedsat en selvbestaltet bestyrelse,vi d.v . s . A~20 Hel~e. A345 Kaj, A581 Wagn,

A600 Karsten og H386 Ketty.
Men da vi jo ikke kan danne bestyrelse uden en generalforsamlin g
vil vi hermed indkalde ti l samme.
Vi har tænkt os at beramme genera l forsam lin gen ti l den 5/6,
altså gundlovsdag,fra KL 14-I5. og fra KL 15 er der åbent hus.
Dette lille arrangement vil blive afholdt hos A314 Villy og
H386 Ketty,på adresse Sorøve j 484-486.

!!!!!!!!!!!!! ! !!!!!! !!! !!!!! !!!!!!! !!! !!!!! !!!!!!!!!! !!!!!! !!!! !

OPLYSNING TIL ALLE MEDLEMMER I NMMK.
Der kan i SydSjælland skaffes nye udvendige s olskærme ti l
Merris Minor mod bestilling.
Men da de kun bliver lavet i takt med bestilling ,er der

INGlN FORTRYDELSESRET. Pris ca. 500- 000kr .

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !

Til slut vil vi lige hen l ede opmærksomheden på at vores kontakt-

mand A345 KAJ. ikke er til at træffe fra påske til den 1/6 .
I mellemværende periOde vil H386 Ketty fungere som kontaktmand.

R386 Ketty kan træffes på TLF. (03)73654Q

Med venlig hilsen A320 Helge
og resten af de midlertidige
bestyrelse.
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Ude at køre i regnen!
l.ørdag d . 7/L. kl. i~2.0 rejle havn , l'w.dte to r.1i no r op ,for ... t k{'re til ::':sbjerc
hvor der nfholtes s tum !)emnrl{cd . !~ fter n fg<.mg fra Vejle ht>.vn , hvor det
fugtede e;r.dt codt mod te (~n dnu en miner op . Da v i kom i g ennem BiJ.lund
blev A- 032 "ens i' , o ~' drup meGet lille i bakspejlet , for til s id :;!; ':lt stoppe

helt op .

~fte r · ~ t h3V~

ventet et

~8cb)ik

er A-o C2 . tter hos os . Han

kan

dog ;.kke bortforklare ~\ t h!:.n havde Glemt at l yne vinterfr akke n ned . (på
kølere;ri:-tet) . Da vi nnkot:1 til Gasa hallerne i EsbjerG viste det s ig at
vi ikke var de eneste ninor der h . : vdc fundet ve jen . Vi ,::i:;' hu rtigt indenfor
2
i den 11001:1 stor ~ haJ. for , t se p';' stumi"crne . De r var no!: noget for øjnene
at ::igge pc;). • borde , men ne ske r, bil e r , trailer, r,l . m. bev:.,gede :;i t:; rund t skulder
ved ;;l:ulde r. Ert" r et GrundiGt efter.::;yn i k.'sser ef, li.::;nende blev v i enige
om at i~dt.:!!:;e de r.lCdbrc.gte kler"mer . Dc hle v indt a cet (",cd velbehag i bilerne ,
d a dU6ge n faldt lidt kraftig . Da vi h;wde parkeret sa:r:let , kom manGe forbi
for at få en s nak o~ bilerne . 11i re cner d:J or;::;å r.;eå noc;le nye r.-edlerr.r.wr .
Inde~ \'i v~r.dte nær.en !:je~·.ad e ik vi endnu e!'l runde . Det ~ '. sic;es at vi
h:;,vde haft er. Ge d cL :S d" ·.. i a!.le hl.;''1de r2 et nos " t i ;·.t~nder og l c .m!ier . ':' uren
hje~ Sik st1:1e og roliet .
1. -438 Kaj J.arsen
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INDBYDELSE TIL DF.T .hUGE

A
AUTa rese~~edelsM RKED
veteran

•• 'f!o'

Veteranbil- Motorcykel Stævne

SØNDAG den 3 JUNI kr. 10-16
ved

Jysk Aufomobilmuseum
6683 ':.IE IIN

ALT I GAMLE BILER OG
MOTORCYKLER LITTERATUR, RESERVEDELE MIM
ER VELKOMMEN.

Uf . 0& 8750'0

:

.........................

..................
FORD T RALLY
ANKOMST
,

TIL

..........................
·
.

MUSEET
KL. CA. 14

...................

·
.
~ ....::::::. ::::::~:::... ~
FORFRI SKNINGER KAN K0BES PI. PLADSEN.

AI .U: DF.R ANKOMMER FeR KL, 13 I DERES F0R.KRLGsarL I MOTORC YKEL rb FRIBILLET TIL
MI/ZEET.

200 M. TIL NÆRMESTE KRO.

ARRANGEMENTSFOLK :
POUL HEDEGAARD LAURSEN, SUNDS
AKSEL RA SMUSSEN, STORRING
MGE LOURING, GJERN

TLF. 07-141483

TLP. 06-950089

TLf . 06-875050

KWBARRANGEMENTER I HENHOLD TIL OVENSTAENUE ~R VELKOMNE. AfTAL VENLIG ST NÆRMERE
PÅ TLF. 06-87S0S0 .
ALLE MÆ
.RKEKLU8BER ( NYERE VOGN E ) ER OGsA
VELKOMNE OG VIL VED FREMVI SNING AF GYLDIGT MEDLEMSKORT rI. ADGANG TIL MUSEET
FOR HALV PRIS.

INDBYDELSEN ER SENDT TIL ALLE KENDTE
KLUBlu'R I DANMARK DC VORE NABOLANDE.
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•••• et indlæg til "Minor" ••••
nvis ingen andre vil, så vil jeg he rmed tage et initiativ
til at få gang i købe nhavne rne !!! !,
Dem der har interresse,kan ringe til mig,så vi kan få
planlagt et møde.
Mit telefonnummer er \02)S42bSI.
veg håber at der er ~ange der ringer,så vi kan vise
Jyderne og fynboerne at vi også kan herovre.
('led venlig Hilsen.
~-5bl

Lars Kristen sen
ul.~ovlundevej

45 st.

274U Skovlunde.
~S.

Jeg bor sammen en kat og min pige i en etværelse lejlighed,
så der

i~te

så me ge t plads,men det må I finde jer i.

<'O Ar med Morris Minor
===~~=======:=========

Den ?~ april 19~4 st~r for Mi~ som en m~rked ae ,cen 2~ april
1964, erhvervede j eg nemlig mi T, første prElgteksempl.a.r , af en
19~8

Morris p1inor Yan.

I de l'lellen 11~eende 2" år,har jeg ltdelukkende kørt totorr1s .
Jeg h/H været ej er af ad skilliee eksemplar, -nemlie 2 stk. pick-up ,

stk . van ~ stk . ~dørs , 13 iRlt -nr.1 2 er i dag søndagsbi1en,det e r
pick-up t en , og nr. 13 en 2dørs kører som nverdagsbil.

~

20 år er gået , j eg tænker ofte :Co år frem , hvordan mon SÅ
Minor bestanden ser ud "i ??·t Mit motto er :
~NGANG

MINOR

ALTID MINOR

A-olb uens vhr.
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Ris og Roser
RIS: Det eneste ~ Min søsters vogn (Lone Skov A-552) fik jeg
anskaffet for 800 kr ikke 8000 kr. De ca 8000 kr er hvad
vognen står hende i nu l Det var I vist kommet til at skrive i nr 28 1 984.
ROSER: NASSER b l. a. :

Alletiders blad, med mange gode råd og vink . Det er også
alletiders at se alle de flotte vogne illustreret i bladet.
Det vil også være godt , hvis I kunne give en mere eller
mindre udførlig teknisk tegning af en 1300 motor med gearkasse tilpasset en Minor - evt. også tegning af monteri ng
af bremseforstærker!
~1.

• •• 1000 s - ind tak for et herligt blad .

Ned venlig hilsen
A-S12 Ib Skov
St . i1ikke1sgade 216 2. th

8800 Viborg

svar : Vi undskylder fejlen . Det kan jo nemt smutte i al travlheden .
Hed hensyn til teknisk tegning af 130o- motor m.m . giver vi
hermed bolden videre til resten af medlemsskaren . Der er
jo flere , der med held har monteret 1300-motor i Minoren ,
og vi håber, at I vil dele jeres viden og erfaring med os
alle .
.
Spring ud i det - vi modtager alt stof med glæde ~
En tak til Ib Skov for de mange " roser ll.
red .
Dette lil le kort fra Morris 1000 Center er hentet på stedet
her i sommer. Jeg håber I kan få plads til det i et af vinte rens Norminor , så andre der tænker på sommertur til England
i 1 984 måske får ideen at kigge ind . Centret er ikke så stort
men et besøg værd.
Selve byen Wrexham ligger i det nordlige Wales , og er ikke
svær a t finde.
Hilsen
A- 315 Dan H. Larsen

Mords 1000 Centre

SPARES - SALES - SERVICING - WElOlNG
Sills and wings supplied fo, most nlakcs

WREXHAM INOUSTRIAl EST., WREXHAM . Tel: (0978) 61594
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Debat
Jeg vil ge rne have lov til at bakke A- 297 Ove Holbæk Dalgaard
op angåe nde det med at det må være " klubben " der forårsager at
få godkendt det med skivebremser .

Angående alkoholfrie træf:
Er der nogen der tror, at de kan styre sådan et , for det tror
jeg ikke . Det har man set så mange gange. Enten det er den ene
eller den anden forening der prøver.
Venlig hilsen
A-332 Karsten Røn Christiansen .

Kære NORrUNOR .

I skriver , at I mangler stof til bladet , så derfor sender jeg
nogle billeder af mine biler . jeg har valgt at lade være med
at skrive en masse, men at lade billederne fortælle .
Det g ør jeg , fordi jeg selv godt kan lide , at se billeder i
Norminor , og tror at andre også kan det .
Serien om Pick-up ' en , handler om fra jeg startede med at
lave den , og til den stod nysynet . Det var forøvrigt en jeg
havde fundet hos en autoophugger .
Det sidste billede viser hvor jeg havde været ude hos en
autoforhandler og købe en travelIer , da han mente at den ville
blive for dyr at lave for ham . Det er også min 2-dørs der
trækker , men den har jeg senere klodset op .
Venlig hilsen
A-332 Karsten Røn Christensen
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Touring Portugal

sidste del.

Mandagen oprandt og Heine og jeg kørte atter i lufthavnen . Hvis
der er dage amn helst ikke vil opleve igen e l ler bare tænke på,
var det uden tviv l denne mandag. Der vi l muligvis være detaljer,
som jeg ikke kan huske, men alt i alt skulle denne mandag give
et lille indblik i vanskeligheder, der kan opstå under afhentning
af af en uskyldig pakke i en lufthavn i Portugal . Vi ankom med
højt humør omkring 9-tiden om formiddagen, og stilede målbevidste
mod cargoafdelingen. Her blev vi mødt af en meget stor politibetjent, der under ingen omstændigheder ville lade os komme forbi .
det nyttede ikke noget at vise pas eller pæne fortænder. Vi viste
papirer med fragtnumre o.s.v. intet nyttede, og manden forstod
tilfældigvis ikke engelsk . vi gik herefter over til AVIS biludlejning og forelagde dem problemet . De henviste os til at prøve
på l ost and fou nd - kontoret. Da vi var ret lost syntes vi det
var en god ide. Vi begav os derfor med alt anden færdsel i ankomsthallen, og blev da også både venligt og bestemt afvist .
No english. Atter tilbage til AVIS og klage vor nød . Det res ultederede i, at en ung fyr fulgte med os igennem checkstedet ,
idet han forklarede her, hvad det hele gik ud på. Vi fandt kontoret og så til vor store glæde , at det var bemandet, dog ikke
med nogen, der kunne/ville tale med os. Langt om længe fik vi
spændt ben for en mand , der allernådigst havde tid til at tale
med os. Vi beklagede vor nød til ham. Det havde en vis virkning
for han tog os under armen og fulgte med hen til førstnævnte
po l itibetjent, der pligttro holdt skansen. De to landsmænd fik
en hyggelig snak og vi blev lukket ind . Vi kunne da bare have
fortalt ham, hvad vi ville . Nu kunne vi øjne gearkassen i det
fjerne. Altså henvendte vi os igen på cargoafdelingens kontor,
hvor vi efterhånden var ret kendte . Vi fik uden nævneværdige problemer udleveret fragtpapirene og begav os videre i systemet.
Det næste vi skulle, var at opsøge et nyt kontor i en anden bygning , hvor gearkassen efter sigende skulle opholde sig . Her skulle vi henvende os til en mand, der sad i et lille bur . Som sagt
så gjort . Vi fik fat i gutten og fremsagde vores ønske. Alt i
orden , (stor gl æde) vi skulle bare have fragtpapirene forsynet
med nogle frimærker. Altså tilbage igen og ud for at finde 'et
sted, hvor de solgte frimærker. Der gik en lille halv times tid,
og vi var atter tilbage i buret, hvor vi fik fat i vor ven fra
før . Han bekendtgjorde nu at vi skulle have nogle toldpapirer ,
og dem skulle vi hente på et kontor inde i Lissabon. Så sank
moder igen. Den venlige mand spurgte om vi kendte Lissabon. Selvfølgelig gjorde vi da det, vi havde været her i næsten 7 dagae
og kendte derfor byen ud og ind . Sådan en blødning, tænkte man.
Men det korte af det lange var at vi fik opgivet en adresse inde
midt i Lissabon, der lå et kontor, hv or vi skulle have nogle papirer . Det eneste vi havde at køre efter, var en stor rundkørsel (!) , som vi tilfældigvis vidste hvor lå . Altså kørte vi ind
i Lissabon og fandt til vor store overraskelse den førstnævnte
rundkørsel . Vi blev enig om at sætte bilen og fortsætte til fods .
Som sagt så gjort . Vi henvendte os til en politibetjent, der kunne en anelse e ngelsk. Han forklarede os vejen, og vi vadede
derudaf . Efter en times vaden fandt vi kontoret. Det viste sig
at ligge i en sidegade vi var kørt forbi flere gange. Med højt
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l øftet pande gik vi ind og henvendt e os til en mand bag en skrivemas k i ne. Han kunne ikke hjælpe os . Det ville også være for godt
til at være sandt . Vi skulle derimod henvende os på et kontor
på den modsatte side af gaden. 5 minutter efter stod vi i e n kø
og ventede på, at det skulle blive vores tur. Da vi kom frem til
skranken spurgte vi på engelsk om , hvor vi kunne få nogle toldpapirer . No english , og med en ve n lig armbevægelse blev de n næste
i køen v inket frem. Så b l ev jeg gal og stillede mig atter op bag
i køen. Samme resu l tat som sidst , bortset fra , at manden nu vi nkede den bagveds tå ende frem uden så meget som at se på mig. Nu
for vi rundt i kontoret og spurgte om der ikke var bare en der
forstod lidt engelsk . Det var der en der gjorde, men han måtte
ikke tage sig af den afdeling, dog fik han i løbet af forbavsende kort til fat i en anden der kunne engelsk . Hun kunne godt lave
toldpapirer , men så skul l e vi meldes ind i noget, jeg tror va r
FDM i Portugal. Jeg var parat til at sælge min bedstemor bare
jeg kunne få de forb ...... papirer. Man stille de sig atter op
i køen. Denne gang havde den venlige dame været henne og fortælle hvorfor vi var der . Jeg kom frem til skranken og f ik udleveret et ansøgningsskema, som jeg skulle udfylde . Det var meget
nemt idet a ll e forklaringer var på portugisisk . Dog blev det udfyld t og jeg måtte betale ca . 100 , - for at være med l em i 3 mdr.
Så langt så godt . Nu v ar problemet bare a t få la vet toldpapirene ,
hvilket ville koste ca. 500,- kr. Vi skul l e derfor have vekslet
en rejsec heck idet vi ikke havde flere kontanter. Klokken var
da 14 omtrendt, så de gode mennesker holdt siesta . Altså siesta
ingen penge. Vi var godt gale i hove det og ville derfor hurtigt
have en ende på alt det her . Derfor besluttede vi os for at henvende os til den danske ambassade , og forlægge de m prob l emet .
Vi begav os derfor atter til fods på vej hen til bilen . undervejs
mødte v i sjovt no k den samme po l itibetjent , der havde vist os
vejen til to l dkontoret . Han fortalte os , at amabssaden lå næsten
ved siden af det kontor , hvor vi havde været for 20 minutter siden . Adresse n blev opgivet , og a mbassaden s k ulle ligge på en eller anden vej nr . 103 el l er deromkring. Atter afsted derudaf .
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Det viste sig en times tid efter , at vejens numre kun gik til
omkring 90 . Nu var modet nede på absolut nul . Tilbage igen og
så bare vente til det kontor åbnede igen. Undervejs tilbage gik
vi ind på et hotel og fik den rigtige adresse. Det viste sig ,
at ambassaden lå lige overfor den ve j, hvor toldkontoret lå . Der
var lukket . Tiden var nu så fremskreden, at bankerne åbnede efter siestaen . Vi fik vekslet , og begav os tilbage til toldkontoret . Her fik vi løbet af nul komma fem (portugisisk tid) udleveret toldpapirene. De penge vi havde betalt for at få papirene ,
kunne vi få refunderet, når vi forlod Portugal , hvis vi vel og
mærke kørte over grænsen hvor der fandtes et toldkontor. Om jeg
så ahvde fået at vid e , at jeg skul l e gå på hænder over grænsen ,
var jeg ligegl ad , nu havde vi de famøse toldpapirer. Atter ud
i lufthavnen, hvor politibetjen t en hils ede venligt på os. He n
i buret med papirene , der var blevet bevogtet som en stats hemmelighed . Nu blev det oplyst, at vi blot manglede et elendigt stykke papir. Nå ja hvad pokker , det kunne da ikk e undre nogen . Hv is
ikke Heine havde bidt sig fast i mit venstre ben , var lufthavn en
blevet jævnet med jorden . Det viste sig minsandten , at vi kunne
få pap i ret på et li l le kontor mindre end lo mtr. fra hvor vi stod.
Sidstnævnte papir blev anskaffet uden nævneværdige vanske l igheder

eller større finansielle transaktioner . Hen til buret, og nu,
nu var papira r bejdet overstået . Jeg kunne høre englene synge og
Heine l igeså , for vi tog en svingom midt i menneskemylderet . Nu
skulle vi blot hen v ende os på lageret og ville der få udl e v eret
gearkassen . Aflevere papirer , underskrift , og lige en enkelt underskrift mere, så så vi den for første gang. Hvor var jeg lettet.
Nu ville vi så slæbe afsted med vidunder et , men ak og ve. Pakken
skulle lige kontroll e r es , det kunne jo være, at det var den forkerte . Altså hen ti l en ny luge , hvor vor mand fra buret var igang
med et gevaldigt skænderi o ver et eller andet . Til sidst kom han
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dog ud i hel tilstand og satte sin autograf på papiret. Vi skulle nu atter engang prøve at komme ud med gearkassen, men atter
engang nej. vi skulle tilbage til lageret og vise, at vi havde
fået en underskrift på at de f o r rige unde rskrift var i orden.
Efter at have faet forsynet det stakke ls fragtbr e v med ikke mindre end ti underskrifter, var vi ud e i det fri og kunne køre mod
campingpladsen. For pokker, hvor havde det været en dejlig dag.
Tilbringe 9 timer af en mandag pa at få fat i papirer, underskrifter og rend mig i Pedersen.
Alt i al t kan man sige, at portugiserne virkelig gør noget for, at man far set deres land på godt
og ondt. Vi kørte nu tilbage mod c ampingpladsen og værkstedet,
der havde åbent til kl . 19.00. Klokken var på daværnede tidspunkt ca 18.00 , så vi havde temmeligt travlt. Vi nåede det dog ,
og ville lige ringe hjem til Danmark. vi kom igennem efter de
obligator iske 25 forsøg, og fortal te dem derhj e mme , at nu var
den hellige gearkasse vel forvaret.

Dagen efter skulle vi så køre hjem langt om længe , 4 dage forsinkede. He ine og Charlotte skull e til bryllup om lørdagen, jeg
skulle hjem til træffet og Annette skulle holde en velfortjent
ferie efter ferien. Bile n var til alt held færdig og køreklar .
De n var blevet vasket, støvsuget og shinet up s å det var e n ren
fornøjelse . SOS skulle betale regninge n i først e omgang, så de t
var bare at sætte sin underskrift på regninge n, der lød på c a.
600,00 kr. for 21/2 dags arbejdsløn . Vi fOr så afsted og afleverede udlejningsbilen , hvor vi fik lidt flere penge tilbage end
beregnet (vi fik tilbage 2 gange) . Vi kørte nu endeligt hjemad
mod Danmark . Undervejs skete der ikke nævneværdige uheld udover,
at vi smadrede et hjul på Combi camperen, så vi måtte e fterlade
denne, samt madrasser , kogegrej , hængekøjer og alt , hvad vi ikke
absolut skulle have med hjem . Der ble v ret trangt i bilen e fter
dette uheld og ydermere skulle vejrguderne netop denne dag brilliere med ca . 50 gr . i skyggen . Turen gennem Spanien hjem var
ikke j ust en dans på roser (der var ikke plads) vi ventede bare
på at motoren skulle brænde sammen . Det skete dog ikke derimod
røg benzinpumpen et døgns tid eller to senere, nærmere betegnet
lige udenfor Hannover . Pumpen blev dog ret hurtigt skiftet ud ,
da vi havde taget en e kstra med.
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Vi v ar kørt fra Lissabon t irsdag aften den 12. j uli kl . ca .
19.00 , og va r i Helsingør fredag den 15. juli om morgenen kl ca .
06 . 30 . laIt 36 00 km på omkring 60 timer, hvilket vil sige en gennemsnithastighed på omkring 50 - 60 km/t . Hele turen var på 7229
km efter triptæ ll eren kørt på 619 ltr . benzin , hvilket vil sige
ca. 12, 3 km/ l. Det sidste var jeg ret overrasket over , idet det
meste af turen b l ev kørt med Combi camperen efter , og der næst
fo r eg ik meget af kørslen i bjerge. hvor Minoren til tider v i rkel igt f ik sin sag for . Især på turen hjem gennem Schweiz og noget
af Alperne man se sig besejret af op ti l flere 2 CV'ere .
Alt ialt må man nok sige , at det har været en oplevelsesrig
ferie, ti l tider lidt for oplevelsesrig efter min mening. Man
må da også indrømme når man kommer hjem, at det var lidt vovet,
i hvert ti l fælde kan jeg skri ve under på at en Morris 1000 er
~ MlNOR -itet syd for den danske grænse .
Med venlig hilsen
A-297 Ove Holbæk Dalgaard .

He j

NORMINOR.

Onsdag d. 29 / 2 var jeg på vej til vores kontakt klub v. Erik
Lassen i Ulbølle , men nåede kun tilO l lerup, for der fik jeg en
på snuden af fJlorrissen, så der rø g et kølerg itter, en køler og
en forskærm. Nu er den i orden i gen formælt kr. 2000 ,- omtrent
som ny igen .
Kan klubben give nogen oplysninBer om der er nogen forsikringer
der vi l kaskoforsikr e en Morris. Je g har for s ikret i Balt ika ,
me n de vil ikke kasko f orsikre biler over 15 år - det kan måske
heller ikke betale sig ?
A- 592 Valdemar Hansen
Fruerskovvej 9
5700 Svend borg
Svar: Det kan godt lade sig gøre at få kasko f orsikret biler ,
der er ældre end 15 år .
I skrivende stund kan jeg ikke svare hvilke selskaber
der Bør dette , men du kan jo ringe til de forskellige
forsikringsselskaber og sp ørge dem.
red .
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DOKKA TUR - RETUR.
Jeg vil her prøve at fort ælle lidt om min tur til Dokka. Når
man skal til Primus-Træf er man nødt til at sætte spekulAtoren
i gang. For os danskere, der er vandt til at gå i lI varmen " gæl der det om at få det ri gt i ge udstyr med. Man skal heller ikke
begynde planlægningen 14 dage før afrejse, da ikke mindst det
økonomiske er en omfattende sag for førstegangs deltagere . Tænk
blot på termosovepose, underlag, ski, primus og snekæder til
bilen , som naturligvis må være i orden, rent teknisk.
John, a-21 , og jeg b-128, begyndte ca . 3 måneder før træffet at
gøre bilen i stand . De n skulle først hæves lidt. (for at klare
snemængderne) Søndag aften var vi færdige med det ene hjul . ~
Boltene som aldrig tidligere havde været demonteret, knækkede
som tændstikker. Og så er dyre råd gode? - eller hvad det nu er
man siger. Der blev hentet dele f r a cab'en som John er ved at
bygge op - men ellers gik det stille og roligt . Vi havde jo mas ser af tid .
----....,.....,~~-

•

•

Pludselig - ingen ved hvordan, var der kun 5 dage tilbage før
afgang. Efter endt arbejdsdag tog j eg over til John , og vi arbejdede til midmat hver aften . Bilen skulle polstres med bl . a .
3 cm . skumgummi . (for at vi kunne holde varmen) Radio, walk ie
og diverse instrumenter skulle monteres .
Det blev onsdag ,
følgelig var der
at gå i seng den
Det va r jo nkun "

og der var nu ca. 30 timer til afrejse. Selv" 1000" ting der skulle ordnes. John "glemte "
nat. ~en hvad - en nats søvn fra eller til.
ca. 600 .km. vi havde for a n os den kommende dag.

Men - det blev torsdag d . 23 . feb , og klokken var 23 . 30 . Vi hav de fået pakket og provianteret . " Ekspeditionen " måtte starte.
Vi kørte mod Fredrikshavn.
Kl. 7.- næste more en var vi f G6teborg , og selvf ølgelig måtte
vi besøge HCJ-extraudstyrsforretningen. Den åbnede desværre
først kl. 9.00 . men så kunne det da blive til et par timers
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velfortjent søvn. John tog det plads der kunne blive i varekassen når al udstyr var stablet op i den ene side. (hold op hvor
var den skæv) Jeg blev henvist til forsæderne, ~g det var ikke
1igr det bedste for ryggen.
I HeJ fandt vi det vi kunne bruge, Bl.a . en sneskovl. Vi spurg te om vi måtte betale i danske kr. Kassedamen bad os gå over gaden , hvor hun påstod der var et center med en bank. Efter en
halv times intens søgen i centret opgav vi og gik tilbage. Hun
*m~.j. gik så med til at veksle vore danske penge, og spurgte en på firmaets kontor om kursen. Hun prøvede det 3 gange, og
fik hver gang det samme mærkværdige tal opgivet. (efter den kurs
var vi miliomærer) Så var der pludselig et lyst hoved ved siden
af der fik den ide, at hun kunne ringe til en bank og få kursen.
Og så kan det nok være det gik som i olie. (SAE 20 - 50) Der blev
ganget og divideret, og hun fandt ud af at vi skulle af med 65
kroner. Fint - vi smed 4 nystrøgede danske 20kr. sedler på bordet. Beklager sagde "hovedet " på den anden side bordet, vi ta ger kun mod store sedler. Vi havde kun en 50okr.men den ønskede
vi ikke vekslet til svenske da vi ikke skulle handle mere i
Sverige . Stille og meget behersket ligger vi varerne tilbage og
siger at det skam da ikke gø r noget. Vi ha.vde alligevel ikke andet at lave i de par timer det tog.

*B••

Turen gik vidre nordpå, og kl. 17.- holdt vi hos Olav og Reidun
i Aurskog. Efter en hugge lig aften gik vi til køjs og sov som
sten til vækkeuret ringede kl 5.45, næste morgen. Termometret
viste 11 minusgrader , så Olav tog håndsvinget ~i 1 bilen frem.
Efter 2 - 3 forsøg gik bilen. Nu gik det mod mødestedet i Oslos
udkant. Vi tog Anne-Grethe med fra Li11estr ~m, og var de første
der kom til tankstationen. Lidt efter kom endnu 3 biler. Vi ventede yderligere 2 - 3 stykker, men de kom desværre ikke.
De 5 varevogne begyndte turen mod Dok~a. Ud over at nyde udsigten med de sneklædte fjelde og holde bilen på vejen, var der
ikke meget andet at gøre på turen. I byen Dokka gjorde vi holdt
for at købe ind.
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Dern~st blev snekæderne monteret. Arne Holm havde lidt proble~
reer, han stod nemlig og manglede lo cm kæde. Og hvad gør man så
når ens snekæder "kryber !! i kulden. Det var der imidlert id råd
for , og opstigningen kunne begynde.
Nok var der mange der trak på smilebåndet da karaVANen kørte
forbi, men de skulle have set den stilrene kørsel der blev vist
op ad bakkerne. 2 af bilerne havde endog trailer efter. Men som vi siger: " Vær kritisk - kør britiskIt.

Lidt over middag nåede vi vor bestemmelsessted . Så kom der gang
i primus'erne . Det skulJe gøre godt med noget at spise . Hans var
åbent bart den mest sultne, for han havde ikke tid til at varme
maden først , men spiste den direkte fra dåsen .
Herefter begyndte løjerne . Først måtte vi have teltet rejst .
Det gik uden de st øre ," problemer. Så var det tørklocetten som
skulle placeres i snemasserne . Ole fik det for varmt og arbej dede nu ku n i t-shirt og clbwboybukser .

l
• •
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Skiene blev fu n det frem , og John og jeg tog ud for at smugtræne
da jeg ikke tidligere havde haft et par brædder som disse på
f ødderne . Først lidt opad , så lidt lige ud og derefter nedad.
Huj hvor det gik . Der har garanteret aldrig tidligere været
større talent på norsk sne - og dog . Pludselig lå man der med
stængerne den forkerte vej. Men det gik bedre og bedre , og efter nogen tid kunne jeg stå op til flere meter uden at falde.
Da alle var færdige med at stå på ski, blev der bagt vafler
som blev nydt med friskb r ygget kaffe. Aftenen gik med sang,
historiefortællinger og Minor-debat.
Pludselig v ed 23-tiden, ingen ved hvordan , var alle ude og kæl ke på 2 medbragte bobslæder . Et par håndlygter blev brugt som
belysni ng . Godt trætte krøb vi i halmen og faldt hurtigt i søvn.
Da v i vågnede ved S- tiden næste morgen , viste termometret 7 mi nusg r ader . Der blev fyret op og snart var der lunt i teltet .
Hal v t ude af soveposerne fortærede vi et solidt morgenmåltid .

Formiddagens skitur gik rundt i det skønne område omkring træf pl ads en. Her var så stille at man sikkert kunne have hørt den
berønt e nål falde . ( i sneen) Jeg hav de lidt problemer med bindinge r n e, men ellers hav de vi en herlig tur .
Efte r middagsmaden begyndte v i at bryde telt h ed og r y dde op .
Sengehalmen blev brændt af og bilerne pakket . Kl . 1 4 . - kunne
"nedtu r en " begyn de .

Da vi var nået ca . halvvejs til Oslo fandt vi et sted hv or v i
ku nne spise det sidste måltid sammen. Det var både hygge ligt ,
morsomt og vemodigt på en ~ang . Vi fik sagt farvel , og skulle
også nå at besøge Ole estby inden vi kørte færgen .
Tide n var l øbet fra os , så det blevet kort væ sit . Vi nåede dog
at fortære en kæmpe - pizza på rekordtid . Ole havde lovet at følge
os til færgen, så v i ikke kørte for kert i Oslo. Hvad folk tænkte
da de så to r øde Mino r- van drøne gennem Oslos gader, køre over
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for " taxa ll rødt, og me g et mere som jeg vil skåne jer for her , ved
jeg ikke . Vi ankom til båden ca. lo minutter efter at vi skulle
have været der, og kørte ombord som s i dste bil i rækken.
Her stopper hi storien da turen gennem Danmark gik planmæssigt .
Jeg v il gerhe takke nordmændene for en alletiders og oplevelses rig tur, samt opfordre alle der har mulighed for det , til at t
tag e med til næste år. Det vil ingen fortryde .

Med venlig hilsen og mange

1110 00"

tak .

B- 128 Jørn F. Jensen .
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~lORRIS

I1INOR VENDER TILBAGE

Har det længe været småt med nyhederne fra Leyland, så kan vi
t i l gengæld fortælle , at en gammel nyhed snart bliver en ny:
Den i 1971 aflivede Morris l\tinor skal atter i

produktion .

Ikke hos Leyland, forstås , men under mere ydmygp omstændigheder ,
nemlig hos et firma i Bath , som længe har ha ft travlt med at
renovere ud tråd te !o1inor- modeller.

Intere ssen for denne solide og økonomiske hverdagsslider er
simpelthen enorm , s i ger Charles Ware , ejeren af Morris rUnar
Centre i B'ath. Vi har ustandselige forespørgsler på reservedele
fra de fje r neste af verdens afkroge, så nu vil vi virkelig gøre
nog et ved det: Vi starter en produktion af hel t nye r·a ners.
I første omgang koncentrerer man sig om stationcar ' en , TraveIler og Pick- up . Senere følger eventuelt sedan ' en . f-1otoren bliver
enten på 948 eller 1275 cm3 • Både motorer , undervo gn og andre
komponenter leveres fra Leyland , mens karrosseridelene laves
andetsteds i the rHdlands .
li Det er umuligt at forb edre Issig onis ' basiskons truktion ,"
sig er mr . \vare , men lidt opfriskninger får come back- mod ellerne
do g : Elektronisk tænding , 2- trins viskere , bedre lys, bedre sæder,
a larmblinklys og bremseforstærker samt forbedret varmejfriskluft anlæg .
Pris mellem 3 . 500 og 5 .00 0 pounds •
i England .
l\-1an regner med at lave 200 a f dem om året og alt i alt ca . 500.
o

•

•

Denne artikel er indsendt af
A- 05l Dag Hærlid , Norge .
Udklippet er f r a et bil blad fr a
ca . 1980.

MORRIS MINOR gtnOp" ',om ,nel '" mtge t be$k fdent,nlel.
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Køb og salg
Sælges:

Reservedels-bil (\'/ooddy) god motor og gearkasse.
Pris : 1000,- kr.

Bindingsværk med meget fint træværk. 4 nye skærme , god
motor og gearkasse , men en del rust i bunden.
Pris: 2500 ,- kr.
l højre fiberskærm i

Købes:

glasfiber .

Flere gode døre .
zorkromede ruderammer.
Forreste hjulkasser (nye) .
1100 motor og gearkasse fra r'~arina 1 ,3 varevogn .
Dørskå le, kofangerhorn, forkromede lister til under
dørene , begagebærer til Minor bagklap , brede fælge
(\'Iheller \'Iheel) •

Ifenv .:

A-l?6 John Hollander
Johann~smindevej 4
9000 Ålborg
tlf: oB 1315B7

Sælges:
Henv. :

Morris 100 0 , Super fra ' 63 . En lille
Verner Nitzsch
Drøvt en 24
9310 Vodskov
tlf: oB 294034

Sælges :

1,3 ltr . Harina motor med B.!,'!.automatgearkasse og skift.
l defekt B. \1 . aut . gear kasse til Narina .
Nye Cibie tågelygter med beslag og gule pærer .
A- oB3 Flemming Nissen
Ussinggårdsvej 26
vK-7ooo F~ederecia
tlf: 05 940944

Henv . :

perle ~

THE
MOR RIS MI NOR

RUST BUG

<40 ILLUSTRATIONS
~HOW~

IK"CTlY WHUt TO ~OOK f O« RU1T
1I''''''lu,o,IU f OR THI 'IIOU'ICTI"( 'IJYU
"NO THI CQ>.fCUNID OWNU

Only 22 N.kr. post !ree
Cheqves ~nd Postil O rden only IO A. Grlbbin
<46 Henh Ave.,Lower BroIJghlOn.Sillord 7
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TIL SALG:

Alt i brugte dele, til rimelige priser. Nye dele ca. 20% under
normal pris, en del haves på lager. Ring og forhør nærmere.
Jeg hjælper gerne med monteringen.
TILBUD

Nye gangerstereaps (5 farver)
Frontspoiler
Frontruder
Frontruder, tonet (grøn stribe )

kr.

475,-

kr.

15000,-

350 ,325,425,-

GRUNDET PLADSMANGEL SÆLGES FØLGENDE BILER:

68 '
72 '
54 '
64 '
66 '

2-dørs personvogn "Sofie " , nysynet
Pick-up, original, klar til syn
4-dørs personvogn, original
Bindingsværk
2-dørs personvogn

12000,12000,4000,3000,-

Henvendelse: A-23o Anton Sørensen, H-30l Åse Pedersen

Rodalvej 14, 7183
tlf: 05 883329

Randbøldal

KLÆBEMÆRKER SÆLGES.
Ilål:

20 x 17-!- cm

betalt i frimærker eIer check)
Pris:
15 ,B'egrænset antal
Frimærker eller check sendes til nedenstående adresse, så
sender jeg mærket til dig.

MORRIS

Lone Skov (A- 522 )
Silkeborgvej 27 Almind

1() OO

JA TAK
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8800 viborg

MORRIS overall
Kvalitetsoverall j polyester/bomull

med utomordentlig komfort aeh

mvcket goda tv~ttegenskaper. Kvaliteten tit slitstark. har stor v!lrmetå·
lighet samt h<>g f!lrg. oeh skrynkel.
hårdighet. Overallen ilt dessutom
snabbtorkandeoch sttyk'ri. Trycket

!Ir garanterst hAlIbart. Tv!« 95 °C. I
lSvtigt har overallen dold knlippning
Ibarnstorlekarn a har bliKtlåsl oeh
sterka sOmmer l alla fiekor oeh detal-

DO

jer. Fllrg blå med vin tryck.
Finns j fOljende storleksr:

""':C44-60.

,,1.:192:-

kr.

Dam : 34-48 Prl.: 192:- kr.
Barn: 105. 115, 125 cl.

Prll: 177:- kr.
1370ch 149 cl. P,I.:182:- kr.
161 aeh 173 cl. Prl.: 187:- kr.

For kunde r utanfor Sverige
avd r ages 19% av priset.
Samtlige pri ser i

Art.nr.7OO

Sler .

Porto tillkommer.

DEKAlER,

NYCKElRINGAR I EMAlJ,

EMAlJMARKEN, MM.

GRATIS KATALOG!

r--- - - -i

-

----~

AUT@MOBILI~
----

'---~--

-

~

!

-----,

S- 51402 UDDEBO SVERIGE
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ELBAGRUDE til

~inoren .

kan nu skaffes hjem fra England. Men det kræver, at vi har ca.
50 sikre aftagere, inden de bestilles hjem.
Ruden kan fås grøntonet og klar med indstøbte tråde.
Pris :
tonet:
900,- kr .
klar :
800 ,- kr.
Priserne er exel. moms og montering.
Hvis ikke vi har ca. 50 aftagere inden 15. juni, vil det ikke
være muligt overhovedet at skaffe dem hjem.
Derfor: bindende skriftlig tilmelding senest 15. juni til
J . B. AUTO
Vesterbro 99
DK- Soea Odense C

Sælges :
Kenv. :

Tværvange til Minor , massiv plade , pr. stk. Dkr . 275 ,A-199 Peder Poulsen,
Dalvænget 9 ,
DK-?300 Jelling
Tlf: 05 872240

Sælges:
Henv .:

Nye og brugte dele sælges. Rabat til medlemmer .
A-120 Anton Kamp,
østergade 17, Asferg,
DK-8990 Fårup
tlf: 06 443295 og 06 418036

Sælges:
Henv.:

Tværvange til Harris 1000. Omgående leveringsdygtig.
Ganges Bro autoværksted
K. Ottesen
DK- 47oo Næstved
tlf: 03 728488

SANDBLÆSNI NG - ØSTJYLLAND
Sandblæsning og evt . efterbehandling t'il rimelige
priser . Yderligere oplysninger hos John 873547 .
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Klubben sælger:
Klæbemærke:

l stk
3 stk

10 , - Dkr
25 , - Dkr

Jakkemærke:

l

stk

20,- Dkr

Strygemærke:

l stk
2 stk

10,- Dkr
15,- Dkr

Gamle numre af NORMINOR
(nr. 22 og fremefter) l stk
T- shirts:

Dkr. 10 , -

str. 38, 40, 42, 44
pris pr. stk. 65 , - Dkr.

TIL VÅRE KUNDER!
Fra l. april er vår nye adresse:

Valhallavn. 70

Postboks 53
1413 Tårnåsen
(Kolbotn)

Nytt tlf.nr . 02/806868 og nytt (kommer i juni) tlf.nr. 02/805252
SANITAS A.S.
Torvgaten lo

Oslo l , Norge
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Nye medlemmer
A 641

Arne L . Poulsen
Sundbrovej 31 8, DK-5700 Svendborg. DANMARK.

A 642

Birthe Mads en
Koldingvej 666, DK-6052 Viuf . DANMARK.

H 643

Hann e Klarskov Clausen
Sorøvej 484-486, Rislev pr. 4700 Næstved. DANMARK.

A 644

John Andersen
Bollevej 33, DK-7182 Bredsten. DANMARK .

A 645

Henning Jørgensen
Skovkærvej 10, DK-7321 Gadbjerg.

A 646

DANMARK .

Harry Lagoni
Mommarksvej 323 , DK-6470 Syd Al s. DANMARK .

B 647

Lars S. Jørgensen
Gøddinghusevej 26 . DK-7183 Randbøl. DAN MA RK .

A 648

Jan Skanderup
Bøgevang 3, DK-7100 ve jle. DANMARK.

A 649

S . E . Jørgensen
Kildebakken 33 , DK-4731 Brandelen. DANMARK .

A 650

Rene Thor Andersen
Gesnersvej 24 , DK-a600 Si lkeborg. DANMARK.

A 651

Roland Har aldson
Bjorharra , $-514 02 Uddebo. SVERIGE.

A 652

Henrik Andersen
Lindevej 14, DK-K j elle rup. DANMARK.

A 653

Carsten N. Andersen
Højbovej 18, DK-8600 Silkeborg. DANMARK .

A 654

Ivan Nielsen
Glarbjergvej 128, DK-8900 Randers . DANMARK.

A 655

Bent Juel Niels en
Hasselvej 4, DK-8850 Bjerringbro . DANMARK.

A 656

Peter Bønding
Sprotoften 50, DK-5800 Nyborg. DANMARK.

A 657

Peter F. Niels en
Vejlevej 18, 1 . th .. DK-9760 Vrå . DANMARK.

A 658

Finn Ørum Christensen
Nygade 22 , DK-9760 Vrå . DANMARK.

A 659

Pet er Reedtz
Stampesvej 62, DK-7100 Vejle. DANMARK .

A 660

Tommy Bonde
Magnoliavej 18 , DK-2600 Glostrup . DANMARK .

A 661

Knud Erik Thomsen
Ramsgårdsvej 12, DK-7700 Thisted . DANMARK .

A 662

Peder S. Pedersen
Hovedgaden lA, Nim pr . DK-8700 Horsens . DANMARK.
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A 663

Jørgen A. Nie l sen
Tårnborgvej 104, DK-4220 Korsør. DANMARK.

A 051

Dag Hæreid
N-2622 Gausa . NORGE.

A 054

Einer Havnes
Nakkega. 5A, N-60l4 Lerstad. NORGE.

A 252

Henning Nykær
Dalvejen 6, DK-3600 Frederikssund. DANMARK.

A 268

Erling 8. J ensen
Idasminde Il, Romalt, DK-B900 Ra n ders. DANMARK.

A 297

Ove Holbæk Dalgård
Gurrevej 6F , DK-3000 Hilsingør. DANMARK.

A 327

12 Humlen Bjarte
TRl TRSPKP BRIGG IN, N-920l Bordufoss . NORGE.

A 332

Karsten Røn Christiansen
A. P . Nielsensvej IB, DK-9440 Abybro. DANMARK.

A 380

Carsten Fjeldsted
Finlandsvej 88, DK-7l00 Vejle . DANMARK .

A 399

Preben Lemming
Helli gkorsgade 7, DK-6000 Kolding. DANMARK.

A 508

Søren Andersen
Løgstørvej 58 , DK-9600 Ars . DANMARK.

A 551

Stefan Svens so n
Faringtofta 4192, S-260 70 Ljungbyhed. SVERIGE.

A 561

Lar s Kr iste nsen
Gl . Skovlundevej 5, DK-2740 Skovlunde . DANMARK.

H 562

Jette Braune
Gl. Skovlundevej 5. DK-2740 Skovlunde. DANMARK.

A 609

Peter W. Krist e nsen
Steen Blichersgade 14, st . , DK-B600 Silkeborg. DANMARK .

Nye adresser
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