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Formandens side
Kære læsere .
Nu ·er de første solstråler begyndt at vise sig , og jeg
tror ikke , at jeg tal' meget fejl , hvis det ikke er be-

gyndt at klø i

f ingrene på de fleste af klubbens medlem-

mer _ for at komme igang med at pudse , gnubbe og pusle om

vores kære fælles interesse Morrisen .
Hvad bestyrelsen angår , så kribler det også i

fingrene på

os, for at komme afste\1 til sommer træf i Sverige i år . Så
vidt jeg kan forstå/se , har Jamtlandsgruppen gjort er kæmpe arbejde, for at få Sommertræf 1987 op at stå . Personligt håber jeg, at se så mange som muligt af medlemmerne

til dette træf, for det fortjener Jamtlandsgrp . virkeligt .
rremover vil vi prØve at lave lidt mere underholdning i

Norminor. Det være sig konkurrencer, jokes O. s.v. Ting
som henvender sig til alle indenfor klubbens medlemmer .
Derfor mOdtages a l le forslag med glæde .
Som I sikkert har opdaget , fremsendes bladet ikke længere i kuvert. Vi er i samarbejde med postvæsenet , gået over til postadr . blade , hvilket for os betyder, at vi sparer næsten 10 . 000 kr . p.a., så det er da værd at tage med .
Jeg håber ikke , at bladene har lidt overlast af den grund .
Husk så til sidst, at indsende tilmeldingsblanketten til
Jåmtlandsgruppen, når du tager den ud af bladet - og
selvfølgelig til tiden i kK?
Hermed ønskes l alle held og lykke med alle forårsforberedelser fra undertegnede

P.s. :

MELD DIG TIL
SOMMERTRÆF
4987
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Arrangementskalender I
ARRANGEMENT

DATO
d . 1- 3 .M aj
6 . maj

On5d . d .

ARRAN GØR
Møregruppen

Weekend tur til stadt

Klubmøde podeløkken Kafe,
By gdø

Lørd . d .

9.

-

Den 16 . - 17 .
23 .

-

Oslog~uppen

Udstilling v/Tinghallen.

Viborg spo rt & fritid

Midtjylland

Minitræf , Løgstør Camping

Nordj yll and

Reservedelstur

Als-gruppen

Sydsjælland

Lørd .

d.

Lørd .

d . 23 . -

F'iske/Strandtur

Sønd .

d . 24 . -

Klubmød e på Bruunshåb ga mle
papfabrik kl . 14 . 00

On5d .

d.

27 .

-

Klubmøde på Agerskov Kro
kl.

Sønd .

d.

31 .

Den5 . - 1 .
Onsd .

d.

10 .

-

juni
-

13-14 Juni:

Midtjylland

Sønderj y lland

19 . 30

Copenhage n Classic Autojumble 1987

MG Car Cl ub

ØstjydSk Minor Træf på
Riis Campi n g

Østjylland

Møde m/veteranbile r fra
Viking World Rally

Midtjylla nd

Weekend tur til loen i

forb . med

FIVA WORLD RALLY 1987 .

De n 20 . - 2 l.

Minitræf

1 0 - 12 juli :

Den 10 .- 12 .
Den

8 .- 9 .

juli

d . 29 .

Als

-

Als - gruppen

Pelles tur til Sommertreffen
SOMMERTRÆP NMMK 1
Ostersund , Sv erige

august Veterant r æf i

Den 15 .- 16 .
Lørd .

-

Møregruppen

Roskilde

Møregruppen
J å mt la nd sgrp .
Sjæll ands
Motorveteran

Minitræf i Vindeb y ø r e

Sydfyen &
Øerne

" Stor Pest "

øs t j ylland

Oslo

Afh olde r møde l . onsdag i måneden . Mødested
mai - okt . : Rodeløkken Kafe , By g dø
nov - apr .: Kjemisk lnst ., Blindern . Ring en
person i st yr et på f or hå nd, i til f elle de r er
forandr inge r, eller s pe cielt program .

Sydfyn

Afholder klubmøde hver den sidste tirs d ag i
måneden på Stenstrup Kro kl. 19 . 30

Sydsjæll and

Afholder klubmøde første søndag i måneden
kl . 19.30, på Sorøvej 484 . Tlf . 03736549
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Kære Oktan entusiast: : :
M.G.Car Club Danish Center byder hermed alle bilentusiaster velkommen til
COPENHAGEN CLASSIC AUTOJUMBLE 87 . I år har vi valgt den gamle Ordrup Mose,
nærmere betegnet Klampenborg Galopbane med dens nostalgiske atmosfære, som
rammen om et GET TO GETKER for ædle hestekræfter på hjul .
Det sort og hvidternet flag bliver hejst SØNDAG D. 31/5 KL. 10 .00 - ? Vi vil
gerne se så mange veteran, vin tage , sports, liebehaver bil og veteranmotorcykler som muligt , samlet denne dag til en fælles komsammen i den grønne
forårsskov .
I år sendes der også invitationer til motor/bilmuseer, samt indehavere af mere specielle køretøjer. Fornyelser skal der også til ved CCAS7 , derfor invitere vi ejere/brugere og samlere af veteranmotorcykler , brand og udrykningskøretøjer, gam l e racerbiler/cykler samt replica kit cars .
Hvis de nødvendige tilladelser kan opnås , startes der " standing 1/4 miles" på
lukket areal , der vil i såfald bliver klasser for alle køretøjer med e l ler uden nr . plade . Denne konkurrence vil blive præmieret . Mulighed for t i lmelding
på tlf . Også klubhold vil være vel komnr .
Ved CCA87 vil alle køretøjer automatisk deltage i "CONCOURS DE JOUR" (dagens
køretøj), som også er præmieret.
Vi håber ved denne invitation , at se så mange køretøjer og mennesker , som muligt . så gør denne dag, s øndag den 31. 5 fra k1. 10 . 00 - ? til en udflugt " ud
i det Klampenborgske" med hele familien , bil og evt . madkurv . Der vil blive
mu l ighed for frokost i restauranten, dette er dog ikke afklaret endnu, herom
senere .
Er der iøvrigt nogle , når de læser dette , som kunne have interesse i udstil~
ling af eks . classiske salgsbi l er/motorcykler , reservedele , dæk , l itteratur ,
modelhobby ect. så henvendelse på tlf .
Til sidst vil mulighed for ti l melding til CCAS7 være, at udfylde KUPONEN og
sende den til nedenstående, dette vil dog ikke give forfordeling af pladser ,
der imod et fingerpej om deltagerantal .
på M.G.Car Cl ubs ·. vegne .
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~~r~r~isgr ~5m37olte ,

Estersvej 611 th , 2900

INVITATION TIL

r~EDVIRKEN

VED VIKING RALLY

Vi er af Dansk Veteranbil Klub , blevet inviteret til , at være med til at
modtage de godt 100 veteranbiler på deres tur nordpå.
Onsdag den 10 . juni samt torsdag den ll. juni, er de aktuelle dage, hvor
kørselsprogrammet vil være således:
Bilerne køre fra Ringkøbing ved 14.00 onsdag , hvorefter de forventer at nå
Herning (Harald Nyborg i Birk) tidligt om eftermiddagen. Så går turen mos
Viborg ~ i Dollerup Bakke vil det være sidste stop for opsamling inden Viborg,
turen går derefter igennem Hald ege og vil ende på Domkirke Pladsen i Viborg,
senest kl. 17 . 00
Torsdag den ll . juni - Efter farvel til Viborg, forventet ankomst til Fyrkat
i Hobro kl . 10 . 00 , dernæst Rebild - Skelsminde. Over middag vil man nå Frederikshavn . Syd for ø.Vrå i Skæve vil der også blive afholdt prøve for bil erne.
Midtjyllandsgrp . har aftalt med Dansk Veteranbil Klub, at følge i "sporet"
på Veteranbilerne fra deres stop i Dollerup Bakke ca. kl . 16.00 og ind til
Domkirke Pladsen .
Så vil du se mange veteranbiler - så mød op i Dollerup Bakke kl. 16.00.
Ps. helt snydt for Morriser bliver vi ikke , idet
fald 2 Morris Oxford fra 20erne .

der regnes med i hvert

lOOO-hilsner

fo.~
Lone Skov

A-522
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Invitation:

~;or$"I!_;; \Il!ns;'I!_ I y::lte

\1CLE ~ANiLi E/oI,1

samt ::IC ... r 05 kendte \/eteranDil!M.C .

09 ge ....eloil kluDDer, inviteres til nygge - ..eekenQ p .'!
I'aski lde o yrs kuc:ll:.os .

Stort lukket

omr ~ oe

er stillet til råoigneo , mea hunoe_

""Qt om nat t en (ra k1. 22
Ved ~idE!n af ae tte em do!!

. o~
afnohle~

Truener fcstil/al, der

er gr.,tis aoqanq for aILI! ti! melo te \/eteranl<ører ,
f'l00etio:

r r edll!) d . 1 inaen k1.

lo . oo I!lter l'Hdaq inacn 1<1. 9 . 00

da aranqementel starte r Id . 10 . 00 .

,,

Overnatning: Ihl rg.'.irden vandrehjem Posk ilol! .
Roskilde
~otl!l.

TLf. 02 . 35.21.94
02 . 35 . 43 . 85

Motel S valen,

Hed ehusene .

02 . 16 . 12 . 00

tJelel Prinsen ,

Il oskildl! .

02.35.85 . 10

Hotel Sofryd ,
S lagteriskolen,

J yllinge.

02 . 38 . 80 . 11

"oskilde .

eler er ca..oing IIIlIeI alle faciliteter

02 .35 . 67 . 61
"~ (L .

ved sielen af olaelsen.
Der kan købes mad blde kolelt og Varmt tll rimelige oriser
pl pladsen.
Oer kan bestilles alt l købmandsvarer og mo rgenbrod tll
ca. almindelige priser .
Oer vB i arange ..ente t væ r e "ange ting for voksne og all-e
børn og unge vil l s.,rdeleshed ikke blive 1I1e .. t .
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Uve r Idun ':'Ir sit lige t olll raoe oog s:'l ...tIe Idunnc r er S/lm let pa et areal.
Dem der h llr lvst til at s e Ros kilde har nne mugl1ghl;lOer
fo r det , dor er ca . l,S km . til centrum , ocr q,\r bussc r
hvor halv e ti .,e .
St ump mark . : Dcr vil blive indret tet en p ladS for st umoer, 5,\ lIu kan tage
lidt eller meget mod so .. du s elv vi1. IlUSK 00110[,
1<1 . ca . 0,30 kerer vi en tur ud i landet på c a .

30 km .

vi Skal væro tilbage på p l adsen inden kl . lo , 00 .
Der bliver kårel biler og .. c og personer de r på en ell e r
anden mo'lde har gjort sig f o rtj e nt til det , 5a.,t przmie til
den lzngst fra kommene vete rankerer .
OAde fred ag og lørdag aften vIL de r vzre mu s ik og dans l et
sto rt telt på en der til indret tet 'estplads .
Afslutning : Senda<) kl . c e. 16 , 00
Forp lejning raå hvu en kelt selv betale.
AUG klubber e r invite r et , så vl håber på så sto r deltagelse

50111 mulIg.

Yderlllleu op lvs ninller ang. efllnllemente l kan ' :' 5 .
Vagn Hilshøm ,
Lei f Nielsen,

Jvderup

for .. and SI'IV .

Henll

be styr ei s .

Bent Riff .

Roskilde

Tlf . 0 3.47 . 63. 00
0 3 . 55 . 23.01
02.35 .1 9 . 92

VenlIg hilsen og på gens yn
Sjzl 1 endS !'Iotor Veterener .

Bagsj de :

no .------------ -

Klubbens navn . -------------------

Navn: ---------------------------------------------------------- --Adresse : -------------------

Post no . ------

Bilmærke -------------------

Årgang

Model -------------

Argang

Nodel

f·,

e

mærke ------------------

Antal voksne --------------i~omm er

By --------------

Antal børn -------------------------eller lørdag

freda" d . 7/8

d.

A/B

'f'ilmflldinc sendes direkte til
Sjæll.:lnds Hoto r Vet e raner

vi Vagn Hilstrørn Tværvej n() l,

TilmeldinGen slwl senest være os i hænde den . 15/5

1987

9

Læserindlæg
ENGLAND

11986

Det hele startede med at jeg meldte mig ind i Owners Club i England . Jeg
skreven lille a nnonce i deres blad , om der ikke var nogle. som kunne låne mig et stykke græs , hvor jeg så kunne have mit telt og deres fortelt.
Dette kom så i Minor r·latters i marts/april nummeret 1986 og hele 7 familier kontaktede mig. En familie i oplandet til Bath ude vest på, 3 familier i midt England og 3 i øst England , så det passede fint med e n tur
rundt i landet .

Lørdag den 28 . 6 -86 startede
turen så med afgang fra Esbjerg kl . 12.30 .
Ombord på færgen kom jeg i
snak med en engelsk familie
og det var rart at få sit
engelske frisket op . Kl .
12 . 00 gik jeg så til køjs ,
for at rå en god nats s øvn,
men det var så som så med
søvnen for der var andre ,
som ikke havde nøjedes med
at drikke kaffe ligesom jeg .
Søndag den 29 . stod jeg op
kl. 6 . 30 , for at være en af
de første til morgenmad og
her mødte jeg så igen familien fra dagen før . I nden vi
ankom til Harwich k!. 8 . 30 ,
havde de inviteret mig til
at overnatte hos dem, hvis
jeg kom forbi .
Jeg kørte direkte fra færgen
og over i "den anden" vejbane - kurs mod London.
Efter en t ur på 350 km i bagende varme, var jeg kl . 14
fre mme i Draycott , hos min
første fam i lie .

I stedet for DK-mærke!

Familien her bestod af et ældre ægtepar med en søn boende hjemme . Efter
udpakning og opstilling af telt, blev jeg præsenteret for naboen, som
var en flink familien med 2 børn . Af denne fam. b l ev jeg tilbudt , at jeg
kunne låne en af deres sønner , som så kunne vise mig rundt i omegnen ,
hvor b .la . det berømte Cheddar Govhs Cave og de store drypstenshuler ligger .
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Efter at have opgiver at komme ind p . g.a. mennesker, ville drengen vise mig
en lil l e vej. Hvilken vej: Det gik bare opad ... (turen i Ånda l snes var barnemad i fo r hol d til denne) . ~len vi nåede da kravlende op i l . gear . så der
var megen l atter da han fortalte om episoden der hjemme. Samme aften var der
VM i tv , men mine værter så erikket , så jeg listede ind til naboen for at se
det . Erter kampen gik jeg ti lbage ti l mine værter , hvor vi så sad og snakkede over en kop te i 3 timer.
Mandag d. 30 , tog jeg efter morgenmad afsked med mine værter, for at finde
8ath Morris Minor Center , hvor jeg fik en snak og lidt reservedele . Herefter blev næsen vendt mod Sheffild, en tur på små 300 km.
Denne familie n var en enlig mor og 2 sønner samt 2 piger i pleje , så her var
der l iv i huset . Samme aften ville drengene have mig med til karate i den
lokale idrætsforening og vi var så først tilbage kl . 10.00 , hvor der denne
gang blev serveret dansk kaffe .
Tirsdag kl. 8 . 00 , kom en af drengene og vækkede mig - hans mor kunne ikke
starte , men efter ca . 1/2 time fandt vi fejlen , som viste sig at være den
ene ledn i ng på tændspol en, som var hoppet af .
Efter morgenmad , kørte jeg til South Yorkshire Minor Center i Cusworth . Her
havde de alt , hvad hjertet kan begære til en Minor . Jeg ved , at der er nogle der ha r haft problemer med dem , men det kan ikke vær e fo rd i de ikke ha r
varene . Efter dette kørte jeg en tur til et slot ved navn Cl umber Park ,
men også her var der overfyldt , så jeg fortsatte til Nottingham , for at besøge Henrichs (det firma, som laver paneler og andre pladedele , desuden det
virma som var med i 0 . Hur up ) Hos dem fik jeg monteret e t spejl i højre
side , hvil ket var en stor hjælp på motorvejen.
Da jeg atter var hjemme , fik vi dansk spejepølse, hvorefter vi gik til ro .
Onsdag morgen, efter at have pakk et og spist morgenmad , tog jeg atter afs t ed
denne gang mod endnu et slot kaldet Chatsworth Park , hvor jeg fik frokost og
middags l ur.
Vejret var virkelig med mig - og jeg fortsatte så t i l den næste fami l ie .
Det var et ægtepar med 2 piger på h . h . v . 19 - 21 år og 2 dr enge på h . h.v 58 år . Vi snakkede hele aftenen og ved sengetid blev jeg inviteret indendøre .
Torsdag startede med, at jeg fik serveret te på sengen, men
stemte jeg mig for at spise sammen med de andre. Senere var
på værkstedet som familien benyttede , og herefter kørte jeg
cen trum af Nottingham for at se Notti ngharn Castle og hand l e
re cen tre ..

morgenmaden bejeg en tur inde
videre ind til
i et af de sto-

Over mi ddag kørte jeg til Derby , for at hilse på Jane Flanders , sekretær en
for den engelske klub . på hendes kontor fik jeg hendes adr . og tog så ud
for at få en sludder med hende .
Tilbage til mine værter om aftenen, hvor pigerne viste mig England By Night .
Det foregi k i 4 pubber , hvor jeg fik smagt div . øl og andre gode sager .
Fredag startede efter endt morgenmad og div . tips om , hvad der var værd at
køre ud at se , startede jeg med det lokale autoværksted . Han havde bl.a . en
ny renoveret Jaguar E - skrigende gul - soft top og med en 12 cyl . motor .
Sikke et brøl den kunne give når man startede den og jeg glemte et øjeblik
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alt om min Minar. Resten af dagen gik med at se på gamle flyvemaskiner , hvilket også er en af mine store inte r esser , men om det e n anden gang .
Om aftenen efter bilvask (de skulle jo være flotte til træffet) , kom der' 5

familien på besøg. Min værtsfamilie havde arrangeret en barbace for min skyld
så det blev igen sent , før vi kom til ro.
Lørdag var så dagen, hvor træffet skulle starte, så jeg havde lidt sommerfugle i maven . KI . II.DO var jeg fremme ved træfpladsen, hvor jeg fik div . in~o .
om , hvor jeg kunne campere samt hvor/hvad der ville ske resten af lørdagen
og søndagen ..
på t r æffet var der en del kon!wrl'encer , køre tests og så ellers stumpemarked
i stor stil med bare ALT. Alle lokalgrp. viste , hvad der skete hos dem og
klubben havde 2 store telte, hvor de SOlgte trøjer, slipse o . s .v. Der var
også lodseddier, hvor hovedgevinsten var en Morris .
Senere på dagen ~ar der grill fest , og her mødte jeg den familie, som var i
Ø.Hurup. De ville have nogle tips om Danmark - så det gik hele aftenen med.
Søndag startede med, at jeg blev inviteret til morgenmad hos familien fra
aftenen før.

Den store træfplads med de ca. 1400 biler
Kl . 1.00, efter at telt og sovepose var pakket, var det bare med at komme op
i køen til selve træfpladsen , for den blev længere og længere for hvert minut der gik .
Stumpmarkedet var igen åbent , men nu med endnu flere ting (hvis det er muligt) en dagen før .
Ved l tiden startede der en stor opvisning af

~lorriser

af alle slags.

Bl.a . var der biler fra 1948 , de gam l e Low Ligths, 2-dørs , conv . , politibiler , postbiler m/gummi forskærme , Morris million og elle rs alle afstykninger af r·10rris ~linorer. Man fik helt ondt i øjnene sådan som de skinnede .
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POLICE

-

Engelsk forhenværende politibil med Bobby

Efter opvisningen var der kørekonkurrence på tid , så det gik lidt vildt til .
Jeg' fik overtalt faderen fra familien, som jeg tog afsted fra i lørdags , til
at være min co driver . Der skulle løbes for at sprænge en ballon, men vi var
ca . 4 scc . efter vinderen. Vi blev enige om , at det var fordi bilen var læsset til bri stepunktet og fordi at han skulle løbe rundt om bilen - men sjovt
var det helt sikkert.

Morris 1.000.000. De 349 der blev lavet, har hvidt læderindtræk, er pinkfarvede og har
flere små detaljer
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Efter køretesten, var der medal jeoverrækkelse . Jeg havde fået at vide, at
jeg havde en chance for at blive distance driver med 1034 milen (1633 km),
men nej - det blev en fra Schweiz , som løb af med den præmie . filen hvad
turen var lige god for det .

Grand Masters klassen. Man skallede længe for at finde noget uoriginalt på dem
Ved 18.00 tiden mødte jeg den næste familie , så· det var bare med at hænge
på til vi var fremme ca . 3 , 5 timer senere . Her fik så lidt at spise sam t en
meget velsmagende hjemmelavet øl - endnu engang blev det sent .

Familien som har lånt mig et værelse i 3 måneder

14

Mandag gik hele dagen på et fly musseum i Conningsby - men den interesse,
har jeg jo lovet at vende tilbage til enl enden gang.
Kl. 20.00 efter en god engelsk oksesteg med Yorkshirepudding og mange andre
traditionsbundne ting. kom der gæster , inviteret impulsivt , for at se , om
en ægte dansker virkelig kunne iføre sig tøj, som ikke var rødt/hvid , eller
bare gå uden klaphat (det var midt i VM i fodbold·) . Jo det var en herlig
familie .
Tirsdag var den eneste dag , hvor jeg sov længe, kun afbrudt af Roger , som
sagde farvel, men på gensyn. Efter at alt var pakket, fortsatte jeg til næste familie . Vi fik en snak over aftensmaden , men di var trætte og det samme
var jeg , så vi gik tidlig i seng Og , l hvor var det skønt endelig at få sovet
ud .
Onsdag kørte jeg op til en familie i Clenchwarton, men de havde frygteligt
travlt med at plukke jordbær, så det blev kun til en kop te og ellers tak
for brevet . Videre til Bury for at møde familien fra båden og her gik snakken så igen .
Efter at drengene var lagt i seng ville Tony spille golf på computeret , for
der var aldrig nogen, som havde slået ham, men jeg var åbentbart heldig .
Selvfølgelig ville han have revance , så det blev sent inden jeg kom i seng.
Torsdag ved morgenbordet, fortalte Tony mig , at kun 1/2 times kørsel fra
Bury, lå der et af de største flymusere i England , så her forsvandt resten
af dagen.
Da jeg kom tilbage var grillen startet og endnu engang var en enormt måltid stillet på benene.
Fredag fik jeg sagt farvelag tog så mod Harwich, men ville lige et smut
ind til Cambrige - men hvilket kaos af cykler. Hurtige fik jeg vendt skuden
mod Harwich igen .
Kort før Harwich havde jeg også mit eneste "uhe l d". Jeg kørte tør for benzin . .. om i bagage r ummet - de t hele ud inden reservedunken kom til syne, det
hele ind igen og så afsted til færgen . Men jeg nåede den da. Så var det bare
med at komme ombord. Om lørdagen tilbage til Århus efter en lille tur på
bare 3200 km . .
Til alle jer, som kunne tænke jer , at se England og møde folket , var dette
her alletiders mulighed , at gøre det på.
Jeg kan nævne, at det har udviklet sig sådan , at jeg var på en 3-ugers juleferie derovre og rejser igen den 4. april i 3 mdr . der til, for at bo ved en
af de familier , som jeg mødte sidste sommer.
Venlig hilsen
A-7l6

Aksel Frandsen
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BEM~RK

VENLIGST !!

Vi bestræber os på , at udsende " NORMINOR"
l ' ste lige efter deadline .

omkring den

Derfor skal alle herefter overholde deadline!!!
Alt stof , som vi modtager efter denne dato , vil blive
henlagt til næste nummer .
HUSK !! det nu . For din ege n skyld

At lave blad er ingen
ublandet fornøjelse

ff."~
rd7.,;{·~ l

~

Hvis vi er spØgefulde,
siger man,
vi er naragtige.

Hvis vi ikke er det,
siger man,
vi er for alvorlige.

?d

~

~@J
4'''''''' ~
.

-

__

t~
- ""

~

..,.... ..

lIvis vi trykker noget,
der har stAet i andre
blade, siger man
vi er for dovne
til at skrive se/v.

Hvis vi sidder og
passer vort arbejde
burde vi være ude
og opspore nyheder.

~\

rØ!)

Hvis vi ikke optager
indsendte bidrag, har
vi -gak« og ingens sans
for, hvad der er godt.

Hvis vi optager dem,
er bladet fyldt med
-gas ...

VI MODTAGER OGSA GERNE DIT INDLÆG!

DEADLINE SKAL OVERHOLDES !

~

Hvis vi trykker noget,
der er skrevet specielt
for vort blad, siger man
vi har for lidt afveksling

~

Hvis vi er ude pA jagt
efter stot; burde vi
være at træffe pA
redaktionen.

th

Det skulle sAmænd ikke
undre os, om nogen

ville sige, at vi har
hugget dette fra
et andet blad.
- det har vi iøvrigt opA!
B1adudva/get

Best yr elsen har vedtaget , ikke længere , at sætte adr . ænd ringer i bladet , da der er planer om , at lave en medlemsliste, som senere kan rekvireres hos klubben .
Bestyrelsen
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det er forår
Under en gennemgang af nogle gamle FDM-blade "Motor l1 fandt
jeg følgende sjove annoncer. Det hele er fra 1954, samme årgang som den sorte 4-dørs vi har stående herhjemme .
Skulle være nogle der har en radio af samme model som på
modsatte, er vi interesserede i at købe den til vores gamle
Miner.

Henvendelse kan ske til John og Karen på tlf. 05-873547.
Indkøb,mt
I. F.A. 3-cyl. Lim.
I. F. A. 3-cyl. Cabr.

9,700
11,950

Jaguar M'Ilrk ' vn Saloon

45,240
50.406

Jaguar "2-Pers. Cabr.
Jowctt JaveUn
K~iser-}'rnrer

I $,~

.Henry J .•

Lanehesler Leda

JAGIJU

2~.475

25.367,50

MED

MUCfO(S 110

Lloyd LUn. m . Varme.
Uoyd Stationcar m. Varme .
Me rcedes 170 SV Lim.
Mercedes 170 S Lim.
Mercedes 180 Lim.
Mercedes 220 Lim.
MCl'ccdcs 300 Lim.
M. G. T~' Mid ge l

MOUIS

7.975
8,S?!;

SIMONIZ

FÅR

19,480
20,920

24,650
31,825
57.200
17,400

MIHO~

M. G. MagnelIc Saloon
Morrb Mlnor 2;dprs Sal.
MorTis ,Minor ~ -dØrs Sal.
M ord, Oxford Sal.
Mo rtis Six Sal. m, Varme.

20,960

Udeparktrlng ~delægger Itusindyls al biler

10,563

GM som millioner nr bilist~r i "~rtl~1I ov<'r! Sill\oni~cr
U~r~s ",,~n _ dcn n\~,t ~Jr~ ktj,·c l>csk)'lIcI $C mod rU~I ,

lI,575

14,520
19.G40

:Cl:;cndc k~l1li~lIli("f og ~ kirl cntlc vejrtig. U~ f!.t Cn
gbnsfultl o'w lbd c, der holtlcr Ol:
bc.~k)·Hcr i i'nltil 'I. ~r. Forlang
SIMONIZ i <1"11 h~~ j)~r~s rurha,,<lkr~ llrulI SIM ONIZ KlEENER

ril

r~nSlljlll:

:,f

I~kkell

mcd SIMON IZ voks,

wd rid

MOUtS·6

for De polerer

o.: opnM der·

hcdsl~ rC$ull~1.

SI M O N SE N

&

N IEL SEN

A/S
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tager alle de kendte europa-stationer
på mellem- og langbølger .. .
A lIc i vogncn haJ' bru ~ for 11I1m ih- 0t-: vilalit BL
l':i ,[c bJl ge 8 t l'll.~k. FJi reJ'ell k\' i kkes op, og :1f(1·
p,\ givclIl.cuen !;kæq 'cs mc,l C l ' PIJI L [ PS aUI Oradio i vog ne n , - og dC Il Cl' Jet al hctjeJlc med
Ii'ykkna pper til I~ ral'o r iI 91at;oIlCI', som Dc sclv
vælger. Dc Hr stprre glæde ;or VOg Il CU, og: 1.J .~uc

k o rte og la nge 11I,'e blivcr ri gti ge foruiljel sesIlI n:l lJlcl1e n "skræJ tlc rsye t" P I [ I LIPS lIutorauio.
l\ l cd I'\'cr prrlUPS "lItor:Hlio f,l lge r i nte r natio nalt ~ "n'" t il "wis, der p; ivf:r ;ul p;a n1( til a t få
CV L fejl l'et! modta gere n rcttet le t og hurti gt,
Io l'or i Vcs tcuro pa Dc c llll bclimlcl" Dcm_

3 uafhængige dele
- elegant montering i enhver vogn
for.ltl·r~·",'" "
b)' ~~c"

kra: ....' r i" I:"" Lc.jcui us og

k~ "

..Jc.-Jor ,,,,l·

skj ult

II lliulI!.!'"'' k 'lII

""br;II~c I

I )'uligt cl ler skjult - ",cd e ller

udc1l f"rkro m" . &;I' cr . ·

J.
"

,1I()1lJu~r. rN'

k,,.. 'ned . ilte 1m,; ,lim en, ioller "bce ru i eller
uu,J er ;,,,"ru n' e ,,.],,..,lIc!; se J.' Il en ' ui" t.l~lc yo,n.

Lad en af vore forhandl ere demonstrere PHILIPS autoradio for Dem
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Sommertræf 1987
OBS-OBS-OBS:Rattelse:Den sammanlagda
strackan i NORI'1INOR nr 46 sid 10 helt
felaktig . Dentotala distansen från
Goteborg ar endast g6Q_km
,,

,,

,,
(
~

\.,
l

",
,,

1 . 0stersund
2.Trondheim
3.Goteborg
4.Sundsvall

J'

Las avstånds kartan
så har :
~jar du ar i nr 1 ar avståndet t i ll traffplatsen §_km_,nr 2 2§Q
km, nr 3 g§Q_km, nr 4
2QQ_km_
19
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Jeg har lavet en tur tilOstersund fra Frederikshavn, på ca . 890 km.
Turen er lavet ud fra brochurer fra Sveriges turistinformation , så
det skull e være nogle af de bedste campi ngpladser .
Har du lyst, vil det være hyggeligt med lidt selskab.
Da turen er over en lille uge , er det ikke de store dagture der vil
blive (højest ca . 215 km - mindst 125 km. pr. dag) .
Her er , hvor du kan finde os;
~led

5/7

Søndag morgen:

båden kl. 9 . 00 til Gøteborg og om aftenen
på Vita Sannars Camping ved Mellerud (vej nr 45)
Husk rabat ved Stena Li ne

6/7

Mandag aften:

Sku tbergets Camping ved Karlstad (vej nr. EIB)

7/7

Tirsdag aften:

ytnasangens Camping ved Stallet (vej nr . 234)

8/7

Onsdag aften:

Orsa Camping ved Orsa (vej nr . 81)

9/7

Tordag aften:

Storsands Camping ved Ostavall (vej nr . 315)

Tilmelding IKKE

nødvendig ~! !

Hilsen A-438 Kaj
A-7lS Aksel
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ProGram for lH.ll.IK6 sommartrtiff 1901,
FrcdllJ': 10 juli
Inkv(>.rtcr1nc;
Up pni n L( av triir ren
Tiparllllclll

Url1l1tvfill
T,Ordl.\fj 11 ,1 uli

,rii.r:kninr,
Fotor,rnfcrin c

Ko1'teee c cnom ii~te roW1d3 celltrlun

IY'3rs bilmuocWll
Karre oeh brOd
Fornti dflbyn Jamtli
lolarknnd
Dnnouppvi~ning

r,liddae-

Pris utde1nine
\"{nmoo blues bund
Grlllkviill

SUndae 12 juli
[,\nr)uw,d
Rund tur med &ngbutcn 'l'homm6 fur dem Dom

onsko1'

07 ilrrl tl"Hff avs1utns

Ufuldag 13 juli

For dem som onskar en extro semesterdag hiir 1 J fimtlond
o W1ler vi Iluturligtvis upp med guitlnine; for ex. f jall tur
till ArMalen eller Åreskutan , eller }ned hjiilp att hitta
fl skr. vattcn . Il i f tlr oven kOJlUllU (llcd cGna f o 1' 01ae _
ODS ! S ISTA Am~ j\I,1:I11G3DAG i:n DEN 1 JUNI OnS !

Vil lkonunen 0'1(1],,',r

JLiF;!+' lur.d~r;ru!lp u n
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PLACES AND OBJECTS
OFINTEREST
Jamtli - one ol Swedcn's larges! opcn
air musCtJms. has aboul 40 timoorcd hi·
slorical buildings horn dirrereni conluries
and pa'ls ol Ihe cOUllly . Pari ol 11m park
is in use as II summer grazing village.
The restauran i , Hov, willI Jiimlland dis·
Ims as spoclalily, Is opcn all year roond .

Uin smu seet - 11m COunly museum,
opcn every daV all year, exhibils
8rchaeologicallindings' and lite in
Jiimlland. ns proudast exhibils are
11m Overhogdal Tapost'y (waven in Ihe
12th Cenlury, possibty depicting
Iho coming ol Clulsllanily) and various
dovices lor capturlng Ihe Groat Lako
MonsIer (SloIsj6odjuro t) .

StorsJ6Th ea tre - buiU In 1978 and with
Iocal red limes Ions lacing. has a high·
quaJiry Pf09famme ol plays. concerls ex·
hibilS. elc, II is also a busy eonlereoce
cenlre.
5.5. Thom~e- Sweden 's oldosl (buiU
1875) coal·tired, propeller driven boal in
regular \raHic, malnlalns SlorsJon's
provd Sloamboallraditions. A hip an Ihø
oJd lady lO one ot Ihe oullying Islands.
e.g. AndersOtl, is always a worlhwhile
oxporlence. Retroshments are availab/e
on board.

P.Lo\TS POR

•a

•_

;'C·C-____________-'"'·~m

........, ..........

~,_ot. , '
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I
2
3
4
5
6
7
8

SO~U.IARTIl ;'; FP

TooriSllnlOfmation Bt..,eau
Oslersunds chalel and camping silO
Frasa camping sile
Frosa holidny chalets
Youlh hOSIOI
JamII; park and opcn·air museum
Counly musoum
Town museum

9
IO
11
12
13
14
15

SlorsjO Thealro
Town Hall (Rådhuset)
Quay·side marina
lee Sladium (Z·kvpolon)
Stockctitt viewillg lower
Froså Church
Somma,hagen, llOme ol
composer W. Pelor$Ofl,Bcrgcr

Froson - Ihe "Island of Frey", a tourisfs
dolight, wi lh av diversity ol allracUolls:
Tho Runo s l one - Swedon 's moSl nOfl '
horly knowll. deling hom Iho t llh Con lu,
ry, leUs ol Ihe building 0 1 a bridgo, and
Iho coming ol Christianit y Io Jåmlland.
Froso Church'- lypically Swodish, wilh
a bfeathlalting view over StorsjOfl and
tlle western mounlains, Is a poputar

church to bo married in, An English ta·
ped tex l about the chU/ch Is avalIabie.
Stoc ke Utt - avaca lion site, nonr 1110
Chureh, serves relfeshments In alt factive
homeslead surroundings. both in and ou t
doors, There is a viewing lower and a lo,
cal school museum Iloused in Ihe oId li·
brary (1833).
Sommarhagen - opon to public in IIle

summer, is Iho lormer home ol
Jåmlland's boSI known composor. W,
Peterson·Berger, His most popula r work,
Frosablomster, is a tr ibule Io FrOsan and
JlIm tland.
Fra so Zoo - with a large numbcr ol
animais - rarø types such as Sibcrian
tiger and many 10Ulld wild in J1imtland:
efk, boar. woIvefine , musk·ox,
The Pingvin Restaurant j)fOvicles load
and drink.

......
16 Frooo Zoo (Ojurparkcn)
17 Rune Slone
t8 LOvsta swimming poot
19 OdcnsaJa swimming pool
20 Rocrca tional area (Utsikten)
2 1 tndoor swimming pool
22 Troning race back (Travbana)
23 GUSlavsberg slalom sIope

2<\
25
26
27
28
2'9
30

Ladångcn slalom slope
Bus squarc (Gustav 111:5 torg)
Central Station
Airport
Police Slation
Telephone,teleg.aph station
Ubfary (Bibliotek)
31 Viewing towe' jFrasålolOel)
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1981

FBUSI..i CAm'UIG US'l'rmsmlD
J.icdlemo nro _ _ _ __ 'l'e lefon nro _ _ _ _ _ _ __
Hamn o_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Adre os 0 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Poo tnro/ny - otado __________________
Antal VUXl1ll o

D

D

Antal barno _ _ _ _ _ _ __

~Jt uga/hytte .., blidd 110 Bvkr/dygn -(Bndaat 10
'l'it lt 45 Ilvkr/dYOlI~ lIusvaen 45 svkr/dygn

D HunVflc;n med
D
D

2 dyen

D

at)

otrom 55 oVkr/dygn

3 dyon

D

,'l era ' dyen

tuddae; lordaekviHl på triiffplatseno Potatisaal! a d
och rostbiff, t:,ronaakcr , dricka-Ul,och IJmorgås o
50 OVkl'0orto Anta.l portioner,

Voksne

SV kr 'PQ.rt Ant!>,l port
Børn u/lO år
,_--,25
! 1 at ro (} over trhfl'el'l.o aila blia! IO uv]llj s

O

Fi kn under l:ortcge 10rdo.e;

Atunalan måote vare.

Ol::3

Svar anndeo til l

Gusten Bjork

tillhnnda sonast 1 Juni

SIt0L:nvUccn 14

co

::;'/!-:P.IGZ

I

,I

'i'riiffa.vgi rt=In t rade Ivars bilrnus6wn

03 4

I

I

Tri.iff/:l:lrl:e O'l11cmhlemo

ObliGatoriok trtiffuv61ft 30 avkr/pe:r vuxen

UDS:

l

Brunf10

OBS!
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TRÆF - PRÆMIERING

*

øst:.e"-5·uncl

10-1.2

.:r .... 1;1.

Sparekassen S OS forstar at in vesterer
på de r ette steder !! Derfor s pon sor SDS

alle flotte pokaler til SOMMERTRÆFFET I
ØSTERSUND 1987

***
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gruppen
REFERAT FRA ARSMØI'ET.

Arsmøtet i

NMMK Os l o gruppen ble avholdt onsdag 11 mars på

Kjemisk Institutt på Blindern.
05 Olav Bjørge åpnet møtet . Arsberetningen for 1986 ble så
referer t

av Olav.

026 Hans Volden fremla og komenterte OSlo-gruppen regnskap

for 1986.
098 Arne B. Holm ga en orientering fra

LMK~s

landsmøtet

~87,

som ble avviklet 7.februar.

Olav iniedet

så en orientering fra

NMMK~s

generalforsamling

hvor hele vArt styre , med unn tak av 339 Reidun Bjørge , var

representert .
Valg av

~tyret

for Oslo gruppen ble så gjennomført. Valg-

komiteen bestod av 107 Rolf Skau og

Tore Helgesen.

Rolf Skau frem la forslag til nytt styre.

kontaktperson: 098 Arne B. Holm
001 Ole Jørgen østby
sekretær
026 Hans Volden
kasserer
045 John Boklund
styremedlem
styremedlem
005 Olav Bjørge
Fors l aget ble enstemmig vedtatt.
Som avslutning var det kaffe og kaker,men lysbilder rakk
vi ikke denne gang . De har vi til gode.

på gjensyn
098 Arne
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Sydsjælland og øerne
Så har vi fået sommerfornemeiser, her til vores
fastelavensmøde, der blev holdt 1-3 med kaffe og
boller . Vi 14 som var her blev enige om at prøve
noget nyt her i gruppen .
rind fiskegrejerne og familien frem og kom med på
en heldags fiske ,og strand tur til Halsskovmole .

Lørdag d . 23/5 KL . 10°0 går starten fra Sorøvej
484 Rislev med forventet ank . til Halskov kl.ll.
Tilmeldnlng på (03)736549 . eller Sorøvej 484 Rls-

lev 4100 Næstved . Gebyr til turen 10kr per . person .
Til dækning af præmier da der vil blive konkurancer
for fisker og ikke fisker .
Medbring Grill-Røgovn eller andet fisken k an til beredes på, samt stole , og borde og madkurv så vi

rigtig kan hygge os .
Da vi ikke kan garantere fangst , vil det være til
at købe pølser og brød som erstatning, så ingen be høves at sulte .
Tusind Hilsner .
H- 386 Ketty .

S0NDERJYLLANDSGRUPPEN
Hej folkens :
Som I ser er der møde den 27 . maj , mød op , for vi skal have valgt en ny
kontaktperson , da jeg ikke me r e har tid til det , og det kan i kke være
tilfredsstillende for i andre .
Hilsen
A-493 John Pedersen
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:;.lI\ORRIS MINO
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ØSTJYLLAND

"Tro det eller ej.
De tog en rask
beslutning "
"STOR FEST
RESERVER

!EN

allerede nu
FLERE OPLYSNINGER I NÆSTE

29 - 8
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KØBENHAVNER-GRUPPEN ??
HVOR er den
Som medlem gennem 1 års tid; fryder jeg mig 'hver gang
NORMINOR dumper ind af postkassen • . først skimmer jeg
det igennem. er der noget fra København. nej det er der
heller ikke denne gang. Dernæst nærlæses bladet med
stor fryd. men med lidt skuffels e over , at København ikk«!
er repræsenteret.
DERFOR spørgsmålet, er der slet ingen interesse for en
Københavner-gruppe ?
Kunne det ikke være lækkert en lørdag om måneden f.eks.
at dyrke sin kæreste hobby sammen med andre ligestillede.
Her kunne vi udveksle fif, erfaring, afhjælpning af diverse
problemer. få ideer og hjælp af hinanden ved restaurering
af vores Ulegetøjtl. så de andre Københavnere bliver grønne
af misundelse over, vores fine Morris lr ..

Det kunne eJ'!dda være, at der i Københ::l.vn np'.c;å findes e n
Københavner-IIAnton KamplI • der kunne bistå- med hjælp og
vejledning til betrængte Morris Minor-fans ,
KOM NU UD AF BUSKEN. der er så mange af os, så der må
være basis for en sådan "arbejds/hobby-gruppe",
Henvendelse kan ske til :
A-I003 B . Lund
Sct. Kjeldsgade 27, 31 tv.
2100 Kbh. ø
(Ol)

184971

Vedr . Østj yllandstræf
Vi er en gruppe fra Midtj ylland, som påtænker , at
møde op på Østjyllandstræffet lørdag den 6 . juni .
Hvis du v il være med i kolonnen , så mød op på par keringspladsen ved Tinghallen i Viborg kl . 13 . 00 .
Vi k ører så he r fra ned af hovedvej AIJ mod Vejle og
har opsamling på Taverna (ca . 2 km . før T-krydset
v ed Vejle) Her vil vi være ca . kl . 14 . 00 .
Mød op og støt de andre loka l grp . også .
Hilsen Midtjyllandsgruppen
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.. så ta'r vi fat
på en frisk!
Traditionen tro holder vi
igen i Ar so mmertræf.
Med l emmer fra alle andre
lo kal grup pe r er ogaå meget
vel ko~ne .

Træffet foregår

wekenden de n 5-6-7 Juni .
I hr har vi valg t Rii s camping
SOM m~l , og håber at valge t bliver
t il freds atillende for a l le
Her er CE t forel0big~ progr am for træffpt , nen det n0jagtige
program fort>findes pA træfpladsen
U . 17 Tr æffet I.ltarter

Fredag den 5/6

Opu t illi ng af te l tp
og g rill aften
Fællps Morgenbo r d
Svip tur i omegnen

Lørdag den 6/6 Formiddag
F fter~iddag

ca .K I . 12 Fælles ~iddag
:'<1 .13- 17· hent hus a ll ... er v elko~ne
Kl.l 3- 17 Di v. aktiviteter sAsom
Landskamp (0stjylland moc ?)
Hvem tør sti l le op ?
+ div . ·<.o nkure nc er .
En tur til J,0venar"en

S0ndag de n 7/6 Frrmidrlag
Efterniccag

Oprydning og

Alle t ildmeldinger til Jens Tlf . 05720727
Me n S!':NF:ST den 29/5

HUSK
HUSK
T1IJ111ELDIHO
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afS~ed

Cør det allerece nu .

Her er et kort over træfpladsens beliggenhed . så skulle der H:'<e
være nogen undskyldning for i k!:e at deltage , og selvføljelig har
du inviteret både far , mor og

kanar~e f uglen

løTdag eItermlddag

til åben hus .

Mød op!
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Referat af MIDTJYLLANDSGRUPPENS mnd. Møde d.22/3.
Sa kom der langt om litnge skub i Midtjyllandsgruppen igen, efter
at vi h avde holdt stille siden s lutning e n af 1986. Der havde været
forvirring om hvem der havde jobbet som kontaktperson, efter at Lone
Skov blev valgt til Formandsposten i NMMK. Men vi samledes 10-15
biler og ca . 30 medlemmer ved vores nye mødested; Golf Hotel

i Viborg

som venligst har s tillet lokaler til radighed for os. Der var em tætpakket dagsorden med fors l ag til kommende ar rangementer og det he l e
blev drøftet. Vi enedes om f l ere væsentlige ting, her kan nævnes, at
vi blev me dlem af Radio Viborg og kontigentet( 300,- Kr) blev indsaml et blandt de deltagende. Vi vi l fremover annoncere vores aktiviteter via radioen (i service redaktion en), d a den kan hØres i de fleste af de byer hvor Midtjylland sgruppen har sine "tilhører", vi vil
naturli gvis stadigvæk s krive til arrangementskallenderen i

Norminor.

Midt jy ll andsgruppen valgte et logo, det blev en original
Travelier 53' . Den vil bl.a. blive trykt pa de T-Shirts, vi
har besluttet os for at fa.

ligeledes

De er p.t. under frem stilli ng.

Vi blev enige o m at deltage i

"Sport og Fritid 87 " med ud-

stilling af biler, det finde r sted ved Tinghallen i Viborg Lør. d . 9/5
ligesom vi skal mødes med deltagerne i

" Vikin g World Rally " i Dolle-

rup bakker d.l0/6 k1.16 . 00 og følge dem til Viborg Domkirke.
A-8 12 Erik Andersen blev valgt til assisterende" kontaktperson
under stort bifald, noget jeg er glad for da min tid er meg et knap.
A-115S Karin Jacobsen fremviste envidere et fint oliemaleri
at h endes bil" Minor Tøsen" som var blevet fremstillet pa baggrund
af et fotografi .

****

Alt i

alt et godt møde, med optræk til stor aktivitet
A-318 Steen Hoffmann.
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****

ETTERLYSNING
Hvis du som norsk medlem a v NMMK ikke har motatt "NORsk M!NOR "
med vedlegg i mars må ned , har dette sammenheng med at OSLO
gruppens styre ikke har din adresse.
Som kontaktpersoner vis .1 vis Lf.IK er vi avhengige av å vite
noe om de norske medlemmer av klubben og deres biler.
Hvis du er en av de " forsvunnede ", gi oss et hint til NMMK Oslo ,
pb . 37 , 0705 Oslo 7 .
Samtidig vil vi etter lyse de kartotek-kortene vi har sendt ut ,
de var ferdige frankerte så vi håper

at du som fremdeles ikke

har returner t ditt , gjør dette snarest. Takk !
For OSLO gruppen
098 Arne

MlNITRÆP I VINDBBY0RB
Vi gen tage r successe n fra de f or egåe nd e år og afholder minitr æf
i det sydfynske. D e t ska l i år foregår i Vindebyøre på Tåsinge
v/Svendborg i week-enden den 15. - 16. august 1987.
D er vil f oregå f orske llige ting i lø bet af de t o dage , så so m konkurren ce r, amerikansk l o t te r i og f ælless pi sning med medbragt
mad lørdag af t en .
Vi håbe r

på li geså srort fr emmøde som de andre år.

Tilm el di ng ønskes senest den 9. august 1987 til:
Alber t Hansen, Brænd eskovvej 18, Tved , 5700 Svendborg, t l(, nr..

(09 ) 21.98.06.

VEL MØDT!
Venlig hilsen: A -596 A l bert Hansen

PS: Der er mulighed for at leje hytte r på camp ingpladsen, h vis
det øn skes .
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Det bedste er at
prøve selv
Men det kræver at vi er godt forberedte , og det vi! vi gøre alt for .
I anledningen af NUl,Ha P.nglandst ur 1988 , laver vi e n F:nglandsdag

fredag den 15/4 (st . bededag) , vi indbyder heroed alle ti l en
indspirerende og underholdende dag ved John og Karen .
Vi starter kl. 14 . fælles afgang fra Vejle havn

k ·~ .

13 . 30 og ved

Brugsen Jelling kl . 13:30 , medlemmer nord fr a vil kunne køre
direkte. oplysninger om vejen for dem vil kunne fAs hos Jens tlf .
05720727 eller hos John tlf . 05805384 vi ser gerne tilmelding
senest onsdag den 13/4 .
Pr ogrammet ser således ud !!
2st'<. t est film, "loooo" J,u les non

8top " "Enge18~e

biler gennem

Europa" lat:t. film fra MOT 85" (det Engelske udlandstrær).

Der vil blive vi st billeder fra John og Xarens Englandstur 1985 ,
der vil ogsd blive ho ld t et mi ndre foredrag om denne af Lektor
ean phi!. i Minor J . S.Jensen . Vi vil også prøve nt frems kaffe
yderlige oplysninger om Eng l andsturen 1988 . Vi ser frem til en
spendende og underholdende

d~·g .

Problemet er løst!
Østjylland har igen fået lavet trojer . Trøjern es tryk er denne
gang mere diSkrete , et aflryk af bomærket i venstre side af trøjen,
(Der hvor ~rokodille n normalt sidder) der vi l i første omgang
blive try kket 20 stk . Og v i håber på at kunne sælge dem ved
først kommende arrangement , så hu s '< den der førs t kommer til
Prisen bliver ca l05 , ookr .
Med venlighil sen
på bestyrelsens vegne
A- l28 Jørn

36

MINI TRÆf lørdag d.
_~l .

20

10 . 00

ALS

juni:

Træfpladsen åb ner på Møllers Camping, 0sterby på
K egnes .

Klo 1 4.00 - 16. 30

Økonomiløb

Kl. 19,00 -

Fællesspisning

Menu:

Hel s tegt vildsvin, kuvertpris 75,-kr.

Senere på aftenen vil der blive af holdt ame rikansk lott eri m. m.

Sø nd ag d . 21

juni:

Kl . 10.00

Forskellige aktiviteter

1(1. 1 3 . 00

Fælleskørsel t i l Sønderborg

~l .

Stumpemarked og præmieudd eling

14.30

Tilmelding til Poul Iv e r se n tI f . nr. 0447218 1 bedst mellem
k1. . 1 0 . 00 - 19.00.
Tilmelding senest d . 5 juni .

De der ønsker at deltage i fællesspisning bedes indbetale beløbet 75,- kr,/kuvert sammen med tilmelding .

PS Husk klapstole + campi ngpas
Gode badeforhold (stra nden )
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Teknisk Brevkasse
BREMSEVÆDSKE

GLYCOL ELLER SILICONE???

Efterhånden ser vi mange flotte farvestrå l ende annoncer
der priser de nye si!lcone-bremsevædsker til skyerne.
SILICONE - BREMSEVÆDSKE ER IKKE VELEGNET TIL MORRIS MINOR !

Hvis du tænke r dig lidt om kan du let se hvorfor argumenterne for s111cone ikke holder i vort tilfælde.
Silicane-bremsevædske optager ikke vand i

sig ligesom

den almi ndelige bremsevædske. Rigtigt , men til gengæld
vil det kondensvand der opstår i vores hovedcy l inde r
blive fØrt ud i bremsesystemet som dråber, hvilket er
endnu værre. Hvis bremserne bliver så varme at sådan en
dr å be kommer i kog vil du få totalt bremsesvigt . Hvis
s å dan en dr å be fryser i et bremserør vil du få bremsesvigt på det eller de hjul røret fØrer hen til.
Si l icone-bremsevædske har hØjere kogepunkt end den
almindel i ge. Rigtigt, men hvem af os har op l evet bremse svigt på grund af den almindelige brems e vædskes lavere
kogepunkt? Ingen! Almindelig bremsevædskes kogepunkt
falder efterhånden som den optager vand, men ingen af os
kan kØre så længe uden at lave bremser at det kan blive
et problem for os.
Silicone- bremsevædske kan give anledning til problemer
ved udluftning af bremserne , da den i modsætning til den
almindelige kan optage luft :~
Konklusionen må være , at d e r ikke er nogen fornuftig
grund til at bruge den meget dyrere silicone - bremsevædske.
A-120 Anton Kamp Nielsen

Ha r du proble mer med di n
minor a f te k nis k a r t ?
sA SKRIV TIL DEN NE BREV KASSE , DEN ER HER F'OR
.!li1i S KYLD ! ! !!
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Artikke l f r a Tommy Fre ude ndal , som ha r fundet de n i
bladet " Bilen, mo to t og Spo rt" .

Udnyt bilens varme vand på en ny måde:

5ALETFARDU
VARMT VAND
15PRINICI.EREN
Varm sprinkler-væske - og masser af den. Det
giver den reneste forrude. Her kan du se, hvor
let du selv kan skaffe dig denne luksus. Det er
billigt og tager højst et par timer at montere.
ed at udnYIIC ovcrskudsvarmen fra VlIrmcapparatets
slanger kan effcktiviteten p~
sprinkleren Ilges bet)"dcligt. Som
det så ofte er tilFældet med gode
losninger, er de! både enkelt og
billigt AI op'... rm e sprink lervæ sken. Bilen producerer selv varmen - det er bare om at udnytte
den.
I al sin enk elhed drejer det sig
om at lade spri nklervæsken lobe
rundt om "arrneapparat-slangen
og optage o,'Crskudsvarrnen. Der. eftcr far forruden nogle varme
sprojt og rensningen er langt mere
effektiv.
Dtn simpleste losning ville være
at sno en lang sprinklerslange
rundt om "armeslangen, tape den
fast - og så gla:de sig o''Cr det varme vand. Men for at gore losnin gen langtids-holdbar, bør den udfores i kobbenor.
KobberrolCl skal væl"C 6 mm i
diameler og ca. en meter langt.
I):t gi,"Cr 13 vindinger, h"is VlIrmeapparal·slangen har en diameter

V

på 20 mm. Det er den almindeligste tykkelse. derfor er el kosteskaft
velegnet til at sno varmesneglefl
rundt om.
For at udnyue varmen maksimalt og havc sA stort et lager af
"armt vand som muligt, skal sIleglen være s~ lang, som den kan
blh"C. Ud af f n meter kobbermr
bliver der en snegl på ca. 12 em
længde. med en ind'"Cndig diameter på ca. 20 mm. 5:1 er det jo bare
at tage målepinden og finde ud af
h,"Or lang sneglen kan blh"C.

Sno roret om
el kosteskaft
Seh'e fremstillingen af sneglen er
nem - det km:o.'er blot lidt fingerkræfter, for sneglen skal snos i
hånden. Sæt kosteskaftel fast i en
skrueslik. Læg rorel vinkelret på
skaftet og lad en ende på ca. IO ellI
Slikke ud. Det er til Bt holde Fast i
og senere til slangemont ering.
Kobber-rorel er ganske blodt. ringerkræfterne skal bruges til at holde snelllen fasl rundt om skaftet.

Skulle del vise sig, al varmeslan·
g~ n ikke har »Slandard-mal« er
delmuligl at finde en rundstok på
målet i en tommerhandel.
For al fa rat i varmenlwor der er
meSI af den, bor varmesneglen
monteres så tæt som muligt til
varmeappamt -vc ntileo, Ber skal
der dog tages det praktiske heosyn, al sprinkl er-slangerne ikke
ma blh'e for lange - så er varmen
forduftet, inden den når forruden.

Dobbelte dyser giver
dobbelt effekt
Montering på \'entilsiden af kredslobel lil varmeapparatet indikerer,
hl'ilken slange man skal ha'"C fat i
- den med det varmeste valid. Hav
for en sikkerheds ~kyld et nyt
spændebilnd pa·r~1. Hvis det er
længe sid en, slangen har væ ret aFmonteret, skal der måske bruges
mild ,"Old mod spa::ndebilndet.
Det kan endda "i!:re nod"endigl
i nogle tilfa::lde at ska::re det ~"derste
stykke af VlIrmeslangen, fordi lang
tids klemmen af spændebåndet får
slaogc..enden lil al »ligne en tuli _
pan".
Der er ingen ben i monteringen
af varniesneglen, bortse! fra, at
det er praktisk i fOf\"Cj en at have
bukke! tilslutnings-studsene i den

rigti ge rctning. Disse skal ogs å "ære fri for grater, og hullet renset
med et 5 mm bor.
For at få så megel "and på forruden så hultigl som muligt, kan
man udskifte de originale sprink ler·d)l:$er med Ct sæt, der har to dyse, Iwer. Swrrelsen på sprink!erdy_
ser cr stllndardiseret, Sil det skal ikke we re en original reservedel blot må man Vlere forberedt p~, at
den måske ikke er så »aerodyna olisk« son' den orign~lc_ Til gen _
gæld er den dobbelt så effektiv.
Udskiflniogeo af sprinklerdy.serne er i princip~t nem. men kan
va::re drilagtigt på nogle biler. Tilgængeligheden kan Vi!:re vanskeliggjort af flt isolerings-materiale i
motorrummet, dier af at de kun
kan nås indefra kabinen.
Slangetilslulningen skal ikke
lendrcs. Det VlIrme sprinkle"'and
Fores frem til T-stykket og derFra
ud til dyseroe. N~r slangerne trækkes, må de ikke ligge udsat for
»klemmelus« og lignende.
Selv på luksu sbiler er der ikke
opvarmet sprinklervæske som
standard - og det er heller ikke al·
mindeli gt med en vandpantomime
på forrudelI fra fire varme stråler.
Men det er muligt med lidt snilde
og et par timers arbejde.
O

OeUe lkat du bruge:

I tit 2 meter 6 mm kobOOffor. 2 meter
sprlnkter-stange, 2 dobbett·dyser. ot kosteskalt. en kop ~afmt vand. et spændebånd.
Delle VIIIIrklo] ekal du bruge: Skruetrækker, 4" skillenøgte.
S6 megelIld skat du bruge: Mellem en og to timer.
sA meget kolter det:
Clrke 50 kr. Sprinkterstsngø: 5 kr. pr. m. dy·
ser 5-tO kr. stk., kobberreres. 10 kr. fif. m.

Slw.rt ...."

~ ~ ~

I/"atre møgø' 'ang

Varmesnegten lkal opva'me Iprtn ktefVaaken
med varme IIlI bUens vermeappamt, derlor er
det bedst at anve nde kobberro, med god varmetlXlntng. Sneglen IremlUlln al 6 mm kobberror, ea. 1 m tangt. Sno del om et kostnkal1,
sA panar dIameteren ur de lin Ie stanger. Var.
mesneglen ska l monteree om Illgangen 111 varmeappsllItet og helll d tæt p' .... ntllen lom
muligt. Her kan >OVBllIkude-varmen_ udnylles
ma.I eNekl1vt.

Dan ollglnate aprlnklar-Ilange .r næppe tang
nok, køb derfor el par meler Irt sk slange. FIlI
sprtnkt er-be holdellln. motor 'rak ket et s tykke
atang e III Indgangen pA varmes neglen. FIlI dan
anden ende al . nagte n lrakkes el .tykke !II Ts tykke t, der lordeler vIndet III sprinklerdyseTJle. Montertngen teUet bel'fdellgt, hvts
ende n al slangen dyppes et øjeblik I varml
vand, '" 1111 e n kaNamasklne. Pasp', It.langerne tkke kan komme t ktlmme.

To sprlnkter· dyter mad dobbelt·dyta sende r I
Ngen. natur 11111 81rilar op pi lorruden - alld
e n muse va'mt vend. Justartngen al hver dyse
er el tAlmodfghedsarbede. En hæl1ek tamme eIler en syn6t er egnel .væ rktø]_. SlrifeTJle skat
IlImme I o.... rkanlen af del rensede area t, IØrd t
lar1l'lndan vII tvlnga s trileme nedad. Med lire
Itrilar, varm .prtnkler-yæske tllnt et Inlllklttm.
opløsende mtddet kan man trygl kolli vtntaren t
møde.
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DET stod
-

gonopfrisket af

A

21

Stort og småt fra en forgangen' tid. Ideer til bi l en eller
måske blot et par sjove bemærkninger.

For 7 ir siden
Medlemstallet øges måned for måned og klubben tæller aller ede 50 medlemmer.
Årets regnskab: i n dtægt ved kontingent 655, salg af klæbemærker
450, -

For irslden
Vestjylland og Midtjylland har fået oprettet egen lokalgr.
Hård kobling: Tag tværgafJen mellem vange og koblingshus af
og forlæng den korte arm med i-2cm. Bor hul i den nye plade og
monter gaflen igen. Næste gang
du rører koblingspedalen , vil
det være som at træne i ~
( har aldrig prø vet det , red . )

For 3 ir siden
Hei alle Minor folket - For at si som sandt er, vet dere ikke hva dere g i kk glipp av , alle dere so m ikke hadde anledning
til å være med på Primus Treffen . ( Klubbens første. red.)
En v is fr . Skov startede egen produktion af klæbemærker .
"Morris 100 0 Ja Dak" .

FOr 2 år siden
Til "Beduggede t-1i norkørere: Undlad at købe jer fattige j div.
antidugmidler. Gni.d ruden ind med li dt aJmindeJigt opvaskemid del og t ør efter med en tør kJud. Effektivt og billigt .
Medlemstallet er
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i

dag oppe på 811 .

Annoncesiderne
Sælges
1 sæt røde sæder fra Saloon .
Morris Minor 1953 , 2 dr . Saloon

(delt f or r ude)Et fuldstændig komplet kø retøj . i o r igi n al sta nd,
dog med 948ccm motor . En del rust
H. b . o . dkr 4000, - v/hurtig handel

Henv : A- l036 Esben Hansen .
t l f : 03 - 951656 .

Mar r is Mi nor van hvide pl . 1 97 1
ads k i l dt eller som dele : vangeførehus , 4 døre- vare kasse , bagdøre
m. lille rude - benzintank (stor)
bagfjedre . m,m.

Henv : A- 438

1.

kaj Axel Larsen
Peterholms Alle 91 .
1100 Vejle .
t l f , 105 J 840957

stk . Kølerhjelm .

300 , -

"
komp . rødt indtræk (pæn) til årg 62.
' . stk . Bagklap (lille blød bule)

1 . stk . Marina køler .
2,

Hen v:

stk .

A- 867

To y ota sæder med naks.

(pæn)

850,125 , 50 , 400 , -

Jørgen Højgård .

Vibevej 3 8860 Ulstrup .
tlC :

(06)464131.
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Da jeg har købt en Bindingsværk er
min Pick-up nu til salg. Den blev
gjort istand i Juli 19 86 .
Er sort med hvid f ælge og har trælad.
Arg 1968 , desuden har jeg en 1000 personbil til genopb ygning pris 3500 , For Pick-up havde ~ jeg tænkt mig en
pris på 1988kr. Nysynet.
Henv :

A-979 Jesper Køhler.
Vennebjergvej 226 .
9800 Hjørring .
tlf : (08)960246 .

I

stk. Glasfiberskærm(højre for) Kr . 250
Side vinduer bag
Kr.40
sæt bagsæder(grøn)
Kr 100
stk Forsæde (grøn)
Kr.50
stk Forsæde (grøn) defekt betræk Kr 20
stk Fronthjælm
Kr . 150

2 stk
I
l
l
l

Morris Minore årg. 1963. Nysynetm/syns fri sammenkobling.
Sorte TA(Skive)nummerplader . Bilen er lavet for rust og
der er nye bremser og hovedcylinder.Ny benzinpumpe .
Farve : hvid. Kørt 120.000 km. Pris 15. 500Kr .
Henv .: A 1091 Erik Pedersen
Rybjergvej 76 Kirkeby
7870 Roslev

Tlf . 07 571600
bedst efter kl 1600
1 stk virkelig skarpt k nastaksel mrk . (648)
kun kørt få km . Pris kr. 300 .
1 stk nyrenoveret kardan passer til for:
til Morris 1000 gearkasse bag : Marina 1300
bagtøj . Pris kr 300.
Henv : A-715 Jens Rasmussen .
Bruunshåbvej 31 . Vibor g .
Tlf · Oli 63 90 39
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AUTO_STEREO tabr: IOS, KOIlITE(JH , St:IiOOR, EIJI'A Alt et· nyt og der ydoø 3mdr: gnrnnt1
P1lbr1knt.
Model .

JOS

ICS

ICS

IOS

IOS

IOS

AR
EA
" 132.
"1328 1325
1321
" 961
" A 971

•

•

• •

Rndlo ,
noo1!lter/e1 u l\1. •
Højtaler I prh pr alet)
Pr1e. (dkr)
1400 1200

•

". '"

•
59.

EloTA KOIiI. KOMI. KOllI. s/mol IOS
0020 KT
3-'23

•

'04

"'" ""'15

•

•210 •21. •m

'" .,".

P,trekt . (. aln)2xlO 2:dO ?x25 2x10 2x40 2x30 2x50
jo
jo
kl\ooeUer
j.
j.
Autoetoll'
Autorel'orao .
FM/AI.\ prooot:
lIut . otllt.oogn.1 x
Stø j reduktion I x
X
SOK(trnf . /rnd .)IJI:
x
x
InD d1epla:l'
x(Ø1ed ur)
Milt belyan. I
P.ql./boooter ,
flao relt.'
J
J
Dhk reg • •
Loudneo l
x
Mu t1n lt l
7
7
Antlll bdnd I

•

•

• ,,
,
• ,• •

•
•
•
•
•
•,

•

•

•
•

,

•

Pn~er .

lIIoh r!
!l03t . t1l81ut~1
Jmlledl\no l (ohm)
lndbsn. ,
fri mon t ••
lvejo !
2 vejIII
, vejo l
• TOjO I
8eo refloko:
L~

,

•

x

• •

,.

x

"

•

,. ",
••
••
"

IOS

IOS

...• ,..
•

60

l20

•

,• ,• ••
x

x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

lIonl'ondeloe . steøn I!ott.. nnn voo"terrnngavej 69_118 8600 Viborg 06" 6UIOl

Morris 1000 Super , bindingsværk årg . 63
4 stk. glasfiberskærme , dobbel tkabura tor, sol tag
og meget ekstra udstyr .
Prisside :
1.000 kr.
Henv.

Erik Jensen
Vestervang 6
7361 Ejstrup
Tlf. 05 77 29 46

Morris 1000 m/ 4 nye skærme påmonteret og nye
bremsecylindere. Kun l ejer, god stand overalt
Har kun kørt 103.000 km. Kører 17 km/l.
Pris ide : 20.000 kr.Henv.

Carl Hovedskov
Tlf . 0573 50 80
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Salges:

Morris Minor 1000 Pick Up årg. 68 , sælges adskilt
Karosseri 100% renoveret for rust , ny chassi- ramme , mekasisk ikke helt komplet, skal absolut ses .

Henv . :

A-866 Henrik Holst
Tilstrupvej 3A
8680 Ry
Tlf. 06 89 19 52

Sælges :

Brugte dele til Morris Minar , skærme døre, tanke, bagtøj, gearkasser , motorer + alt i dipedutter og dingenoter fra kr . 2,85
Fejlfri chassiramme til Pick Up.
Morris Minor 1000 Bindingsværk årg. 70 , ingen rust, god
motor , men sort træ.
Pris : 3 . 500 kr .

Henv . :

Søren Rasmussen A-1163
Dalsgårdvej 17
Austrup
8963 Auning
Tlf. 06 49 20 29

Sælges:

Morris Minor 1000 Super, årg . 1968. Nysynet , 4 stk.
glasfiberskærme, nye bremsetromler + bakker . Alle
bremserør er skiftet. Ingen rust . Alle vanger skiftet e l lers original. Farve blå .
Pris: højeste bud over 15 . 000 kr .

Henv . :

Esbert L. Jensen
Tlf. 08,58 11 49 efter kl . 16.30

Sælges:

Fabriks ny hvid 2-dørs Morris Minor årg . 1967 .
Det vil sige. den er ikke fabriks ny, men den
eneste forskel der er mellem en ny og denne
Minor, er at speedometeret står på 70 . 000 km .
Total renoveret , nysynet og med synsfri træk .
100% original . Skal simpelthen ses .
Pris: højeste bud over 34 . 000 kr.

Henv. :
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Holger Freudendal
Tlf. 04 52 14 39

Horrin Traveller årg . 61 , godt træværk.
s æl r.; es me ~ et billig t, s',a l synE'l6 .
Henv. :

Lars Nørholm
Gothersgade 2 b
7000 Fredericia
Tlf . 05 94 23 68

Sælg es:

Fra l·torris Jtinor Super 1000 sæl ges:
stk. e; earkasse + kardanaksel
l motorhjelm
1 bagagerumsldap
l bag erst kofan ger samt andre smådel e.
Ialt kr. 200,l

Ilenv. :

A-56') Harald Rasmus s en
Turi stvej 19 0
3460 Dirker-dG
Tlf . 02 til 52 4

SælGes:

Norris 1000 Dindinl3s··/ærk , år~. 1962 - Nyt
træværk , ny C;ea rkasse, nye bremser. Alt af
rust ar la vet, trenc er montering . Sælges
til højstbydende over N.Kr. 5.000 ,-

Hen v.:

Bo Chri c ter lIæc:~b lad
Thorstad hakkeu
3300 llokksund
Nor e e
Tlf. privat 03 '75 /./1. J 3
arb.
03 '/5 32 00

Sælges:

2 stk. Welbe r stålfælee 7" x lY' nye, passer til rUnor

500 ,- kr. (halv pris)!

1. stlt. I,oblin ~ ( nav + trykplade) til 1,3

Har1na (kørt 1') .000 km .) 300,"" kr.
2 stk. Dible Os car tåg elyg ter, nye meg et
rundt hus , der passer perfekt til M1norene
forme r, halv pris 450,- kr.
1. sth:. bre!!lneforstærker (ikke sammenbygget
med hoved.cylinderEln) 1/4 del af nypris
400,- kr.
lIel1v. :

13-033 F l emminG Nissen
Us sinc;cårdsve j 26
'1000 Fredericia
'f lf . Of} 9 4 O'} 114

45

.-

---I
Marris Minor 1000 Super årgang 1969. farve DId English .
Smuk og yderst velholdt udenpå Og indeni med original
bordeaux solskærm, original hjelmemblemer ~ grillemblem ,
kofangerhorn , kasketlygtekrans samt rustfri vinduesram-

mer,

panellister og benzindæksel .

Daf - sæder med gråt betræk , halogen lygter , pynteringe ,
3 rulleseler , 2 philips

højttaler ~ ,

el - sprinkler , ekstra

stoplys .
Bilen kører perfekt , olieskift og smøring overholdt. Nyere bremsecylinder, benzinpumpe og blinkrelæ . Alle vangere og hulrum oliebehandlet. skærmene og bund fedtbehandlet . Km . stand .. ? Jeg har kørt ca . 50 . 000 km i den .
Med bilen følger div . reservedele , bl . a . 2 stk . bagklapper (fine) , grill, frontplade , 2 sæt pynteringe , l sæt
navkapsler , dynamo, benzinpumpe , forreste kofanger ml
horn , original cromliste til forkofanger endnu i fabrikkens papir , 2 stk . bagskærme mlsmå lygter , et sæt fine
bagdøre til traveller , 2 døre , rustfri
panellister til
traveiler , 2 bagkofangere til travelier (jævnt rin g e) ,
køler , engelske nr . plader , benzindunk, lj hvide codan
dæksider, tagbagagebærer . Sælges nysynet .

NB . Sælges samlet ca . pr . 1.7 . 87 (+ - en måned) gru n det
børnenes tiltagende størrelse , til højstbydende over
kr . 22 . 500 . Køber forventes at vedli geholde hende godt .
Henv .:

Jesper Andr~s
Møllegad e 3
7300 Jelling
Tlf . 05 87 23 51

Voksværk
Sæt børnene til at
polere bilen. De vokser med opgaven

Red .
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Morris 1000 Supe r årg . 1969 , 2-dørs . km. stand
65 . 000 , farve : Wh ite
ranta stis k v el hol dt .
Pr is : ?
Henv . :

Svend Andersen
Nyk øbing Mors
Tlf . 07 72 02 59

Mor r is 1000 Van km. 98 . 000 , årgang 1970 .
Ny e glasfibers kærme
Nye b r e mser ør
Nye h julc yli n gere
Nye bære puder
St yr etøj repareret
Pr is : 2 . 000 kr.
Henv. :

Age Kristiansen
Assensvej 55
5750 Ri nge
Tlf . 09 62 28 la

Nordisk Morris Minor Lager
v/Anton Kamp Nielsen
Østergade 17· 19 • Asferg
8990 Fårup
TIf. 06 44 32 95
Int. tlf. +45 6 44 32 95
DK. DANMARK

RESERVEDELE

PLADEDELE

Efterhånden har jeg fundet så mange pladedele
at du kan f å e t reparatlonsstykke til alt hvad
der kan ruste på en Minor!! Det giver jo visse
muligheder med hensyn til kvaliteten af frem tidige reparationer .
Morris 1000 Super årg . 69 . Sort mirøde staferlnger .
Motivlakering på bagklappen (bab y ) . Cr om Bcezin fæl ge . Rødt i n dtræk . 1300 motor m/dobbelt SU karborator .
Har i kk e kø rt om vinteren , derfor y derst smart og vel holdt . Ikke synet . Pris 12.500 kr .
Henv :

A- a35 Kurt Dahlerup .
Blo v strød Alle'19 .
3450 Allerød .
Tlf , (02) 275306 .
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Klubben sælger:
NORMINOR :

10 , - Dkr pr. stk . (nr 22 og fremefter)

T-S HIRTS:

70 , - Dkr pr . stk. (str. 38 , 40 , 4 2 og 441

GRILL EMBLEM :

95 , - Dkr p r. stk.

KLÆBEMÆRKE:

10 , - Dkr pr . stk . - 3 s tk . 25 , - Dkr

JAKKEMÆRKE:

Udgået

STRYGEMÆRKE :

10 , - Dk r pr. stk.

-

2 stk. 15 , - Dk r

TE-KRUS me d tryk på begge sider : 35 , - Dkr pr . stk . + porto
200 , - Dkr for 6 stk. + porto
GLAS (høje)

ml

35 , - Dkr pr . s tk . + porto

tryk :

200 , - Dkr pr . stk. + porto

Se her!
Vi har ve d ge n nemgang nu fundet nogl e ganske få af de helt
ga ml e

" NORMINQR ", som I nu tilbydes til fantasipris.

Det er numrene fra nr . 12 t i l og med n r . 21 , du ska l skynde
dig ( Først til mø ll e ........ . . ) PR I S : 20 , - Dkr pr . stk

Købes
Ønsker å kjøpe en bakvegg på hytte til
Plck up . Stål eller glassfibe r . (Skal på
sommertræf i 0stersund slik at hvis mu-

lig kan den he n tes der.)
Henv :

A- 322

Tr ygve Sa n d berg.
Bo ks 78
N- 7621

Norge .
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Skogn .

Købes:

Til Morris Mi nor Super årgang 1971 købes flg .:
l stk. bagkofanger
l sæt forskærme i glasfiber
l sidespejle
Radialdæk med fælge

Henv. :

A-9Bl Li nda Tønnesen
Bakkevej 12
2765 Smørum
Tlf . 02 97 39 30 e f ter kl. lB.OO

Tilbud og rabat
Specielle tilbud til Minor medlemmer .
Speciel frontspoiler m/kofanger
Komplet udstød n ing 51-71 .
Rep . håndbog .
Hv ide brazil fælge 5 ~1 3 ,r 4 stk .
Grom brazil fælge 5 ~ 13 " 4 st k,
Rallystole m/høj r y g
Soltag .
fra

350 ,225 , 175,1400,2000 , 850 , 195 , -

Alle priser er netto Minor priser inc1 . moms.

Kan sendes overalt pr . efterkrav .

-.~

,....cl:..;....:

_

' I::"";"""

Morris 1 000

pr . st k.
kr . 350 , 00

Morris Mascot 850/1000

Morris Mascot 850/1000

Rabat :

v i giver 10 % rabat på Pava- o l ie , ved forevisning af
gyldigt me dl e msbev i s .

Henv . :

Pa va-Centret , Odense , Pe d er Skramsvej 8 , tlf . 09-157018
elle r
Ro l i gh edsve j 15 , Vest . Hæsinge , tlf . 09-63 1 241
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ALLE MEKANISKE REPARATIONER
TI L FASTE LAVPRISE R

MICHELIN
sIr. 145X14

450/KOl>lP LE T
~lorris

GRATIS
AFBALANCER ING

1000

450 /

incl . mon t ering .

DUCKHAMS OLIE
5 liter

1151

BATTERIER

UDSTØDNING
til

GRATIS
MONTERING

12 volt 60 ah.

280-

SPORING
GRATIS ved køb
af2dæk

I

FYNS DÆK & BATTERI CENTER
KILDEMOSEVEJ 2 . ODENSE . 14 26 66

Giv e r 25% raba t ved køb af nye dæ k .
(mod forevisning af gyldigt
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medlemsbevis~

KENDER DU NOGLE ST EDER, HVOR NMfI K'S MEDLEM MER
KAN FÅ RABAT?
SÅ KONTAKT, VENLIGST ,
N N M K.
BO X 184.
7600 STRUER.

_

UNIPART CENTER

AufoMp

Til Det Sve nske Min or folket .
F~r Varje år som går , blir der ~vårareA att skaka fram
reservdelar til Minoren , men - an så lange klarer vi
leverancerne ganske så hyfsat . Leverancer som kommer
ifrån England har nogon leveringstid. Vi anseer oss att
vare rigtig bra på att leta upp d om mesta deler .
Den tekniske si d an kan vi också , ifrån 1948 och til l 197 3
Det
bare att fråga .

ar

Vi "kommar under vinte r en ochså stt ta imot r eparationer

av s amtliga Engelska bilmodeller oavset årsmode l fabrikat .

Motorer - V~xellådor - bremser - dynamoer - ro stlag n i ng .
Ej lack - vi kan ombesorja lackarbete.
Vi har i lager Motordelar - Bromsbacker - Hjulcylindre Kopiinger - Avgas systemer - Plåtdetaljer - batterier Dack .
Till Mini - och 1100/1300 - MG - Triumph , ha r vi också
uppla gt l ager. Vi inbillar oss , att vi kan det meste om
leverantorer .
Hjartlig Va l kommen
Lissa & Flemming Pitchfork

A-290
OBS!

Vi lamnar fortfarende 10% i rabatt till
klubmedlemmer .
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RABATORDNING

Er GODT TILBUD
Endnu engang kan vi takke Aksel Frandsen , for hans ukuelige

gå- på- mod og optimisme.
Aksel mener , at når vi nu er en bilklub, med m&nge sponsorer
til reservedele O.S . V,. så bør vi også have sponsorer til vort
benzinforbrug .??1 !!
Læs bare her:
TEXACO A/S

yder hermed 2.}~~ rabat ved køb , foruden ben ~ in ,af

vask , olie og smøring .
Så e r det bare med at fatte pennen venner - for vi bl ive r
samtidig frita get for renter, der p.t. andrager 1,25%1
Fakturering fore går direkte fra Texaco A/S til di g , så der
ikke bliver noget forkludret.
Al tså! Er ovennævnte noget for dig, så henvend dig på den
nærmeste Texaco e ll er Bon us station og få en "ansøgning om

firmakundekort ".
For at ku nn e genkende, at en modtaget ansøgning vedrører
aftalen med Nl'1HK, skal du foruden navn, adresse m.v. påføre:
NI1fIK-a ftale

og dette kan ske 1 samme rubrik , hvor navnet anføres.
Bestyrelsen

Dit firmakundekort
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A&G LUNDGREN AB
lIArade Kl ubbmedlemmar ll !
Jebac som marknadsf 6r osåljer mot oroljer
VXL . l åds 01jor , Hydraulol jor Sm6r jfett .
Bilverktyg (bildåk , dom b~sta på marknaden
sjålvklart .) Bil batterier til l alla fordon.
HB. Jebac står f 6r Service Kvali tet och
Kunden 1 centrum.

I ntroduktionsrabatt:
Sm6rj ol jor
Bilverktyg
Billarm .
Bat teri e r
Bildåck

50%
30%

15%
15%
15%

Ring i dag 08 7763801

776302

Vi står alltid till Er tjånst .

Varma Hålsningar
Jan Pettersson
F6rsc hef
EFTER AT DEN GA MLE KLUBB ADRESSE STADIG ;MOD TAGER
MANGE BREVE MA VI ENDNU ENGANG GØRE OP MÆRK SOM !' PA

AT KLUBBENS NY E ADRESSE ER

_.II/!.\ ~ K ' 8O:X:I,8 y:
'6 'o', . .'O. '::"'S' .T. n ,. U
... .~
. . 7, ...
. ' :.E R
.
~

ER DU FLYTTET?
IIUSK at melde flybring , evtændring afmedlemsskab m. m. til :
N M M K Box 184

7600 Struer
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Nye medlemmer
A-1159

Steen Christiansen

Poppel ve j 4 , 5932 Humble, Danmark
A-ll60
A-IIG1
A-1162

Mogens Bjerre
Algade 34, 9690 Fjerritslev, Danmark
Sissi M. Rasmussen

Gl. Kalkbrænderivej 26, 2100 København ø, Danmark
Flemming M. Povlsen
Gl. kalkbrænderivej 26, 2100 København

ø,

Danmark

A-II63

Søren Rasmussen
Dalsgårdvej 17, Outrup 8963 Auning, Danmark

A-1164

Torben Mikkelsen
Gl. Bogensevej 3, 5560 Arup, Danmark

A-ll65

Finn Christensen
Slotsgade 6, 6300 Gråsten, Danmark

A-1166

Jan Nielsen

Rolighedsvej 58, 9400 Nørresundby, Danmark
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A-IIG7

Henri Glundtoft
Majsvænget 36 , 8340 Malling, Danmark

A-116B

Anker Houborg
Skyttevænget 32, 6710 Esbjerg V, Danmark

A-1169

Matz Lundgren
Von Gerdesgatan 7, 41259 Gøteborg, Sverige

A-1170

Brennholm Gruttorm
6438 Vikan, Norge

A-1171

Karsten Aabjerg Larsen
Lerskovvej 39, Vråby 4652 Hårlev, Danmark

A-1172

Sjur Dagestad
Stubbaneveien 91, 7000 Trondheim, Norge

A-1173

Anita W. Schmidt
Fussingøvej 4 , Alum 8900 Randers, Danmark

A-1174

Allan Rasmussen
Smedegårdsvej 23, 3700 Rønne Bornholm, Danmark

A-1175

Lone Hansen
Enslevvej 33, Enslev 8860 Ulstrup, Danmark

A-1176

Tage Erikson
Skucku 1251, 84040 Svenstavik, Sverige

A-1177

Gusten Bjørk
Skogsvagen 14, 83040 Svenstavik, Sverige

A-1178

Benny Kri stensen
Fr. Ober·svej 21, 9000 Alborg , Danmark

A-1179

Frederik Jacobsen
Hopsømadevej 7, 6430 Nordborg Als , Danmark

A-1180

Kn ud Thågård
Kong ehøj 5 , Bruunshåb 8800 Viborg, Danmark

A-1181

Michael Pedersen
Vindebjergvej 31 , 5463 Harndrup, Danmark

A-1182

Claus Vinther
Saltumvej 51 , 9220 Alborg, Danmark

A-l183

Ove Ajden
Allsta 2343, 85590 Sundsvall, Sverige

A-1184

Jan Kristensen
Emili elystvej 13 , 7620 Le mv ig , Danmark

A-118S

Lennart Lilja
Nikola igatan 32 , 21421 Malmø , Sverige

A-1186

Sander Jørgensen
Skovvej 15, 9400 Nørresundby, Danmark

A-1187

Kaj Toftesgaard
Roskildevej 34 1, 4390 Vipperød, Danmark

A-l188

Henrik K. Nielsen
Ingrids Alle 31, 5220 Od ense Sv., Danmark

8-1189

Lars A. Hansen
Nordlysvænget 4 st . th . , 3000 Helsingør , Danmark

A-1190

Alan Groth
Høll egyden 30, 5970 Ærøskøbing, Danmar k

A-li9l

Arne Samson
Smallesund 69, 3700 Rønne Bornholm, Danmark

A-1192

Ole Stubager
Kirk epladsen 4 1 . , 4220 Korsør, Danmark
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Ejer. Anita W Schmidt A- II?3
Bilen er en årgang 1953 med farven r<!aroon - original/restaureret.
Anita bor i Randers og Morrisen bliver brugs som nr . 2 bi l .

Vi Siger tak for billedet til Anita - og velkommen i klubben .
Bes_tyrelsen

