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dette års ll'æf' ved ; stersund

NMMK
Stiftet i Oslo IB. september 197B

Formand

A-522 Lone Skov
Box 184
DK-7600 Struer

Postgiro

Adresse

3 364712

Box 184
DK-7600 Struer

Næstforma nd

A-368 Henning Kristensen
Thybov~45,Bro k hus

DK-8620 Kjellerup
Sekretær

H-1032 Karin Stor ',laard
Thybovej 45, Brokhus
DK-8620 Kjellenup
Kasserer

A-512Ib Skov
Hedeskrænten 53
DK-8800 Viborg

Kontingent pr. kalenderår
A-medlem
(medlemmer med bil)

130 Dkr

B-medlem
(medlemmer uden bil)

100 Dkr

H-medlem
(husstan dsmedlem)

50 Dkr

Redaktør
A-715 Jens Rasmussen
Bruunshåbvej 31
DK-8800 Viborg
NM MK's medlemsblad

Teknisk redaktør
A-120 Anton Kamp Nielsen
østergade 17, Asferg.
DK-8990 Fårup
Distributør

Kurt Skov
Silkeborgvej 27, Almind
DK-8800 Viborg

Box 184 - 7600 Struer - Danmark

Medarbejdere
styrets medl em mer
Sid ste frist for indleve ring af stof
til næste numm er:

Revisor

A-082 Jens Mondrup
Svendsgad e 135
DK-7100 Vejle
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10. oktober 1987
Stof til bladet kan sendes,til
Box 184 - 7600 Struer - Danmark

Stedsgrupper
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner
Oslo

A-098 Arne B. Holm - Box 37 - Hovseter
N-0705 Oslo 7 - tlf. (02) 44 09 91

Møregruppen

A-057 lidvard Lundanes - Eikenos N-6020 Vegsund - Tlf. (071) 30192

Jonkoping og omegn

Ny kontaktperson søges

Småland

A-290 Flemming Morgan Pitchfork - Treka nten
Box 35 - S-34020 Liatorp - tlf. 0476 - 20 509

Nordjylland

A- 164 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14 DK-9200 Alborg SV - Tlf. (08) 1823 29

Midtjylland

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17Asferg - DK-8990 Fårup - Tlf. (061 44 32 95
A-812 Erik Andersen - Set. Ibsgade 15 .
DK-8800 Viborg - Tlf. 0661 3797
A-318 Steen Hollmann - Vestervangsvej 69, nr 118

Grindsted og omegn

A-230 Anton Sørensen - Egebjerg Landevej 26
Krogager pr. - DK-7200 Grindsted - Tlf. 105) 33 92 37

Østjylland

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 135 DK-7 100 Vej le - Tlf. (05) 72 07 27

Sønderjylland

Ny kontaktperson søges

Sydfyn og øerne

A-596 Albert Hansen - Brændeskovvej 18
DK-5700 Svendborg - Tlf. 0921 9806

København og omegn

A-835 Kurt Dahlerup - Blovstrød Alle 19
DK-3450 A llerød - Tlf. (02) 27 53 06

Sydsjælland

H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 484 -486
Rislev pr. - DK-4700 Næstved - Tlf. (03) 73 65 49

Jiimtland

A-11 77 Gusten Bjørk - Skosvagen 14
S-83400 Brunflo
- Tlf. 063/22232

Als

A-691 Poul Iversen - Mo sevæng et 5
DK-6440 Auguste nborg - Tlf. 044721 81

Randers

OK-BaOO

Viborg - Tit 06 6 1 31 01
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Dala-gruppen

A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4
S-792 00 Mora Sverige - Tlf. 0250-15445 Bast. 13530 Arb.

Nordvest Sjælland

A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5
DK-4S91 Føllenslev - Tlf. 03 46 87 10
A-881 Max H. Christensen - Ny Hagestedvej 6
DK-4S32 Gislinge - Tlf. 03 46 02 43

* - Hvordan bar De Dem ad med at smadre bilen så vol dsomt ?
spu rgte betjenten.
- Kan De se det vej træ der? sagde bilisten .
- Ja !

- Det kunne jeg ik ke .. .
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Arrangementskalender l

DATO .

ARRANGEMENT .

ARRANGØR.

Sønd . 21

F'rit arrangement

0stjyll .

Tirsdag. 29

Klubmøde kl . 19 , 30

Als

" Den gamle k ro "
Slotsgade 6 Gråsten
Oktober

--- -- - -

Sønd . 25

Frit arrangement

0stjyll.

Tirsdag . 27

Klubmøde kl . 1 9 , 30

Als

" Augustenborg hus "
østergade 6 Augustenborg
November
Tirsdag . 24

Als

Klubmøde kl . 19 , 30
" Kruså gård "
Flensborgvej 13 Kruså

Oslo : Afh o l de r mø de 1 . onsdag i månede n. Mø d ested mai - okt .
---- Rodelø kk en Kafe' t Bygdø . Nav - apr . : Kjemisk ln st . , Blindern .
Ri ng e n perso n i sty r e t på f o rhå n d, i, ti l felle der er forand rin ger ,
e ll e r specielt p r ogra m.

~l~ f r~ : Afho l der k l ubmøde hve r den sidste t irsdag

j

månden på

Stens t r u p Kro k l . 19 . 30 .

~l~! J ~!!!~~!

Af h older kl u bmøde første søndag i

m~neden

K1.19 . 30 , på Sor ø vej 484 , Tlf . 03 73 65 49 .
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Formandens side
Jeg vil al l erførst sta r te med at takke Jamtlandsgruppen for afho ldelse af
Sommertræ f 1987 . Det klarede I virke l ig godt - synd vejret ikke helt var med
os, men det kan I jo ikke gøre for . Del var skønt at se så mange biler (S5
slk), som havde taget den lange tur . Vi glæder os alle rede til Sommerlræf
1988, som bliver afholdt af Oslo-gruppen .
Jeg kan a ll erede nu be r olige medlemme rne med, at Sommert r æf 1980 IKKE bliver
i Nordkap!! !

I sidste nr. af Norminor skrev jeg , at medlemstilgangen fra 1.1.87 indti l
juni 1987 var på 60 . Der må åbentbart være kommet utrolig mange medlemmer
her i sommer ferien, for tilgangen er nu steget fra 60 tillID stk .
Oslo-grp . er i færd med at under søge mulighede rne for en bog i anledningen
af NMf·1K' s 10 års fødselsdag + Mor r isens 40 års dag (kon t ak tper sonerne har
Fået brev herom) . Vi synes det er en virkelig godt ide og kan kun opfordre
med lemmerne til at t age kontakt med A-098 Arne Holm, hvis de ligger i nde
med relevant stof , som evt . kan bruges i sådan en bog. Bogens titel vil
iøvdgt være "Harris IUnor i Norden" - vi ønsker Oslo-gruppen held og lykke
med dens foretagende .
Knapt e l' ma n færdig med at få de l fø r ste store arrengement (sommertl'æf 1987)
til at kl appe , f ør det næst store melder sig - nemlig GENERALF"ORSAt'lLING 1987 .

GENERALFORSAt·ILING 1987 vil blive aFholdt LØRDAG DEN 28 . NOVEt'lOER 1987 af
ALS-GRUPPEN . Vi har hø rt en li l l e Fugl synge om , at der denne gang vil
bl ive l avet l idt om på det e ll ers traditionelle orienteringsløb . Vi glæder
os ti l at se , hvad de nu har fundet på og takker Als-gruppen for deres hjæl p.
Der er jo det klubben er til for - a t hjælpe hinanden.
f'lere om generalforsamling 1987 i næste nr. af Normi nol'.

V~
Lone Skov
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Sommertræf 1987
Jamtlandsgruppen vill framfora elt stort teck till alIa deltagar e på sommartraffen iOste rsund. Att så många kom och rest så l ångt, var en positiv overraskning for oss arrangorer och for den ovriga befolkningen i JamtJand.
Vi hoppas få se er alIa och många flere på sommartraffen i Norge 1988 .
Med hj artliga heJ sningar från oss alIa i
JAmlANDSGRUPPEN

Besøg på Ivars bilmuseum , der blandt andet indeholt en mo rris

Distance driver
1986

A-I074

Kåre Torfjell (5)

1987

A- 915

Hagen Ha sper

(D)

med 1450 km .
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To-dørs
Placering
l.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

o.

9.

10 .
lI.

12 .
13 .
14.
15.

l-1edlemsnr. Navn

Stemmer

A-I074
A- 996
A- 098
A- 232
A- 897
A- 663
A- 525
A- 030

15
9
7
5
3
3
2
2
2

Ny
A- 336
A- 1241
A- 915
A-ll72
A . n4
A- 057

Kåre Torfjell

ø.

Lars
Laursen
Arne B. Holm
Mor ten \~esterman n

Mikael Eriksson
Jørgen A Nielsen
Susanne Skovly
Thomas Eriksen
Anders Hed strøm
Lars Da lsgaard
Gunnar Lindh
Hagen Haspe r
Sjur Dagestad
Lars

Skov l y

Lidvard lundanes

l
l
l
l
l
l

Fire-dørs
12.

A- 042
A- 484

Lars Eri k Næssli n
Claus Hansen

47
4

Pick-up
l.
2.
3.
4.

A-1l21
A- 164
A- 016
A- 420

Børge larsen
Jørgen Ebdrup

Jens Ch r. Jensen
Ivar Gu lda ger

19
16
9
7

Original
l.
2.
3.
4.
5.
6.

8

A- 090

Arne B. Holm

Ny

Anders Heds trøm

A- 897
A- 042
A-1l 34
A- 990

rhkael Erikson
Lars Er ik Næsslin
Gøran Grape
Poul H Hansen

24
19
3
2
2
l

Peoples choise
Place ring
l-

2.
3.
4.
5.
S.
6.
7.
7.

7.
7.
7.
7.
7.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

Med l emsnr . Navn

Stemmer

A-116O
A-1074
A- 898
A- l S3
A- 098
A- OS7
A- 703
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Ny

A- S12
A- 015
A- 025
A- 663
A- 327
A- 232
A- S2S
A- 721
A- 1241
A- 838
A- 164
A- 016
A- 11 34
A- 438
A- 996

1·logens Bjerre
Kåre Torfjell
Dan Bjørk
Egil lundenes

Arne B. Holm
Lidvard lundanes
Anette Ebdrup /·1arcussen
Anders Hedstrøm
Ib Skov

Olav Naustdal

Hans V. Vo l den
Jørgen A. Nielsen
Bjarne Humlen
'''orten \'Iestermann
Susanne Skovl y
John t·tagnus Rostad

Gunnar lindh
Thomas Eriksen

Jørgen Ebdrup
Jens Ch I' . Jensen
Gøren Gr ape

Kaj Axel Larsen
Lars

ø laursen

lS
8
7
S
S
3
3
2
2
2
2
2
2
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Cabriolet
l-

A- OS7

Lidvard Lundenes

SO

TravelIer
l-

2.
3.
4.

A-1160
A- 703
A- 368
A- 322

Mogens Bjerre
Anette Ebdrup f·lercussen

Henning Kristensen
Trygve Sandberg

I

31
16
4
l

Van
12.
3.
4.
S.

AAAAA-

01S
00 1
Y1.7
1',5
(lU,

Olav Naustdal
Ole Østby

I3jarne Hum l en
Egil Lundenes
II<lns V .

Volden

21
13
7
6
4
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Generalforsamling 1987
Hvis du h ar f o rslag til evt . v edtægtsæ ndrin ge r s k al det vær e
os i

hænde se n est den 30 . September.

VEDTÆGTER
for

Stiftet 18. september 1978
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Vedtægter
Kap. 1 : Navn 09 formål.
S l-l Klubben er en sammenslutning af personer med interesse for
biltypen Marris Minor .
Klubbens navn er Nordisk Marris Minor Klubb.
§ 1-2 Klubben har til formål at bevare,

samle oplysninger og ud-

brede interessen for biltypen Marris Minor, produceret ved

Nuffi e ld fabrikken i

perioden 1948 - "1972 .

Formålet søges varetaget gennem blandt andet:
al Teknisk og historisk informa tio n.

bl Formidling af annoncer og kontakter.
cl Arrangere løb og træf .
d) Varetage interessen overfor myndigheder og andre.
§ 1-) Se.mmens l utni ngen er af ideel og upolitisk karakter .

Kap. 2: Medle msskab .
§ 2- 1 Ret til at bli ve medlem har alle som støtter klubbens for-

må l.
§

2-2 Styret godkender nye

medlemm~r .

Af praktiske hen sy n skilles mellem A-medl.
B-med l.

(har ikke Minor) samt H-med l.

(har Min or) og

(husstands-medlem,

A og B) .

§ 2-3 All e med lemmer er va lgbare til klubbe ns tilliilshverv .

Styremedl. skal være 20 år . Stemme- og valgret har alle
der har betalt kontingent til klubbe n i min. 3 måneder.
§ 2-4 Konting e ntet

fastsættes af styret og betales ved indmeldelsen .

Kont i ngentet betales forud og gælder for et kalenderår .
Kontinientet (or det

kommen~e

å r skal være betalt inden d.

14 / 12 . Medlemmer de r ikke overholder denne frist vil få tilsendt e n rykker s krivelse,

på la gt rykker geby r kr . 10,00 .

Såf remt rykkergirokortet ikke er indbetalt se ne st den påførte da to , slettes medlemmet automatisk fra medlemslisten .
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§ 2-5 Med·lemmer der ved adfærd eller disposition skader k lubben ,

kan suspenderes evt . ekskluderes af styret . Eksk l usion kan
ankes for generalforsamlingen .
§

2-6 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt .

Kap. 3 :. Organisat i on.
§

3-1 Styret har 5 medlemmer. Formand, næstformand, sekretær ,
kasserer og redaktør. Foruden disse en distributør.

§ 3-2 Formanden har den daglige ledelse af klubben. Styret leder

og tager beslutninger. i h enhold til vedtægt.e rne .
§

3-3 Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgange n
af november måned.
Medlemmer indkaldes skriftligt min. l måned før.

§

3-4 Generalf o rsamlingen behandler :
Arsberetning, midlertidigt reg n skab , valg samt andre sager .

§

3-5 Valg af styret sker i henhold til NMMK s valgregler på generalforsamlingen ved skriftlig forhånds afstemning . Stemmer kan kun gives til de godkendte lister som er v ed l agt
inkaidelsen til generalforsam l ingen .
Revisor , arrangement- og valgkomite vælges af styret på
årets første styre- og medlemsmøde.

Kap . 4: Vedtægtsændring .
§

4-1 Ændringsforslag til vedtægterne kan kun fremlæ9ges på lovlig udlyst generalforsam l ing . Forslag indsendes til styret
inden 10 . august , og vedlægges indkaldelsen til generalforsaml ingen .

§

4-2 Hvis ændringsforslaget skal kunne godkendes på generalfor samlingen, kræver dette 2/3 flertal blandt de fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. Hvis mindre end 10% af medlemmerne er til stede skal forslaget til urafstemning .
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§

4-3 Hvis et eller flere af de fremmødte medlemmer ønsker det
skal forslaget ikke afgøres på mødet , men sendes til medlemmerne for urafstemning.

§ 4-4 Ved urafstemning skal forslaget/ene sendes til alle med-

lemmer, med 3 ugers svarfrist, og anses som forkastet , hvis
det ikke opnår 2/3 af de afgiv ne stemmer. Generalforsamlingen udnævner en kontrolkomite som bistår styret med optælling
af stemmesedlerne .,

Kap. 5 : Opløsning .
§ S-l Opløsning kan ku~ ske på ordinær generalforsamling med 2/3

flertal. Sammenslutning med andre foreninger anses ikke for
opløsning. Ved opløsning skal klubbens medlemsliste og
andre ejendele stilles til disposition for tekninsk museum
eller en .veteranbil-organisatio n som bedst muligt vil varetage og føre traditione n videre .

:øl-! q!
HUSk NU

GENERAlfORSAMI.hlGl.ØROAG- DE N

28. NOVEHSEJ'

198~
arrtl'l~tmJ ui
Fl- 697 'Poot Iversen
AlS- GRIJ1'PEt-J
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Åbningslob på
Jyllands-Ringen
1. Afdeling af DM på asfalt

Ovenstående billede er indsendt af A-714 lone Borgstrøm, som har fundet det
i Aktuel Bilsport april nr .

Billedet taler vist for sig selv , men vi kan dog s uple re med følgende :
ADVARSEL:
"Få nu ikke

diller eller grå hår i hovedet, nå r du ser denne t~or r is"

NORDISK
MORRIS MINOR
KLUBB
~sty r elsen .
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K".tert Boghande l
Jan, Ole,en
Postboll 209
Raadhu aslllada 2
8900 Rander,
DENMARK
Telt (OB) 420813
Postgiro 6008496

Eftr talløse henvendelser om en dansksproget reparationsbog til Morris Minor, har jeg nu besluttet mig for
at gøre noget ved sagen , idet jeg lige først vil afpr"-lve behnvp.r.

Den store dansksprogede
VÆRKSTEDSHlNDBOG til Morris Minor 1000
3.udg .196 6 . 220 sider A4 i ringbind.
Udgivelse af et nyt o pl ag er und er forberedelse . Pris ca . 250,-.
Alle interesserede bedes henvende sig
omgående til JENS OLESEN,K0STERS BOGHANDEL
RAdhusstræde 2, 8900 Randers,tlf . 06 42 08 13

Kontor I Sverige: Jen. Olesen, Gtånsviigen 13, 13700 Vist8lhenloge, Sverige, postgirokonto 441 78 07·7

Efter at have hørt på begge parter i et
trafikuheld , sagde betjenten:
- Jeg har nu hørt begges forklaringer
og har forstået, at der er tale om et
frantalsammenstød mellem to biler, som
holdt stille i hver sin side af gaden
..... korrekt?
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Læserindlæg
MIN MINOR.
Det hele begyn te i 1977, da engelskmannen An tony Charles Thomas som på den t iden
arbeidet i O lsens Bilforrctning A/S j Alesund fa nt tiden moden f or å skifte ul Minoren
med en Min i. Jeg fikk tilbud om å kj øpe bi len for kr 1500,- . Dette var ca l år før jeg
fikk scrt ifikat, og mens jeg forlsatt gikk på skole. Etter å ha tømt sparegrisen og
gjort et solid innhogg i budsjettct for neste skoleår, var Minoren min. (Enkelte ting
må som kjen! priorite res i trange økonomiske tider). nilen var i meget god stand, så
del var svæ rt lile arbeide som var nødvend ig for å få den godkjcndt nar jeg ende lig
fikk sertifikal. På den tiden var bilen ulstyrl med en trimmet 1030 cem motor med
2x.1 1/4" SV forgassere. Den hadde 5xJ3" Minil itc (elger m/Pirelli 165x.t3" dekk.
Interiøret og forsetene var uorginale, og instrumentb:'l rdct var ombygge t med en masse
ekst ra instrumenter. Bilen hadde ikke st0tfangere, men bare st0tfangerhorn fra Morris
1100/ 1300. Frontplaten på bilen var lakker! orange, og Minoren hadde VW Bobble
Iykter bak!! Bremsene foran var fra en Wolsley 1500 (9 lommers trom ler), og det var
montert en bremseservo.

De første årene ble Minoren bru kt uten at det ble gjort særlig store forandringer
eller reparasjoner på den. Eller å ha kjørt til og fra skolen en vinter med vanter og
lue, ble det montert et varmeapparat fra en Lada 1500. Det ble rene somme ren i
forhold til det orginale varmeapparatet!
I 1979/80 var jeg j Militæret på And øya i Nord land fylke. Minoren var med også her.
Da militærtjenesten var over, kj ørte jeg og to kamerater mærmest Non - stop fra
Andøya og til Alesund, en tur på ca 1350 km. Turen tok 22 timer, og vi hadde in gen
tekniske problemer undervejs. For å unngå å sov ne kappkjørte vi med en annen
kamerat i en VW 411 E. (Andre me toder for å holde seg våken anbefales på det
sterkeste i!!!)
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Før j eg reiste i militære t høsten 1979, hadde jeg meldt meg inn i No rdisk Morris
Minor K lu bb, og væ rt på min første So mmerl reff i Fredrikshavn i Danmar k. Siden har
jeg vært på alle Sommertreffer. Jeg e r overbevist om at hvis det ikke va r for klubben
og treffe ne ville interesse n for Minoren fo rsvunnet i Jøpet av ko rt tid.
F ra 1980 t il 1982 var det me r skolegang. I denne perioden var Minoren bruk sbil. Den
"ar pålitelig 08 tilstre kkelig økonomisk i bruk til at jeg gre ide å holde den i drift
vha. penger jeg tjente i skoleferien, sa mt cn ikke ubetyde lig d el av de lån og
stipender jeg fikk fra Statens Lånekasse fo r U tdanning. (A lære å kjø re bil e r også e n
form f or utdanning !)
Sommere n 1982 begYnle jeg i min fø rste jobb. Det ble en del kjøring i jobben, og jeg
syntes det var på tide å anskaffe e n nyere bruksbil.
Fra høsten 1982 ble Minore n de rfor ku n brukt om so mme re n. Jeg f ikk tid ti l å gjø re
e n del ombygninger og re parasjone r. På denne tide n var jeg ivrig leser av "WheeJs" og
HStreet Mach ine", og interessen for "Custom Caes" va r svært sto r. Minoren ble
ombygget i fl e re etapper. Først ble det montert e n 1275 ce m moto r. Senere ble
interiøret tru kket om i ve lur etc. etc. Jeg har hele tiden væ rt mest inte ressen i
motorer og trimming, så motore n fikk stadig nye hestekrefter. Den kraftigste mote re n
ble monte rt i 1985. Det var en 1275 cc m motor med e n Rajay Turbo. Nå aksele rerte
Minoren so m de n re ne sportsbilen, og hadde en toppfart som bare var beg renset av
hvor høyt tuTtall man våget å la motoren gå med. Det var moro å se ans iktet på
en kelte eiere av nye "GT" bi le r når Minoren dro fra oppover e n Jang bak ke!
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Fra 1985 og fremove r har interessen for "Cuslom Ca rs" blitt gradvis mindre. Jeg
begynte etterhvert å montere tilbake de orginale M inor delene. Etterhve rt ble orginale
inst rumenter, ledn ingsnett, grill og støtfangere montert. Somme ren 1986 kjøpte jeg et
ombygg ingssett til Cabriolet fra firmaet South Yorkshire Morris Minors. I Jøpet av
vintere n 1986/87 ble Minoren bygge t om til Cabriolet, og lakker! om. På årets
sommertreff var den eneste Cabriolet. Selvom væ ret ikke var det beste hele tiden
fikk jeg likevel ny te livet med kalesjen nede både under kolonne kjø ri ngen, og på
turen hjem til Norge. Det var herlig 1
Bilen er nå godkjendt av Biltilsynet etter ombygg ingen.
I tiden so m kommer har jeg planla gt å monler org inalt interiør i bilen. Bremser, motor
og girkasse skal forlsatt få være uorginalt. men hvem vel kanskje blir de orginale
delene montert tilbake her også en dag?

Med hilsen

A-OS7 Lidvard

Bl,dot •. MQ'or·.·· .". . ..Mo,or"• • konom;prø·
I..., ion,p, • • • r vh or ... ' 0 h . i,o<. at MOIt.RIS
d. n .y. MQ"i, 1000 . r 1000h" .. 1...... I.k fln
g, n,k. "n ... hod o 1 . ln k.ro . l.okonoml :
.o km/.
U,8 ~m /I
kl . ... :

o.-tO k"'/.
0.60 km"
o.ao k"'/.

5.0 . ok.
9,5 "

60 km/.
BO kmJ.

20,S ..
16,8"

l7.l"
100 km/,
U,l"
Top~ ... igh.d lU km/••. Mo,oroff.k" 38 HK • • d
~SOO omdr ./ mln .

Den nye MORRIS 1000e,et energibundt
afenvogn! MORRIS iiJojj~
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MORRIS 1000 SUPER

samme motor, samme køreegenskaber

-men helt ny indvendig!
MORA l S 1000 SUPER e, kommal i ny tækkør udgave. Hela vognens
indre er nV-designet, nye sæder mod ny polst,ing give. bedre kore og hvilestilling, induækkel er ogla nyt. Nyt elegan t instrumantbord
mod handskerum i begge ,Ider - lukket med m.gnetlb ved passageron. Et ekSIl. Inst/Umen!: advBrselslampe fOl skilt af oliefilter, ny

betjening .1 varmeapparat - og staften loregAr nu ved tændingsn.!Ølen. N...nra' Lnyt !poj!J1.lL..!)Y sikkelhld$-sollk~d !løggO

dOlo Ol anbragt nye. stofe og lot tilgængelige IIskabægre .• Og den
slOIO motor· ja. don kender Do: "00 cm f 51 hk, som kor,r 17 km!1
ved Cl. 60 kmlt. Don komlortebia 6 pors. MORRIS 1000 SUPER er
vog nen, men kober - og kober Igen bAdo ved 3 .. 4 . og 6. udskiftning.

-der er mere bil i en MORRIS

6ill

Dette i n læg e r i n se nd t af A 583 La r s Ly ste r , fun de t..i moto r
og spo rt f r a d . 2 1- 11 19 6 4
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Billedet her er indsendt a f Allan Rasmussen fra Rønne.

Bilen er en

årgang 1966 - urestaureret.
er i daglig dri ft.
Klubbens formål er iflg . Allan , at prøve at hjælpe sine medlemmer med opl ysninger/ vejledni ng om de prob l eme r man løber i nd i , når man skruer på gamle
bi l er, og så elle r s at fremme interessen i al almindelighed .
Vi tak ke r Al ll an for hans kartotekskort og ønsker ham velkommen her i

:>ECi>

sf..

FA l<LAR IOESKSD INGE\1::)Q.G,

Der 'PiG-
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O~12

køRf'R) ... t..t..E.~

.c,p..)

~a.

l

l l

Nt~MK .

( fortsat)
Allan skriver videre : Jeg har tilladet mig, at bruge disse linier til noget
andet end, hvilke forandringer jeg har lavet på bilen . På s pørgsmålet om, hvor
mange f·10 r ri'er og , hvo r længe jeg ha r kørt, sva r er jeg på min fars vegne . Det
er nemlig min fars I·lorris , men jeg er begyndt, at bruge den som hobbybil, og
det bliver mig der kommer til at deltage i eventuelle arrengementer med vognen.
Jeg har dog selv haft en Minar, men det var da jeg var yng re, og bare så på
I·lorris, som noget "skr ammel ", det ændrer sig j o hen ad vejen , efterhånden som
tingene bli ver ældre. Jeg er vokset op med den

~lorris

jeg nu bruger sammen med

min far . Jeg pudser og vasker, og han bruger den som jeep . Bilen er altid blevet brugt , til alt, hvad man normalt bruger en traktor til, det skal dog siges
at "den gamle", så smllt har fået øjnene op, især efter opdagelsen af "lidelsesfæller" og f·lorrisklubben.
Nu skal der pudses, sandblæses fælge, for så at male dem (aldrig sket før).
Hjulkabsler e r ska ffet, o . s.v. f-len alt i alt er bilen blevet godt brugt, og det
ses at det er en inka r neret piberygerbil. I·len det vil j eg prøve, at råde bod på
hen ad vejen .
Jeg ser frem til et hyggeligt samvær omkring t-Iorris' en.
Med venlig hilsen
A-1 174

Allan Rasmussen
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Hallo - Hallo
Er loka l gruppe r ne på Sjælland helt døde eller hva'?
Hvis der er stemning for det , vil vi, undertegnede, prøve at starte en lokalfruppe i Nordvest Sjælland . (Er alle rede gjort) .
Henv. kan ske til A- 990 Poul tlf . 03 46 87 10
el.

A- 081 t.Jax

tl f . 03 46 02 43

SELV EN ALDERS5TEGEN HERRE som denne gamle Morris kan finde en plads I hakkeordenen med mulighed for al hæ vde sig oyer for nylllkomne. »Skoda Killer« er fotogrnfe ret på parkeringspladsen ved Holbæ k slagteri.
(.·oto : Peer Pedcrsen/ Polfoto

Ovenover ses et foto-udklip fra Holbæk Amts Vesstreb lad fra den 1 . 8 . 87 , og

ejeren er A-BBI

I~ax

Christensen .

'·led venlig hilsen

A-990 Poul
A-BBI Max
Ps . Vi kom sikkert hjem i vores grønne

zinpumpen . , fra træffet i Sverige
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r~orris,

men havde lidt bøvl med ben-

Kender du den ???

Bestyrelsen , hal' i et gammelt nr. af Bil, ~lotor &: Sport (det var
vist 1964), fundet denne annonce om e n 6-cy l.

~lorris

2200.

Skulle der blandt vores intelligente medlemmer, være en, som vidste
noget om denne bil, hører vi gerne fra vedkommende .
Venlig hilsen Bestyrelsen

"t,

2200 • • ttl.~n.,.·
tnt .. ,.... t t M..
d l ndl dl"g n. t I I . n mobltlnldkl ' .

6-cyl. Monis 2200
For ca. el ~r siden Introduceredo
Brltlsh Leyland en soks-cyl indre!
ud gnva al Marrls 1800 unde, navnet
Mords 2200. Motoren hM 76.2 mm
I bo/lng og 81.28 mm I sloglængde
(2227 cem). Mild komp'O'$slonslor·
h o ldel 9 ;1 udvikler døn 110 hk vod
5250 olm. Den adsklllor lig 'r. den

p'

SII.om do. nu • • tekl eyUnd,e
lækkl , Ir di n II mm,nbygg'dl motor
og gu.h..1 ,tldtg megot komp'kt.

l1,o-cyllnd,ooo 1800 mOIO ' ved el
tlllYO IO SU H26 karburato rer og
eloktrisk benzinpumpe. Sammenlignot meJ model 1800 har modOI 2200

$10"0 kobling og $Ior,o sklvebrem-

so. (250 mm Ø l på forhjulene. stor·

ro bonzintank (57 litor) og noget
lornemmere udstyr I 101m III gulv·
tæppor og ægto vaino<! pA 10fpano·
101. Prisen or lastu t til kf. 49.994.·.

HVADERDET ?
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~ li\ORRIS NINO

Besked
~~'~IP~
fra
~
L.l ~.,
~
ØSTJYLLAND
Allerførst en slor tak til deltagere og ar rangører af det store træf i
Øslersund. Det var helt på toppen

!

!

Som noget nyt har vi ' ! Østjylland afsat to datoer (27/9 og 25110) . Aktiviteter på disse dage er ikke fastlagt. Hermed har vores medlemmer mulighed for,

at få si ne ønsker opfy ld t .
Send eller ring din ønskeseddel til mig . Herefter vil I modtage ende ligt
program. På denne måde kan vi med kortere varsel lave arrangementer .

Også i denne sommer var vi ude med blomsterpyntede biler til bryllup i
Østjylland . John og Lone (Oda' ) sagde ja til hinanden . Bryllupet stod i

øster Snede kirke, og vi f ulgte dem ti l fotograf i Bygholm park, Horsens .

A-oa2 Jens (05) 720,27
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Mini Træf Als den 20. - 21. Juni
0 " Als i ugen op t il t ræffet, da de t
jo var første gang vi skulle prøve et sådant arrengement . Alle r ede fredag aften ankom de første biler til ~1011ers Camping - Østerby på Kegnæs .

Der var travl hed på den lille " Sydhavs

Te l tene blev slåe t op , hvorefter der bl ev tændt op i grillen . Der blev hygget
og snak ket til langt ud på (gab') natten . Næste morgen blev vi vækket a f Fr ank

(a l t for tidligt) hvore f ter morgen- kaffen skulle indtages .
Nu kom det spændende, hvor mange f'1o r ds'er ville mon finde vej ti l Als . Talt

var vi samlet me ll em 12-17 biler med dem der kom og kørte kort efter igen
( l okale - forhåbentl ig kommende med l emmer) . Lørdag e ft ermiddag havde vi ar-

rengenret et økonomiløb,

med s t ar t fra Sønderborg .

løbet foregik efte r kort i det "våde " naturskønne Als, med forskellige opgaver undervejs.

løbet sl u ttede med sidste post i Augustenborg , hvo r A-910

Jåkob Nj elsen s t od med et såkaldt "bakke dy t appa r at ".
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I samlet trop gik turen tilbage til Møllers Camping. Lørdag aften havde vi
arrenge ret fælles-spisning. På menuen stod der :
Helstegt Vildsvin. Hvor det smagte godt.

Selv A-2 16 Johannes Juhl blev mæt
26

Resten af aftenen forløb med amerikansk lotteri m. m. Søndag morgen vågnede vi
af at det regnede på teltet (sikke et møg vejr) . ly s t en var ikke lige stor
hos al l e, på grund af vejret .
Trods regnen fik vi da gennemført lidt præstationskørsel med t-1inoren, på et
tilstødende a r eal ved Camp ing- plads en. Efter lidt "f ræs " gik vi i tørve j r for
at lave nogle små aktiviteter .
Over middag havde vi fælles kørsel til Sønderbo r g, med afslutning i Høruphav
hos

A-9 l 0 Jakob Nielsens sv i ge rforæld r e, som bød på gri ll -pølser og øl, til

hele banden .
En stor tak ti l dem , samt al l e som har sponsere t til vores l otteri .
Tak for det.
t~ed

hil sen fra Als

A-697

Poul Iversen

-

..---.......
i

.-{
""~.

~.

Billedeme her fra fra 19<19.
Badelivet ved Bremdal
S trand, som det tog s ig ud
pA el af da tidens pos tkort.
Formentligt er det fra begyndelsen af SGerne. De n este cyk lede dcngang til
Bremdal S trand. Biler var
Ikke hver mands eje, sA de fA
bilejere kørte de res vidundere he lt ned pA stranden,
hvor de rigtigt k unne blive
bcundret.

lige et lille opmuntrende billede her i det danske somme r vejr .
Bestyrelsen .
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Møregruppens relles tur til østersu nd .
Bilene som skulle til 0stersund begynte å samle seg på Shell stasjonen i Vegsund ca
kl 1400 fredag 10/7- 87. En halv time senere var alle på plass. Vi var tilsammen S
b iler, 4 stk Yans og I stk Cabriolet A-OIS Olav Naustda l hadde kjørt fra Førde for å
sluHe seg til oss i Vegsund . De andre bilene hører hjemme i AJesundjVegsund området.
Turen gikk først til Vestnes, der vi tak ferge til Molde. På vegen til Molde hadde det
begynt å regne, noe det sku lle vise seg å fortselle med hele denne Fredagen. Fra
Molde gi kk turen via Sunndalsøra og OpPII:!1 til Trondheim. På denne sl rekningen
hadde vi de første tekniske problemene. Cabriolet'en begynte å fuske. noe som vis te
seg å skyldes en løs term inal på coi len. Samtid ig mistet H Kristin's Van ladingen.
En ny dynamo og lilt teip , og vi var på veien igjen.
Fra Trond heim gikk turen via Stjø rdal og Storlien til 0stersund. Vi ankom
treffp lassen ca kl 01.30 om natten. Her hadde de fleste allerede lagt seg . Vi fikk
derfor ikke fait i nøk lene ti l hyttene vi hadde bestilt, men sov likevel relativt bra i
medbrakte "nødte It" og Yans.
Lørdag var det kolonnekjørsel, utflukt lil lvar's Bi lmuseum, UIs l illing, marked , og
felles bespisn ing. Disse arrangementene fortjener mye ros. Særlig imponerte den
ve lordnede kolonnekjøringen, samt den nøyakti g over hold le tidsplanen.
Alt del lil lider var svært ka ldt under treffen kan man ihvert f~l1 ikke klandre
arra ngørene for !!
Personlig har jeg væ rt på alle Sommertreff fra 1980. De siS ie årene synes det som om
interessen for Minorer som er i tilnærmet orginal stand har økt kraftig. Ald ri før har
vel M inoren som vant "Peoples Choise" vært så nær orginal stand som i år. Dette er
kanskje noe å tenke på før man går i ga ng med nesle prosjekt ?71
Søndag var det fotografering av vinnerbilene fra de forskjellige klassene. Etter att det
var ferdig, var vi klare til å la fait på hjemveien . Yi valgte å kjøre via Røros på
veien hjem. Det viste seg snart att det var flere so m hadde de samme planene, for
citer kort lid var vi II Minorer i rekke. 6 av bilene var Danske. Disse så vi siSie
gang på Røros der de stanset på en Campingplass. Håper de re hadde en fin tur
gjennom No rge!
Frå Røros gi kk turen til Dombås, der vi tak farvel med A-O IS Olav Naus tdal.
Fra Dombås gikk turen til Alesund. Yi var fremme i Alesund ca k] 22.30 etter å ha
kjørt ca 60 m il.
Vi vil lakke arrangører og deltagere for en notl Weekend l!!!

Hilse n

A-057 Lidvard
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ØSTJYLLAND
Tusinde tak for et hyggeligt træf .

En skam at vejrguderne ikke bryder
sig om 0stjyllandstræf, men som det
fremgår af billedet fejlede humøret
ikke noget .
Med venlig hilsen.

A-104 Finn .
A-118 Lars .

HJERL HEDE - TUR MED NORDJYL LAND.
Lørdag den l. august h avde nordjyllandsgruppen arrangeret
f amilie lur til Hjerl Hede.
Trods vejrgudernes d5rlige humør (bygeregn),

s l arlede 6

skønne Morris'er fra Bilks i Aalborg kl . 9 denne " sommerlørdag". Efler al have passeret Møldrup var rækken af MOfris'er forøge L med 2 slk, vi håbede nu blot på bedre vejr .
Da vi rul led e ind i Skive, blev vi glædelig overraskede over
al møde yderligere 4 Morris'er. Del viste sig al 3 af de 4
biler var fra Ribe, mens den sidsLe var fra Skive.
Vi vil gerne relle en spec i el lak lil de 3 Ribe-Morris'er,
der p~ lrods af del ri nge vejr saml el mindre uheld havde
kørl den lange lur for al være med.
Kl. ca . 12,00 ankom vi lil Hjerl Hede, hvor madpakkerne blev
fundel frem i " Madpakkehuset" . Efler al have hygge l os her
en limes lid, gik vi på opdagelse . Del var nu blevet tørvejr.
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NYT fRA NORDJYLLAND
Der var ul rol i g megel al se på, da l a nd sbyen var levend egjar l ,
bl . a. lavede s mede n heslesko, slenaldermanden gik på jaglog
s kolebørnen e fik underv i sning . Jeg tror vi a l le fandl del megel spændende og lide n fløj afsted . Ef l er at have drukkel den
medb ra gle kaffe , f orlod vi Hjerl Hede kl . ca . 16 , 30 .
På hjeml uren bes øg l e vi mekaniker Erik Kragelund i Sevel , som
visle os sin sa mling af vele r anbiler og molarcykler (ca . 150
slk), som han igennem hele sil liv ha r samlet sammen. Bilerne
er forlrin svis ure staurerede og lælle r mærk er som Mercedes,
Ford, Bui ck , Cadi l ac, Jaguar, Chevrolet
ja, j eg kunne
blive ved .
Naturligvis indeholdl samlingen også "rigtige " biler, nemlig 2
slk Morris Minor med dell forru de saml e n gammel f ø rkr i gs Mo r ris . Erik Kragelund hav de endvidere et slørre reservede l slager med nye " gamle " dele, hv i l kel også blev sl ude ret nærmere.
Efler detl e spænde nde besøg, drog vi hjemad mætle på oplevelse r.
Fr emmøde t på 12 biler var fIol , del då r l i ge vejr taget i be tragtning . Alt i alt en god og vi r kelig spændende dag .
A-846 Carslen Filte nborg
Nordjy=l~
l~a~n~
d_______________
SØNDAG DEN 20 . SEPTEMBER
Kører vi til Skagen. Vi starter fra parkeringspladsen ved
Alborghallen kl . 9 . 00 søndag morgen . opsamling i fredrikshavn ( ved Cloostårnet -Brønderslevvejlkl . l0 . 00 Vi regner
med at være ved den til sanne de kirke

kl . 1~OO

Når vi har set

den eller det der er tilbage af den , kører vi videre ind til
Skagen by og efter en " strøgtur " går turen videre ud på Grenen . Hvis vejret tillader det , spidser vi vores medbragte
mad her,inden vi på tilbagevejen kører ind til gammel Skagen .
Her drikker vi eftermiddagskaffe og senere går det mod Råbjerg Mile hvor vi regner med at afslutte ved 1 6-16 . 30 tiden .
En god sund søndags tur for en morris (og dens ejer) ca . 250km .
Husk regnfrakke og paraply-så undgår vi nok regnvejr !!
Hilsen

fra A636 Kurt-A420 Ivar-A164 Jørgen-A996 Lars

P . s . vi vil lige benytte lejligheden til at TAKKE JMmtlandsgruppen for et superfint Sommertræf . Det var hele den lange
køretur værd . Tak .
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DET stod
-

FOR 8

genopfrisket af

A-021

Stort og småt fra en
forgangen tid. Ideer
til bilen eller blot
et par sjove linier.

AR SIDEN

Dårlige Nyheter ??!!
Oslo d . lo,-o9,-?9.
Efter styrets gjennomgåelse av klubbens budsjett, v iser dette
svak økonomi. Vi oppfordrermedlemmene til å godta økning av
kontingentet for 1980 til Nkr . 25 . -. Dette uten generalforsamlingens godkjennelse. Hovedårsaken er de høye porto- og kopierl ngsutgifter. Håper på 100% oppslutning .
FOR

7

AR SIDEN

Sommertreffen 1980 . Som al le vet s å skjedde det store i Fr.Havn 1 helge n 6- 8 au gust. 18 medlemmer møtte frem med 14 Minare r

Av disse var 4 van og resten 2-dørs. (8 danske , 5norske og l s )
FOft

5 ' AR SIDEN

Er du egentl i g klar over at hvis vi skal have NMMK-styret
til DK som vi alle går og taler om , skal vi være 5 personer
der opstiJ ler til valget i november.
VITS : De unge i dag vil hellere have en bil end giftes. Grunden
er , at det er lettere at bakke ud af en garage end et ægteskab.

I

FOft 3 ' AR SIDEN

Enhver Minor-fanatiker har sikkert for sjov eller af nød prøvet
at r i ve en Minor ud af vinterhi med startsvinget? Hvis ikke så :
Man tage r • ••• håndsving (den ene ende af hjuln0glen ) træk håndbremsen - sæ t Mi noren i frigear. Hiv Shogun ud (Japansk) sæt
tænd.i.ng på . J.irk håndsv i nget igennem hullet i forreste kofange r
til rlet går .i. hak på krumtapakslen . Så kommer vi til finalen Du skulle så ved et pa ~ kraftige drev med uret (dansk) clockwi se (eneeJsk ) komme t i l det r esultat , at din gamle Minor futter
nok så lystigt . Alt det te naturligvis forudsat at du har givet
din ~inor d~n forn0dne vi nte r pleje.
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ENGLAND

T UR

RE T UR

l 9 8 8

Det var egentlig meningen at jeg ville have haft en hel del
om "Englandsturen" i dette nummer af Norminor. Jeg har aftalt
med Aksel Frandsen at han hjælper med at arrange re turen, da
han jo har været en del i GB inden for det sidste år. Imidlertid er der lidt tvivl om datoen for træffet 1 GB, så derfor har
jeg valgt at vente til næste Nr. med ideerne for turen.

AUSTIN

F OR S VI NDE R

F R A

19 8 9. • . • •

Ifølge en artikkel i Jyllands Posten af William SChwarck,
vil navnet "AUSTIN " forsvinde efter 70 år i britisk bilindustri.
Dermed slutter navnet " AUSTIN" sig til rækk en af hedengangne
britiske bilmærker fra de sidste 30 år, bl . a. klassikere som
\,/oIse) ey, Riley, AJvis, Marris og Triumph .

Roverk oncernens beslutning il lustrerer britisk bilindustris
tilbagegang siden slutningen af tre sse rne. ledelsen ønsker at
komme af med Austin-mærke t , fordi man tror at det minder det
eu ropæiske bilpublikum om den lange d rrække , hvor britiske biler
i manges 0jne var ensbetydende men dårlig håndværk, forsinkede
leverancer og upålidelighed.
Man vil herefter udelukkende bruge Rovernav.net . Målet er at
gøre Rover-mærket til et britisk svar på Vesttysklands BMW.

" S T E RS UND
O

l

987

Som deJ tager i dette Ars sommertræf vi l j eg gerne ha ve lov
til at takke aJle som var med til at arrangere de t.
Det var P.t ve 1funge r ende OB velt.UT.'e+.t~lagt tr<f'f lfIed mange
gode arraflgernenter for l jdt af enh v p. r .int erp~ ~ e .
A- 021 Jo hn.
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Teknisk Brevkasse
Nu er sommeren på retur og det er NU det hele skal ses efter
for at undgå problemer til vinter.
Noget der gav mange problemer i den forgangne vinter var
ledningsnettet. Som alt a ndet kræver dette også vedligeholdelse .
Desværre er der mange der får røde knopper når der ska l kigges
på det elektriske. Det er faktisk en skam , for der er absolut
intet mystisk ved det og når man har sat sig lidt ind i hvordan
det hele virker er det meget nemt at have med at gøre.
Alle ved, at der skal to ledninger til for at få lys i lampen ,
og det er faktisk alt hvad man behØver af forkundskaber for at
gå i gang.
Hvis noget ikk e virker må man finde ud af hvor ledningen er
afbrudt. Så e nk e lt er det. Den ene "ledning" på bilen er næsten
altid karosseriet - kaldet stel.
Vores Minor er fØdt med + til stel, men mange kører i dag med
- til ste l.
Er du meget usikker på hvordan du skal gå frem, kan du altid
begynde ved batteriet.
l. Undersøg om der er strøm på batteriet.
2. UndersØg om der er forbindelse fra batteriet til stel og
fra batteriet til sikringsdåsen.
3. Undersøg om der er strøm fra sikringsdåsen til kontakten.
4. UndersØg om der er forbindelse i kontakten når den er
slået til.
5. Undersøg om der er forbindelse fra kontakten og ud til
Lygten.
6. Undersøg om der er forbindelse fra lygten til stel.
o. s .v.
Dette er i grove træk fremgangsmåden nå r du skal finde en
fejl . RækkefØlgen er for så vidt ligegyldig , men det er bedst
at gå metodisk frem . Er det en l ygte der ikke vil lyse vi l
de fleste jo nok begynde med at afprØve pæren.
Du bør selv l ave dig en "prØvelampe " som er det vigtigste
stykke værktØj til fejlfinding .
Du finder 2 stykker kraftig ledning, 2 krokodillenæb , en 12
volt pære på 20-25 watt og en fatning der passer til den .
Når du har LODDET dette sammen har du et effektivt stykke
værktøj, som sætter dig i stand til at finde alle (de f l este)
fejl.
Dette værktØj e r bedre e nd det billige bras du kan kØbe på en
servicestation for 19 , 85 . Hvis du skal finde en fejl kan det
ikke nytte noget at der også findes fej l i prøvelampen !
Grunden til at du ska l bruge en 20-25 watt pære er , at den
ikke vil lyse helt klart hvis der er dår l ig (for lidt) for bindelse . Når du star~er med at holde krokodillenæbbene på
batteriet kan du se hvor klart den skal lyse. Hvis den under
fejlfindingen lyser mindre k l art skyldes det en dårl i g forbindelse , som vi l give anledning ti l kvaler på et eller andet
ubelejligt tidspunkt, hvis det da ikke lige er den fejl der
har givet dig de aktuelle problemer.
En prØve lampe fra servicestatio nen vil ikke vise dette, da
der kun sidder e n lille pære i , som næsten altid vil lyse med
samme styrke.
Du bruger prØve lampen ved at sætte det ene krokodillenæb et
sted på motoren eller karosseriet hvor der er god forbindelse
(rent blankt metal). Det andet krokodillenæb sætter du på den
forbindelse du vil prøve .
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Hvis det er lidt besværligt at komme til med næbbet kan du
sætte en lille skruetrækker i næbbet og så bruge den .
Hvis du sætter det ene næb på motorblokken og holder det
andet på batteriet skal pæren lyse k l art. så kan du fortsætte
med at holde skruetrækkeren på startrelæet og se om pæren vil
lyse klart, dernæst på sikringsho l deren o.s . v . indtil du
finder det sted hvor strømmen er afbrudt.
Inden du går i gang skal du kende et hjælpemiddel mere. Det
er INSTRUKTIONSBOGEN . I den findes der et LEDNINGSDIAGRAM. I
ledningsdiagrammet kan du se hvordan de forskellige lamper og
kontakter m.m . er forbundet.
Diagrammet viser den teoretiske opbygning af l edningsnettet ikke den rigtige placering af de forsk e llige ting.
Det du mest har brug for at se i diagrammet er farvekoderne
på ledningerne. Når du skal finde en l edning der går fra
tændingskontakten til tændspolen ser du efter i diagrammet
hvilken farvekode ledningen har. Når du kender den er det let
at fØlge ledningen på bilen. så behØver det ikke at bekymre
dig at den forsvinder med et tykt bundt ledninger gennem
torpedoen i nærheden af relæet. Ledningerne har samme farve
i begge ender (hvis ' der ikke er lavet fusk)::
Hvis du tænker dig at ledningsnettet består af flere selvstændige kredslØb er det lettere at forstå hvordan det virker.
Disse ting har deres eget kredslØb:
1 . Startkontakt - startrelæ - starter - batteri.
2 . Tændingskontakt - tændspo l e - strømfordeler.
(lavspændingen) •
3. Tændspole - strømfordeler - tændrør.
(hø jspændingen) •
4. Spænd ingsre l æ - dynamo - batter i - kontakt.
5. Blinklygter - blinkrelæ - kontakt.
6 . Stoplygter - kontakter.
7. Parkerings l ys - baglys - kontakt.
8. Forlygter - lyskontakt - skiftekontakt.
o.s .v .
Al l e d i sse kredsløb fungerer mere eller mindre i forbindelse
med hinanden , men skal undersØges hver for sig.
Hvis du har en fe j l i blink l ygterne kan det altså ikke nytte
noget at lede efter fejlen i en ledning til positionslyset og omvendt. Se efter i diagrammet hvilken farvekode du skal
lede efter .
Herefter ser du et meget enkelt udsnit af et ledningsdiagram.
Det t e vedrØrer tændingsanlægget . Noget ALLE vil have g l æde af
at kende til bunds når bilen ikke vil starte! !
De tykke streger til venstre er kreds l Øbet i lavspændingen og
de tyndere til hØjre er højspændingen - altså to selvstændige
kredslØb.
Hvis bilen går i stå eller ikke vil starte er noget af det
første du skal have mistanke til disse to kredsløb.
Det a l lerførste du undersøger er selvfØlgelig om der er
benzin på tanken og at benzinpumpen virker.
De~ næste du undersØger er om der er gnist i tændrØrene.
Er du barsk tager du en tændrØrshætte af og stikker en
finger i den. Ellers skruer du et tændrØr ud , sætter det i
tæn drØrshætten og lægger det på motoren. Når du så prøver
at starte kan du se om der er gnist i tændrØret.
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tændrØr
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"., \

batteri

\

-

stel

Hvis der ·ikke er gnist undersØger du først l avspændingen.
Det kan gøres på flere måder, men her er et par fremgangsmåder du kan bruge.
l. Tag strØmfordelerdækselet af og drej motoren, så
platinerne står åbnet .
2. Drej nøglen så der er sat tænding til .
3. Sæt prøvelampens ene krokodillenæb på stel og det andet
på den ledning der går TIL tænd spolen (ved SW).
Lampen skal lyse når der er tænding til.
4. Derefter sætter du krokodillenæbbet på ledningen der
går FRA tændspolen (CS). Lampen skal lyse.
5. Dernæst sætter du næbbet på ledningen der går ind i
strøm fordeleren. Lampen skal ly se.
6. Dernæst sætter du næbbet på ledningen inde i strØmfordeleren, der hvor den er skruet på sammen med fjederen
til platinerne. Lampen skal lyse .
Hvis lampen ikke vil lyse ved een af disse prøver har du
fundet ud af hvor ledningen er afbrudt.
Når du har fundet ud af hvorfor er det jo til at finde ud
af at reparere.
Hvis du ikke fandt fejlen ved denne fremgangsmåde kan du
foretage prØven "modsat " .
l. Der skal ikke være sat tænding ti l.
2 . Platinerne skal være lukkeåe.
3 . Krokodillenæbbet sættes fast på batteriet eller
startrelæet hvor der er strøm .
Sæt en lille skruetrækker i det andet næb.
Når du holder skruetrækkeren på stel skal lampen lyse.
4 . så starter du bagfra med at holde skruetrækkeren på
strømfordelerhuset. Her vil lampen altid lyse .
5. Sæt skruetrækkeren på den del af platinerne der er
skruet fast på pladen i fordeleren (Fixed contact plate)
Lampen skal lyse klart . Hvis den ikke lyser er der
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2_'

dårlig stelforbindelse til pladen.

Det kan skyldes at en lille tynd stel- ~"O.

~

____~~
~

ledning er knækket (ledningen på

~JT
.

"mov ing contact breaker plateU) .
En fejl her er lidt problematisk , da

!lJl

den ikke altid vil give kvaler. Der
er flere a ndre muligheder for at
strømmen kan finde til stel. Hvis

~

«'-"'''tf

'~l"' V

~ (~ta

denne lille stelledning er knækket ".(0 (0"'"-,, . ......
~~~
kan der blive periodiske fejl . For
b
at være h elt sikker må du skrue denne
~.. ~'M
ledning af ved strømfordelerhuset.
..../ - _~
Den er nittet el l er punktsvejst fast.ov,t<~ (o~,,6 .
.
på kontaktpl aden . Nu får du brug for"'""",-A""'(
il
l (. . . . ._ _

g,

,~ ~

en ekstra ledning med krokodi l lenæb
i begge ender . Det ene sætter du på

~

ste l og det andet på kontaktpladen.

Dette gør du for at sikre dig at
der er stel til kontaktpladen .
Derefter holder du skruetrækkeren
på den ledning du lige har skruet af .
~U'".,r..c.o.. T'~,MC
Lampen skal lyse. Når du har sikret
dig at denne stelledning er i orden
og du har skruet den på igen
du skruetrækkeren på fjederen til
den anden del af platinerne.
Lampen skal lyse. Hvis ikke, tager
du en platinfil eller noget sandpapir og renser kontaktpunkterne . "'<uu.. u....
Når du har forbindelse her, holder du
skruetrækkeren på den ledning der går ud ....
af strømfordeleren (ved L T Terminal).
Denne ledning er meget tynd og kan knække .
Træk forsigtigt i den og prØv om der er forbindelse.
Er denne ledning knækket kan det også give periodi ske fejl.
Vaccumregu l eringen bevæger kontaktpladen , så ledningen kan
knække til sidst.
Disse afprØvninger vil afslØre de f l este fejl og fremgangsmåden bruges også andre steder.
Inden vinteren bør du rengøre alle ledninger og ledningssamiinger og give dem lidt silicone. Se efter at isoleringen
er i orden på det hele . Samlinger med kronemuffer og kabelsko der er klemt på er noget skidt og undersØges ekstra
omhyggeligt. Denne form for samlinger vi l helt sikkert give
anledning til fejl på et eller andet tidspunkt. En god lOdning
er det eneste der holder i det lange lØb.
Tag pærerne ud af lygterne og rengør. Er en pære ved at
blive sort inden i glasset bør den kasseres.
Skru stelkablet der sidder fra gearkassen til gearkassebroen
af . RengØr anlægsfladerne og skru kablet på igen. Det er
især forbindelsen ved gearkassebroen der er dårlig. Det går
meget godt om sommeren, men til vinter når starteren bruger
mere strøm bliver der problemer.
(Qo<lP","

God arbejdslyst !

36

A-l20

Anton Kamp

Annoncesiderne
Sælges

Sælges :

Hej
Jag

ar agare til! 2 st Marris l-1inor . Jag ar studerenda
så jag har varken tid , plets eller pengar for 1'10 rriS8rn8
så jag har ta nkt alt seIja dem som renoveringsobjekt eller som reservdelsbilar .
Båds bilarna har stått still i många
ras lige men dom ar nastan kompletta .
tror ar en S4a saknaa generatorn och
och påden andra som fDmodligen ar en
len .

lir och ar ganska så
På den ena som jag
handsracksluckorna
578 saknas ena sto-

Bilarne stå r i slockholmslrakten och om någan ar i nlereserad av alt kopa bilarne av mig, kan nå mig på fol j ande
adress .
Henv . :

Alexander Grinde
t'1iggdalsvagen 121
13542

Tyreso

Sverige

Ups!
~--

_ OR&NY! HAR Ol>

6E.1~ N ;/.J 6f'2AYfllA ~KE.

MeD bi l.L-AJ.::. ~
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Sælges :

l stk . Mords tHnor 1963, synet, synsfri sammenkobling ,
lavet for rust , nymalet , kør t 123 . 000 km. sorte TA-plader .
Pris : kr. 20.000,l stk . Harris mnor årg . 1969 - god stand , uden plader .
Pris: kun kr. 3. 500 , -

~

l stk . gearkasse (1971)

Henv . :

l -

metalskærm til MM (højre for)

300,-

l -

fronthjælm til MH

150,-

l -

køler til

l -

nr. pladelys (personvogn)

30,-

l .-

komplet donkraft

30 ,-

2 -

kofangerhorn årg??

50 ,-

l sæ t

sæder til Mf·1 person . grøn

Henv . :

f~t·l

2 stk . døre

t'lI~,

350 , -

-

100 , 175,-

røde
fra 1963 kun lidt rust

A-I091 Erik Pedersen
Rybjergvej 76
Kirkeby
7870 Roslev
(bedst efter kl . 16. 30)

5 stk .

~lQ['ris

l -

f·lorr is fUnor

fHnor

freilev Se ig
Gl . Astedvej 33
7870 Roslev
Tlf . 07 59 50 97
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f~f~

l -

Tlf . 07 57 16 00

Sælges:

kr .:

Kr. 350,-

t~otorer

~l otorhjælm

~

kr . 100,-

100,-

175,-

Sælges :

l ille sort fræk sag fra 1971, med udbyggede skærme, weller
wheels, 1,3

~larina

motor, so r te plader . Nysynet og nylake-

ret .
4 stk . 5 1/2 " hvide opel kadett fælge , ændret , så de passer til Minoren . Sælges med 2 gode michelin dæk.
Kr. 1.500 , Næsten nyt 14X16S uniroyal dæk sælges .
Henv . :

Sælges :

A-I04

finn Nie l sen

Tlf. 09 IS 99 31

arbejde

Tlf. 04 54 75 84

aften

lyseblå t~ orris 1000 super 68, sorte plader . FDM eftersyn
86 . Dokumenterede reparationer/udskiftninger, l et at syne
Udstyr : Synsf ri sammenkobling . Cykelstativ .
Kr . 9 . 900,-

Henv . :

lalle Holm

Tlf. 02 64 88 11/4789

Sælges :

Morris 1000 Super Bind i ngsvæl·k . Rep . for ca . 30 . 000 kr .
i 85-06 . Synet 1987 . Pæn star1d, sælges for kr. 18 . 500

evt . bytte.
Henv. :

A-796

Tommy Freudendal

Træffes på tlf . 05 86 31 00
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Sælges :

Morris 1000 Bindi ngsværk 1969. Sorte plader, synsfri
sammenkobling . Er r enoveret og synet den 1 . 9 .86 .
Farve rød og sort, lyst træværk . Skal ses.
Morris 1000 Pick-Up 1968, hvide plader , ombygget med
træl ad og renoveret i 86 . Farve : blå . Sæl ges nysynet .

Henv . :

A- I075

Sigur d Knudsen

Baunbasvej 12
6650

Brørup

Tl f . 05 38 29 70

Sælges :

Al t i brugte dele til Minoren . Døre ,

gearkas~er,

kø-

le r e , bagtøj , fjed re + dippedutter og dingenoter f r a
kr . 2 ,85 .
Chassi r amme t il Pick-Up. Bindingsværk årg . 64, uden
r ust, men med male t træ . Trænger til en del arbejde .
Henv . :

Søren Rasmussen

A-1163

Dalsgårdvej 17
Oustrup
8963

Auning

Tlf . 06 49 20 29
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Sælges:

t·10rds r.1inor 1000 årgang 1962 . Vedligeholdt både indeni og udenpå . Kun kørt 57 . 000 km, kun l ejer foruden mig . Nymalet i original farve (lyseblå).
Hed bilen følger der 4 ekstra fælge, en slat maling ,
et par rulleseler. Der er stereoanlæg i bilen, kører
virkeligt godt og er fuldstænd i g original . Bilen skal
ses .
Sælges p . g. a . manglende tid til at hygge om den.
N. B. sælges for højeste bud over kr . 25 . 000

Henv . :

A-1175 Lone hansen
Pøelve j 41
8340 Malling
Tlf . 06 9J 17 67

Sælges :

Temmeli

Ti To Travelier
Minor 1969 forst es)

~Iorris

Farve :

Ude : flø deskumshv i d
Inde : Rød og hvid

Træværk :
Træværket har været fuldstændig skilt ad , og bagstolper , bundstykke m.m. er helt nye . Resten er blevet
gr undigt slebet ned og overfla de behandlet i nden
aluminiumspladerne er blevet monteret . Bagenden er
indvendig beklædt med bøgefinner .
Absolut i ngen rust - l everes nysynet
Pris :
Henv . :

kr. 30.000

Jan Christensen
Tlf . 06 49 45 22

- T!ZCR DU 3Et) CiIW " J.1V6 YPD
M ED lir OFRE PE/'oUE P4!9r
FA DE),) SELVSTl'IRrE!!
1i!EPIlREIln:
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Sælges :

Jeg har en Morris 1000 Minar, der s t år til salg . Den er
årgang 1972 . Inden for de s idste 6 Ar, har jeg brug t ca .
30 - 35 . 000 kr. på bl . a. motor (nej r enoveret motor) ,
skærme, gearkasse, kobling og andre vigtige dele.
Er I interesseret i at høre nærmere om den og ev t. give
et bud på den , så ri ng til mig.

Henv . :

Inge lise Bjørnis
Svanho lmsmindevej 41
9574 Bælum
Tlf . DB 33 73 41
PS . Jeg bor i nærheden af Terndrup-Hadsund

Sælges :

t'lotor, Gearkasse, Sidebek l ædning til traveller, 2 st k.
frontruder , 2 stk . varmeapperater , l stk. venstre bagskærm til travelier (metal), l stk . højre og l stk . venstre fo rs kærm m/lygter , sidespejl e , bakspejl, små baglygter .

Henv . :

A-927 Finn Parker Olsen
Holbækvej 69
4200 Slagelse
Tlf . 03 53 29 45

Sælges :

2 stk . blanke dørrammer sælges samlet for kr . 300 , t.Jangler trekant ruderne , men de kan skaf fes .

Henv . :

A-021

John Jensen

Tlf . 05 BO 53 B4
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l. T-SHIRTS :
2. SWET-SHIRTS :

3 . NORMINOR :
NORJ'.lINOR:

BO , - Dkr pr. stk . (str .

38 ,40,42 og 44)

(str. S ,M, L og XL)

150 , - Dkr pr . stk .
1 0 , - Dkr pr . stk .

(fra nr. 22 og fremefter)

20,- Dkr pr.

(fra nr.

stk .

4 . KLÆBEMÆRKER :

10 , - Dkr pr . stk .

5 . STRYGEMÆRKER:

10 , - Dkr pr. stk . , 2 stk ,

6. JAKKEMÆRKER:

25,- Dkr pr . stk .

7 . GRILL-EMB LEM :

95 , - Dkr pr . stk .

B.

TE-KRUS med tryk på begge sider :

f

12 til nr . 21)

3 stk . 25 ,- Dkr.
15 , -

35 , - Dkr pr . stk . + porto
200 ,- Dkr pr.

9 . GLAS(høje) m/ tryk :

Dk r .

6 stk . + porto

35 , - Dkr pr . stk . + porto
200 ,- Dkr pr . 6 stk . + porto

VÆR »VELSET« BRUG
KLUBBENS LOGO
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Købes
Byttes :

Hvem! vil bytte en grøn solskærm (som ny), til en
rød p.g.a . , at j eg har fået lakeret min I~orri s?

Henv . :

A-949

Horten Kræmmer

Suravej l

8850 Bjerringbro
Tlf . 06 68 23 17

Tilbud og rabat
Specielle tilbud til Minor medlemmer .
Speciel frontspoiler m/kofanger
Komplet udstødning 57 -11.

350 ,225 ,-

Rep . håndbog .
Hvide brazil fælge 5 ~1 3 " 4 stk .
Crom brazil fælge 5 ~ 13' 1 4 stk,
Rallystole m/høj ryg
Soltag .
fra

1 75. 1400,2000 ,850 , -

795,-

Alle priser er netto Minor priser inel . moms .
Kan sendes overalt pr . efterkrav .

Mor r is 1000

pr . stk .
kr . 350 , 00

Mor r is Maseot 850/1000

Morris Maseot 850/1000

f5iii~[lj

,a

$"1. Math.... 3 Marked, 06 .6 12a 29

8800 v'!>o,g

Rabat :

Henv. :
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vi giver 10 % rabat på Pava-oli e , ved forevis ning af
gyldigt med l e msbevi s .
Pava-Ce ntret , Od e nse , Peder Skramsvej 8, tlf . 09-157018
e ll er
Roli g hedsve j 15 , Vest . Hæsinge , tlf. 09 - 6 312 41

KENDER DU NOGLE STEDE R, HVOR NNfIK'S flEDLEflflER
KAN FÅ RABAT?
SÅ KONTAKT , VENLIGST,
N ~l f>I K .

BDX 184 .
7600 STR UER,

_

UNIPART CENTER

AutoMp

-

AUSTIN ROVER

...:.;

Til Det Sve n ska Minor folket .
F~r Varje år som gAr , blie der ~vårare A att skaka fram
reservdelar til Minoren, mell - an så lange klarer vi
leverancerne ganska så hyfsat. Leverancer som kommer
ifrån England har nogon leveringstid. Vi anseer oss att
vare rigtig bra på att leta upp dom mesta deler.
Den tekniske sidan kan vi också, ifrån 1948 och till 1973

Det ~r ba re a tt fråga.

Vi komma r under vinteren ochså att ta imot reparationer
av samt liga Enge l ska bilmodeller oavset årsmodel fabrikat .

Motorer - V~xel1ådor - bromsar - d y nam oer - rostlagning .
Ej lac k - vi kan ombesorja lackarbete .

Vi har i lager Motordelar - Bromsbac ker - Hj ulcylindre Kopiinger - Avgassystemer - Pl åtdetaljer - batterier -

Deck .
Till Mini - och 1100/1300 - MG - Triumph , har vi också
upplagt la ger . Vi inbillar oss, att vi kan det mesta om
leverantorer.
Hjartlig Velkommen
Lis sa & Flemming Pitchfork
A-290

OBS !

Bax 35 . s . 34020 LIatorp tlf.0476-20509
Vi lamnar fortfarende 10% i rabatt till
klubmedlemmer.
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RA BAT OR DN I NG

Er GODT TILBUD
Endnu engang kan vi takke Aksel Frandsen I

for hans ukuelige

gå-på-mod og optimisme .
~ksel mener, at når vi nu er en bilklub, med m&nge sponsore r
til reservedele o.s . v •• så bør vi også have sponsorer til vort
benzinforbrug.?? ! !!

Læs bare her:
TEXACO A/S

yder hermed 2;}~~ trabat ved køb,

foruden bem;in,af

vask , olie og smøring .
Så er det bare med at fatte pennen venner - for vi blive r
samtidig fritaget for renter, der p.t. andrager 1,25%1
Fakturering foregår direkte fra Texaco A/S til dig , så der
ikke bliver noget forkludret.
Altså ! Er ovennævnte noget for dig, så henvend dig på den
nærmeste Texaco eller Bonus station og få en " ansøgning om
firmakundekort ".
For at !tunne genkende , at en modtaget ansøgning vedrører
aftalen med Nl'1HK , skal du foruden navn, adresse m.v . påføre :
NH1'1K- aftale

og dette kan ske i samme rubrik, hvor navnet anføres .
Bestyr elsen

Dit firmakundekort
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A&G LUNDGREN AB
"Arade Klubbmed l emmar ll !
Jebac som marknadsf6r osåljer motoro l jer
VXL. l åds Ol jor , Hydr auloljor Sm6rjrett .

Bilver ktyg (bildåk , dom bAs t a på marknaden
sjål vklart.) Bilbat t erier til l alla fordon .
HB. Jebac står f 6r Ser vi ce Kvalite t och
Kunden i centrum.
In t rodukt i onsrabatt :
Sm6r joljor
Bilver ktyg
Billarru.
Batterier
Bi ldåck

5æ6

30%

15%
15%
15%

Ring i dag 08 7763801

776302

Vi s t år a lltid till Er t jånst .
Varma Hålsningar
J a n Pettersson
F6rschef

* Bonden Anders fra Ra nders købte en ny bil hos den
stedlige bilforhandler . Prisen var af t alt t il 8S . 000 kr. ,
men regningen blev over 100 . 000 kroner, så mange ekstra
t ing og udstyr var der skre vet på .
Nogle måneder senere købte bi l forhandleren en ko af
bonden Ande r s , som s krev f ølgende regni ng :
l stk . ko HIg . aftale .. . .. . . .. . 3 . 000 ,- kr.
2 horn . .. . ......... . . ... . .. 300 . - l e kstra mave . " .. .... .. .. .. 400.-reservetank m/4 bundventi1er . . .. 1.200 . ekstra visker t/bagruden . .. .. . . .. 150 . Total .... . . .. ... . •.. ...... .. . ... 5 . 850.- kr .
ER DU FLYTTET?

!!..!l§.!

at melde flytning , evtænd ring afmedlemsskab m.m. til:
N~lMK

!lox 184

7600 Str uer
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L

ALLE ME KANISKE REPARATIONER
TIL FASTE LAVPRISE R

MICHELIN
str. 145X14

450,KOM PL ET
UDSTØDNING
til Morris 1000

450 -

I
inel . montering .

GRATIS
MONTERING
GRATIS
AFBALANCER ING

DUCK HAMS OLIE
5 liter

1151

BATTERIER
1 2 volt 60 ah .

280,-

SPORING
GRATIS ved køb
af2dæk

FYNS DÆK & BATTERI CENTER
KILDEMOSEVEJ 2 . ODENSE· 142666

Giver 25% rabat ved køb af nye dæk .
(mod fo r evisning af gyldigt medlemsbevisj
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Firmae r med rabatordning .

Domi Næsted
Ringstedgade 88

Næstved

4700

-l m~

Ringsted Batteri - Central
Roskildevej 149

-15%

E.M. Jensen~ Ef tf.
Odensevej 101 5260

-10~';

Odense S

på reservedele

Car l Edelho l dt I /S
Blumersgade 4 8700 Ho rsens

- 15% på originaldele

Auto Cent ralen
øster Havnevej 12 4300 Holbæk

-10%

Hjulcentret - Viborg Baner
Hans Egedesvej 6 5210 Odense N. V

-25% på Pi relli - Viborgbaner
+ Kelly

Na rr en Varecerviee A/S
Jac . Aallsgt . 54 Oslo 3 Norge

Toprabat på dele og udstyr

Jari Auto
Set. r~athia s

-10% på ekstraudsty r

~l arked

Viborg

8800

Degeberga Auto A/S
Box 3 297 00 Degebe r ga

Sveri ge

Kemin Au to tarvi ke Kemi
94500 lautiosa rr i Finland

- 20%

giver

~o

på dele og uds tyr

Ca. 1/2 pris
ved køb af stafe r i ngsbå nd hos Farvehandler Anders Pete r sen i Viborg ,
mod fremvisning af gy ld ig t med l emskort .

3ms-

For alle rabatter gælder det selvfølgelig forvisning
af gyldigt medlemsbevis

49

50

A-1218

Carste n Bay
Firkløvervej 23 , 8800 Viborg , Danmark

A-1219

Kim Dyhr
Teglværksvej 10 , 8850 Bjerringbro , Danmark

A-1220

Anne Bøttern
Stærevej 16, 2400 København Nv. , Danmark

A-1221

Frank Holm
Klostervej 34 , 6900 Skjern, Danmark

A-1222

Yngve Boson
Eriksdal Syn , 830 43 As , Sverige

A-1223

Per Haurum
Gesnersvej 22, 8600 Silkeborg, Danmark

A- 122 4

Daniel Ljungcrantz
Serenadgatan 66, 214 72 Malmo, Sverige

A-1225

Finn S . Hansen
Svalevej 17, 6800 Varde , Danmark

A-1226

Gunnar Andersen
Lyckhemsgatan 3 , 462 35 Vanersborg, Sverige

A- 1 227

Kent Lindberg
Voxnavagen 20, 828 00 Edsbyn, Sverige

A-1228

Per Frost
Pantheonsgade 18 3. th ., 5000 Odense , Danmark

A-1229

Torben Brandt
Gadebyvej l , 8730 Nexø , Bornholm , Danmark

A-1230

Jan Riis Pedersen
Smalha l e 3 V. Vedsted , 6760 Ribe , Danmark

A-1231

Claus F . Krag
Barsmark Bygade 145 , 6200 Abenrå, Danmark

A-1232

Tina Tving
Ægirsgade 41 4 . tv ., 2200 København N., Danmark

A-1233

Dennis Petersen
Almindevej 64 , 4920 Søllested , Lolland , Danmark

A-1234

Finn Bay
Strandgårdsvej 33 , 4600 Køge , Danmark

B-1 235

Ib Skovly
Nistedvej 21 , 5270 Odense N., Danmark

A-1236

Søren Heger
Mariendalsvej 32a l . tv. , 2000 København F ., Dan mark

A-1237

Brian Østergård
Stolda l en 7, 9500 Hobro, Danmark

A-1238

Michael Allerup
Vestervo l d 21 3. tv ., 8900 Randers, Danmark

H-1239

Martin Klinke
Sarupvej 40 , 6470 Syd Als, Danmark

A-1240

Birgitte Brams
Mariendalsvej 32a 3. th. , 2000 København F ., Danmark

A-1241

Gunnar Lindh
Pl. 5104 , 833 00 Strømsund , Sverige

A-1242

Eva Tellander
Kilsvagen 9 , 510 45 Sparsar , Sverige

A-1243

Torbjørn Smets
Bågavagen 31a , 852 54 Sundsvall , Sverige

A-1244

Ol e Jørgensen
Damhusvej 6 , 7570 Vemb , Danmark

A-1245

Klavs Juul Nielsen
Lejrevej 14 , 2700 Brønshøj , Danmark

A-1246

Palle Beek Andersen
Trøje l svej 29 , 6760 Ribe , Danmark

A- 1247

Morten Eriksen
Sdr . Bjergevej 210 , 4261 Dalmose, Danmark

A-1248

Peter Eriksen
Priorgade ISe , 41 80 Sorø , Danmark

A-1249

Niels Kvejborg
Hybenvej 3 Hørdum, 7752 Snedsted Thy , Danmark

A-1250

Olle Forslund
Skrogshyddan , 695 00 Laxå , Sverige

A-1251

Flemming Schee l Andersen
Hammelvej 301 Bøstrup , 8870 Langå , Danmark

A-1252

Tom Andresen
Møl lebakken 3D , 8471 Sabro , Danmark

A- 1 253

Lizzy Svedberg
St . Eriksplan 9 5 . tv ., 113 20 Stokholm , Sverige

A-1254

Ole Mikkelsen
Surkjær 15 , 6000 Kolding, Danmark

A-1256

Per Dubøl
Øllemosen 10 , 4293 Dianalund , Danmark

51

9052

100655

BENT JUEL NIELSEN
HASSEL VEJ 4
8850 BJERRINGBRO
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