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De kan gå rundt i et 90øgraders svi ng med
70 km t med den nye MORRIS 1000 - den
nægte r pure at .. slå me d halen",

MORRIS 1000
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fantasti sk benzinøkonomi , 12 måne de rs fuld garanti.
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DK-8620 Kjellerup
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A-1260 Inger Tougaard
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Box 184
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A-medlem
(medlemmer med bil)
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Hedeskrænten 53

DK-8600 Viborg

I Teknisk rtdakt@[
A-120 Anton Kamp Nielsen
østergade 17, Asferg.
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I Distribytør
Kurt Skov
Silkeborgvej 27, Almind
DK-8800 Viborg

NMMK's medlemsblad
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Medarbejdere
styrets medl em mer
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I Revispr
Annette Søndergaard
T eglværl<svej 10
DK-8850 Bjerringbro
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10. Februar
St of til bladet kan sendes,til
Box 184 - 7600 Struer - Danmark

Stedsgrupper
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner
Oslo
Møregruppen

A-098 Arne B. Holm - Box 37 - Hovseter
N-0705 Oslo 7 - tlf. (02) 44 09 91
A-057 Lidvard Lundan es - Eikenos -

N-6020 Vegsund - Tlf. (071) 30192

Jonkoping og omegn

Ny kontaktperson søges

Små land

A -290 Flemming Morgan Pitchfork - Trekanten

Nordjylland

Box 35 - S-34020 Liatorp - tlf. 0476 - 20 509
A-164 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14DK-9200 Alborg SV - Tl f. (08) 182329

Randers

A-120 Anton Kamp Ni else n - østergade 17 -

Midtjylland

A-812 Erik Andersen - Sct. Ibsgade 15
DK-8800 Viborg - Tlf. 0661 3797

Grindsted og omegn

Ny kontaktperson søges

Østjylland

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 135 DK-7100 Vejle - Tlf. (05)72 07 27

Sønderjylland
Sydfyn og øerne
København og omegn
Sydsjælland
Jiimtland
Als

Asfero - DK-8990 Fåruo - Tlf. (061 443295_

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, Overjerstal
6500 Vojens
A-596 Albert Hanse n - Brændeskovvej 18

DK-5700 Svendborg - Tlf. 09 21 9806
A-835 Kurt Dahlerup - Blovstrød Al le 19
DK-3450 Allerød - Tl f. (02) 27 53 06
H-386 Ketty Ra smu sse n - So røve j 484-486

Ri slev pr. - DK-4700 Næstved - Tlf. (031 73 65 49
A-1177 Gusten Bjørk - Skosvagen 14
S-83400 Brunflo
- Tlf. 063/22232
A-B97 Pou l Iversen - Mosevæ ng et 5

DK-6440 Augustenborg - Tlf. 044721 81
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Dala-gruppen

A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4
5-792 00 Mora Sverige - Tlf. 0250-15445 Bost. 13530 Arb.

Nordvest Sjælland

A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5
DK-4591 Føllenslev - Tlf. 034687 10
A-881 Max H. Christensen - Ny Hagestedvej 6
DK-4532 Gislinge - Tlf. 0346 0243

Bornholm

A-1036 Esben Hansen
8andflugtsvej 22
3700 Rønne. Tlf. 03951656
A-1174 Allan Rasmussen
8medegårdsvej 23, 3700 Rønne

Goteborg

A-1169 Maiz Lundgren
Von Gerdesgatan 7
8-41259 Goteborg. Tlf. 031 183220

LIDT TRÆT: Når man d .da n kommer noget op i arene.

ia . si kan man da godt blive
lidllræl. Når man nu har lobet
si mange ki lometre. si et der
vel ikke nog~t og s ige til, at
benene ind imellem gi'. lidt
e fler, At fulI! rundt på vejene
s iden tresserne er vel en flot
præstat ion.
Sjovt nok, men mange mo,

derne biler kigger man overho·
vedet ikke efter. hvorimod en
Morri s Minor straks vækker

interesse. og ikke kun fordi den
s kræver lidt. Dcn er jo blevet
en øf bilismens klassike re,
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! Arrangementskalender!
DATO

6 . - 7.
Lørdag

ARRANGØR

ARRANGEI·l[NT

\'Ieekcndophold

6.

NOL'djy l landsgruppen

Strøgtur i Flensborg
Vi mødes kl . 1~ . OO ved

~

rutebilstation (husk pas)

Tirsdag 29 .

Kl ubmøde kl . 19 . 30 på
Egernsund Færgekro (lige
under broen)

~

Oslo : Afholder møde 1. onsdag i mAneden . Mødested mai-okt . :
----

Rodeløkken Kafe',

Bygdø .

Nav-apr .

Ring en perso n i SlYI'cl på forhAnd, i
eller specielt program .

§l~!l~ :

: Kjemisk

Afholder klubmøde h ver den sidsLe tirsdag i
Ste nstrup Kro kl . 19 . 30 .

§l~~J!!!~~~~ AFholder klubmøde

[nst . , Blinde r n .

t i lf e jle der er forandringer ,

mAnden på

første søndag i måneden

Kl . 19 . 30, på SOføvej 484 , lIf . 03 73 65 49 .
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I STYRETS ÅRSBERETNING
~,

at der allerede er gået et år, siden vi som ny bestyrelse startede .

Jeg kan tydelig huske, at John sagde, al del var et stort arbejde som krævede mange timers frivilligt arbejde . Dengang mente jeg, at han da vist måt-

te have overdrevet lidt, men jeg kom snart på andre tanker . Antallet af timer
rendte snart op på S-IO timer ugentligt - til tider mere . Jeg priser mig
lykkelig for at have en så arbejdsvillig bestyrelse, som ikke er blege for at
give en hånd med, når det kniber med tiden .

Sjovt har vi også haft det , og der har da også væ r et holdt ikk e så få utra-

ditionelle bestyrelsesmøder i det å r, som er gået . Vi føler os i det hele
~aget

rigtig godt rystet sammen os i bestyrelsen .

Aret startede, som I ved med, at vi overtog bestyre l sen og de dertil hørende
rekvesitter ... Hvis Henning og Karin ikke havde haft deres gård , så tror jeg
simpelthen ikke , at vi ville have haft "plads " til at overtage bestyrelsen .
Vort største arrengement var Sommertræffet i Ostersund, hvor Jamtl andsg ruppen
stod for det paktiske . Og i den Forbindelse vil vi gerne takke Jamtlandsgruppen for dens store arbejde . Jeg kan vist roligt sige, at det blev en
billig fornøjelse for NMt-IK (fremgår af regnskabet> .
Vi har i klubben forsøgt at fremme ekspeditionstiden mest muligt, så ledes
a t vi mindst 3 gange ugentligt, tømme l' postboxen for breve og derefter ekspedere disse med det samme - vi mener selv, at det er lykkes ganske godt .
En anden ting vi også er ganske stolte over er, vores bespare l se af porto og
kuverter. De penge vi sparer her, kommer senere medlemmerne tilgode i form
af Flere sider i Norminor f . eks.
Pr. 1 . 1.88 vil de r bJive en del omrokering i sty ret, idet vor

~edaktør

Jens

Rasmussen, har beslut tet at sige fra , Vi takker i den forbindelse Jens mange
gange For godt samarbejde , l stedet overtager vo nuværende kasserer Ib Skov
redaktørposten og kasserer jobbet blive l' så overtaget af I nger Tougaard .
Også tak til de to,
Endvidere kan vi nu endelig fritage Jens r·londrup fra hans plads som revisor,
idet Annette Søndergaard, h8r sagt ja tjl jobbet .
~Ied

venlig hjJsen fra Bestyrelsen

Lone Sko v
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Referat af Generalforsamling 1987
Nt'lt·1K General forsamling blev i år a fholdt på Als den 28 . 11.87, hvor Alsgruppen med
Poul Iversen i spidsen stod som arrangør.
Dagen startede som foregående år med morgenkaffe hos en lokal Domi forhandler,
i år var det hos Guderup der stod for tragtementet.
Herefter var der orienteringsløb rundt på Als , hvor de r var spørgsmål af alle
slags . Eft er endt orienteringsløb mødtes alle på Notmarkshus til frokost .
Imellem retterne blev vi nderne offentliggjort, amerikansk l ot teri rn/skænkede
gaver fra forskellige sponco r e r.
Poul I versen takk ede for fremmøde og overlod ordet til styret .
1. A-522 Lone Skov bød velkommen og på forhånd var A-368 Henning Kristensen
valgt som ordstyre og undertegnede H-l032 Karin Storgaard valgt som referant .
2. Dagsorden i følge vedtægter blev gennemgået.
Arsberetning fra Styret .
Arsberetning fra Lokalgrupperne
Gennemgang af midlertidig regnskab .
3. Arsberetning fra Styret af A- 522 lone Skov
Fra lokalgrupperne
Oslo : A-098 Arne Holm
Randers : A-120 Anton Kamp
Østjylland: A-082 Jens Mondrup
Sydfyn og øerne: På a-596 Al bert Hansens vegne A-232 Morten \'Iesterman
København : A-01 6 Jens Chr . Jensen
Al s : 8-697 Poul Ive r sen
4 . A-512 Ib Skov f remlagde det midlertidig_ regnskab for 1987. Endelig og afsluttet vi l blive bekendtgjort i begyndelsen af 1988 .
5 . Evt . Punktet der blev det stø r ste på dagsorden.
Fra forskellige kontaktpersoner blev det bemærket at indkaldelse til Generalforsamling ikke havde været bekendt gjort grundig og rettidig .
Nogle Nordmænd havde fået indkaldelsen mere end en uge for sent . indkaldelse og
dagsorden ønskes derfor udsendt i egen forsendelse for at undgå Forsinkelse .
Endvidere var sidste frist for forslag til vedtægtsændringer ændret fra 10 .
september til 30 . september, brud på vedtægte r

4 - 1.

Ønske og krav om fyldes t gørende dagsorden enten udsendt i Norminor eller uddelt og ophængt på afholdsstedet så alle ha r mulighed for at se hv ad der skal
foregå .
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Kontaktpersoner ønske r skrivel s e hvor på referat fra s tedsgrupperne og evt.
andre bemærkninger kun noteres og evt. medsendes føl' Generalforsamlingen.
~

om at dirigent og referent skal vælges af forsamlingen ved mødets be-

gyndelse,
Ønske om at mikrofon og overhead blev lejet ti l Generalforsamlingen så alle
havde mulighed fO L' at få alt med, blandt andet fordi ot præsentation

af nye

besty r else medlemmer og revisor og fremvis ning af midle r ti dig regnskab havde
været svære

både at se og høre .

Regnskabet er jo mid l ertidig ved Generalforsamlingen og hel' blev der sagt at
det endelige og færdige regnskab burde fremlægges og godkendes på Gene r alforamlingen.Grundigere o ff entliggørelse af regnskab, klubbens inventar og trøjer
med videre for med l emmerne . For at dette kan l ade sig gøre må regnskabsåret
og kontingent betaling ry kk es tilbage eller Generalforsamlingen må flyttes til
engang Føl'st på året. Dette kunne dog ikke vedtages i 1987, så det må op til
debat i 1988.
Der var ønske om tilskud ti l stedsgrupperne til f,eks kuglepenne,papir og
f dmæ l'k er (ev t . skrivemask ine og tele fon + benzin) . Der kan dog ikke g i ves
tilskud til telefon og benzin da der så skal fremlægges nøje bilag og kvittering
Til små tingene kunne det måske komme på tale. Ole Østby mente dog at lokalgruppe l'ne skulle klare sig selv økonomisk, endvidere blev der givet udtryk for
al der i nogle sledsgruppe l' inlet skele , og så va l' spørgsmå l et hvad pengene i
sådan tiJfælde vil bljve b rugt til? og kan del være l'igtig at vor konti ngent
bliver øslet væk ol I er stå ubrugt hen? Emnet skulle måske drøftes i 1988 .
Angående Normi nar . Den nye fo r side syntes så nogenlunde

men de flesle så

meget ge rne den gamle tilbat)e, måden Normjno r stod skrevet og orginal b illeder
samt foto fra vore egne aktiviteter var at foretrække . Dette skulle alt sammen
være mulig .
F'lere savnede noget om årene der gik i nI'. 50 . ( Han ikke nogle ældre medlemmer
kunne have bid r aget med noget. )
De teknjske meddel ser var forslag fra nogle medlemmer, dette var også godt nok,
mon måske burde de t l'ykkes sæl'skildt og sendes ud til alle medlemme r så der
findes et blad fol' sig selv .
filme l djngsblanket og andet som skal retul'lleres ønskes tryk på midterside, så
man ikke skal klippe i bladet. Kopi er en løsning s å undgår man at kl,ippe i
bladet og afskrift el' også t illadt. Den Forhenværende redaktør fortalte dog
at selvom bladet blev sendt ud postbesø r get kunne del' godt sendes girokol't
eller tilmeldingsblanket med inden i bladet uden problemer - dette vil vi
undersøge nærmere .
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Nf1MKs medlemmer ønsker sig et nyt medlems kartotek/liste som blandt andet
skal indeholde navn,adr,tlf,stedsgruppe og hvilken bilag årgang.
Bestyrelsen har da også i årets løb haft mange problemer med listen, men på
grund af en pris 75 - 115 kr. pr. stk . er vi blevet enig om at det ville blive
for dyrt. De frem mødte mente dog ~ at dette

kunne vær e rigtig , så dette

skal undersøges igen. (Den korrekte pris er 199,00 kr . pr . stk . )
Et problem er, hvor får vi fat i disse oplysninger, er medlemmerne i nteressede
nok når de

selv skal gøre en i ndsat s . (I forskellige andre bilklubber har det

både været positiv og negativ - her ski fte s måske hellere ikke bil så tit.) ??
t·lange var e nig om et forslag i nr . 51 s kulle være a t gøre opmær ksom på listen
og i nr . 52 udsende spørgeskema som ko rt efte r skal re turn eres til klubben
hvor efter alle i nteresserede ville blive optegnet og få tilsendt medlemslisten.
Et problem er ligeledes at medlemmerne flytter og skifter bil meget ofte så
denne l iste vil ikke være fyldest gø r ende ret længe ad gangen . Forslaget om
EDB anlæg kom på tale så disse oplysninger kunne holdes ajourført efterhånden
som det meddeltes fra medlemmerne.
Et medlem Simon I-Iartsbøll A-B39 meldte sig frivillig til at være behjælpelig
med listen - Ole Østby ville også stå til rådighed.
Hvad skal overskud

bruges til?

Dette er endnu ikke bestemt EDB-anlæg blev forslået - kopimaskine var ønskeligt.
f1åske en julegave til medlemmerne, nye foldere til uddeling .
Klubben har 10 års jubilæum og 1>10rr isen har 40 års jubilæum og det har været på
tale at udgive en bog i denne anledning . Dette vil også gøre i ndhug i pengekassen .
Et stadig problem e r at nogle af de n gamle bestyrelse stadig bliver ringet op
af folk som ønsker oplysninge r om NMf1K blandt andet

FD~l

har haft MNNKs gamle

ad r esse stående . De ha r dog fået besked op ti l f le r e gange om ny adresse.
Vi kan kun anbefale klubbens medlemmer om at give os besked hvis de observerer
den gamle adresse i forskellige blade, så vi kan få det rettet da det ikke står
skrevet hvor vi er optegnet.
Vi blev rådet til at lægge noget ~ vægt på heldagsprogrammer, og så gøre
noget mere ud af selve Generalforsamlingen.
Bestyrelsen mente

dog at orienteringsløbet er et trækplaster for de unge men-

nesker og familier med børn . Placering

e r også et problem, men hvad er bedst??

Håber dette er et fyldest gørende referat - som vor ønskeligt.
A-522 Lone Skov takkede Alsgruppen og de fremmødte for idag og ønSkede ~
god hjemtur.
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ISTYRETS KOMMENTAR
Genneralforsamlingen 1987 Als.
I henhold til referatet fra generalforsamlingen, fremgå r det
at der har været en del kr iti k samt en meget negativ holdning
ti l de t siddende styres f r iv il lige arbejde er det te den genere l le holdni ng?? Fat Pennen !
Bes t y r elsen .

RIS
Nå e r jeg le1 av å se I>1O['ris !Hnorer med spoile re, uorgina1e gangsterkeps,
uorginale esktralys, uorginale felger , utbygde skjermer , motivlakering Q . S . V .
Q . S . V. O . S . V . . . . . .•...

Til og med på forsiden af Nor - Miner nr . 50 , NM ~lK' s Jubileurnsnummer !!!!

Jeg trodde ærli9 talt NMHK va r bedre enn det .
- Og hvordan går det med disse bilene ved en even tuel! U1K - forsi kring ???
(Norge)

Jeg sy nes at Hinoren er alt for respektabe l til at den skal ødelegges s lik
som vi ser f . eks. i Norminor nr . 50 side 24 , 33 , 6J og ikke mi nst fo r siden .
Jeg er en ekte "puri st ", og som du sikker t skjønne r, så meldcl' jeg meg ut av
klubben .
God Jul og God Bedri ng
Asbj ørn Johannessen , Tromsø
A- 1010

* kopi er ove r send t Oslo-gruppen
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INORDVEST SJÆLLAND I
Den 0- 12-B7 , bl ev der afhol dt klubaft e n ho s

~l ax,

hvor vi var 5 fr emmød te,

det blev til e n livlig Harr is snak, hvor vi bl . a . rodede en del med e n ben-

zi npumpe. Det er e ft e rh ånden l ykkedes os, at erhverve en del nye medlemmer
til klubben. En fire-fem stykker , er de l vel blevet til, næste møde afholde s
den 5-1-88 .
Vi vil fremover prøve at a fholde klubaft en den førs t e ti rsdag i måneden . Det

er kommet os for øre (tele fonisk ) , at Sydsjællands-gruppen, var utilfr eds med
formuleringen aF vores indlæg i bl adet vedr. oprettelse af vores lokol-grp .
Men det er

~

for at forklej ne deres indsat s , a t vi har oprettet N. V. grp . ,

men vi mente , at der var et behov i vo r t område .
Med venlig hil sen
A-990 Paul Hansen

YEDR. GENERALFORSAMLING 1987
Vi fra Als-gruppen takker for fremmøde, en særli g t ak til de , som kø r te
langt, da vi jo ligger i en afkrog , håber I havde en god hj emtur .
En særlig t ak til Anton Kamp og Bilist Elektro i Struer , for deres gav er ti l
vores lotteri .
Tænk på, a t det er frivilligt a r bejde bestyrelsen gør, lad være med at kritisere dem så mege t. Hjælp dem med ideer og gode råd .
t·led venlig hilsen

Jacob-Poul-Sørne

HJÆLPE S AD • •••• • •
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ÅRSBERETNING ØSTJYLLAND
HedieIIIstallet cr dalet fra 25 til 20 hu ss tand s mo<llemmcr,
meJI dette har ikke bevirket Inindre akLivitet elJer fremmøde
ved C-ruppemøderne.
Vi startede året med vores Jille lokale gellcralforsamlinc·
Il er blev A-128 Jørn indvalgt i

uesLyrelsen,

var kommend e aktiviteter. De r var fO I"s lag
b es øge Anton Ka mp -

Et andet punkt

50 111

S mør edag -

e n gla nd saften og minitl"æf.

Vi kan starte nled mi n itræffet, der er Ost jyllands højde punkt .

I

år var vi på ltii s Campi n g.

meldincern e

noget andet der sLr ømm ede

end ved tidligere

EL

punkt i

progl";HnIllPL vilr en

dOI" var orif'lltering om lif"'l
]\a1'('1I sto d

gode

12

En

tip s

fOl'

l'nl; ,) I ~ k, '

11 0 1(' ar" iHlgcUlPlll<,l

t i l dl'

Værre r

stor tak t i l alle der

op, det var flot af så ma n ge at

and!'l

Ih~gJlen.

træf . Trods det blev det meste af program-

met afviklet, og med højt humør.
mø(lt e

JO minorer på træfpladsen,

ind , der blev talt ca.

me n h er var d e t

på for h i\ ntl strø mm ede til-

f,'pnllnndt. e .

tro(!se regn

ae

rus k.

" nnCJ.;llld saflf"II ",
,;uhi

I((>um~ll'mrf.

illklu ~iv c

IIvor

John Of{

rO I' pl cj llin t ~

og

ØSTJYLLAND
Så h avde vi
l

,\ sferg.

en lille svi ptur UJ

Iler var rncgl! t at se

kun n e nøj os [li ed det.

Karre -

pa

~ . N . :'< l.la C" l : r

"cd .d l t.' ,;, K ol l'll'

og vi var flere,

dO I' i kke

te og kager var på hu sct.s reg-

n ing.
Også i

år var der bry ll u p bla n dt ustjyllands modlc lnmer. Vi

troppede op ved Us ter S n e d e k irk e , me d p yntede bi l er og rulgte b ru d e parr et John o g Lone ( Uda'

til

fotograf i

Uy gho lm

park.

FE ST: d et pl e j er vi a t have omkr i ng hø st - 1 år var d e t en
50'er :fest . Den afholtes i

var' at man kom i

Jo hn og Karens lad e .

tøj fra 5o 'erno .

Adrrangstegn

En blan di Jl g uf cocca - co la .

50 ' ur' rock

s terrlll ing .

Først p 1\ efteråret Log

vi på fi s ketur i

Vi ng-

s ted. Vi n åe d e l teo ot
fej r e lir og Fru J un ges

s kjulto bryllup p å vej

de rt il , med nyciftskilt
og d Aser bag på bilell .
Fane s ten ta l er vi ik k e
om ,
n l ~ nd

så

vi se ndt e e t

par

til e lI nærli gge nd e

fi s k ediJ m,

så de uwclbra-

Ir,tt: " ygc ovll c ku n ne b livc fyldt.

Si d s t p i'\. n ft crå r e t
var v i.

jJ ~

løvfa ld~ tU l' :l

dyrehav e n .i. Vej Le .

De r-

" ft erk ørt e vi på ca feteria , o g s Lu ttede ilf
med

kaffe m.lII.

Uen l J / 1 2 afh older vi
ju l cilfsLu tn i ll G" p å

Bred -

s te n kro.
om
·1

~) s t jy l.l;lll ds

-oH;! J e n s .
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ÅRSBERETNING AL5-GRUPPEN
Tiden går , 1987 sv inder ind . Det betyder, at vi har været aktive i et års tid.

Det hele startede omkring sommer træf f et i øster Hurup s idste år , da A-91 0
Jakob Nielsen og unde rtegnede snakkede om, at s kulle vi med til nogle aktiviteter, var det nærmeste Sønde rj yllands-gruppen - vel langt at køre, hver gang .
Vi fik derfor en s nak med formanden dengang John Jensen, om vores synspunk.
Det korte af de t lange var, vi send te efter sommertl'æf f et et kortfattet br ev
til bestyrelsen , som så gav grønt ly s fo r en ny loka l gruppe "Als-gruppen".

Vi s t a r tede i slutn ing en af januar måned med en f risk gå tur f r a Sønderbo rg
slo t, hvorefter de fremmødte kørte til "de n Gaml e Kro " i Grås t en , fo r a t hyg -

ge s ig ove r en kop kaffe .
Fr emove r havde vi valgt , at afholde vores klubmøder den sidste tirsdag i måneden , på Forske ll ige kroer i omegnen, da de t jo ik ke e r de samme , som s kal
køre l ige langt , hver gang .
Lørdag den 23 . maj , havde vi arrangeret reservedelstur t i l Oluf Søgaard og
Anton Kamp. Der var ialt fremmødt 2 Morri s entusiaster . Ikke det sto re fremmøde, men del var ba re alle tide r s tu r. De r blev kik ket, r odet , handle t brugt e - samt nye dele . Det e r svært , at ste overfor et så velassorteret Marri s
~-1inor

lager , som Anton Kamp' s .

Lørdag og Søndag den 20-21 j uni havde vi prøvet , at arrangere et mini træF på
!>1øllers Campi ng på Kegnæs. Det forløb i det store hele god t, imellem 12-18
biler var mødt op . Vi var ovenud godt tilfreds med fremmødet, på trods af ,
at de t var vores første t ræf .
Alt ve.loverstået, og ikk e f l e r e sto re arrangementer i år (t roede vi da) . En
Fredag aften ringede telefonen , stemmen var Lone Skov , om vi kunne tænke os ,
at arrange r e Generalforsamling? Vi var lidt betænkelige ved det , da det trods
alt er det første år vi kører .
Vi vove de "tilbudet" . Det krævede en del arbejde , a t få det op at stå . Resul tatet af generalforsamlingen kan de fremmødte jo vurdere . Af ar rangementer
næste år , er de r på tapetet, at gentage en reservedelst ur, mini træf m. v.
!>led hilsen fra
A- 697
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-qruppen om en god jul samt e t god t nytår

Poul Iversen

ÅRSBERETNING OSLO-GRUPPEN
Oslo-gruppens medlemmer holder stadigvæk kontakt ved medlemsmøler, hver førsle onsdag i måneden . Fra mai til september besøker vi Rodeløkken Kafe' på
Bygd0Y, mens vi i tidsrommet oktober-april er på Kjemisk lnst . på Blindern,
hvis intet anneter kunngjort .
Oslo-gruppens styre har halt 4 meler i beretningsåret . Styret har fungeret
som kontaktorgan mellom de norske medlemmer av Nt~l'lK og U~K (Landsrådet for
t'lolorhisloriske Kjøreløyklubber) 026 Hans Volden og 098 Arne B. Holm represenlerte NI~t'lK-Norge på landsrådsmøtet 7 februar . lnformasjon og referat er
dislribuert i Norge i form av trykksaken "Norskminor" i mart -87 .

Primustreffen har stadig si ne gamle t ilhenger i Os lo -området og bl e den 1415 februar ytte rI i gere forsterket av 438 Ka i Larsen - Vejle og 788 Peter
Han sson - Gøteborg . lalt ble vi 7 pers oner i 6 tHno rer .
Oslo-gruppen avhol dt årsmøte 11 mars . Valgkomiteen bestod av Holf Schau og
Tore Helgesen .
Styret bestod av :

Va lget gav følgende r esultat :

Kon taktpers . :
Sekretær :
Kasserer :
Styremedl . :
Styremedl . :

098
001
026
047
005

005 Olav Bjørge
JJ9 Reidun Bjerge
026 Hans V. Vo lden

098 Arne B. Holm
001 Ole J. Østby

Arne B. Holm
Ole J . Østby
Hans V. Volden
John Baklund
Olav Bjerge

026 Hans og 098 Arne deltak på øst jyllands minitræf i Riis i pinsen . På tross
av dårlig vær og lang kjøring ha dde vi ingen problemer med våre to "splitscreens" .
På sommertre f fen var Oslo-g ruppen representert med 7 biler og ca . 15 personer .
Sommertreffen -87 var et vellykket treff som fortjener den beste ros. Treffen åpnet samtidig for nytt sama r beid med de svenske t~in or-en tu siastene . Ette r treffen r eiste fle re av medlemmene ifølge via Trondheim til Rissa på
Fosen-halvøya , hvor 002 Olaf Engvig inviterte t il åpen t hus. Det ble også
~yttetu rer i forlenge l sen av somme rtreffen, både hos 026 Hans på Sjusj øen
og hos 005 Olav og 339 Reidun på Rømskog .
Oslo-gruppens høs t treff fikk av s tabel en i helgen fra 14-16 august i Hurdal ,
og samlet omkring 18 personer i 8 !'-linorer.
Oslo-g ruppens biler holdes i god stand og flere nye prosjekter er under opseiling med deadline juni 1988 . forøvrig har Oslo-gruppen befattet seg med
planer for sommertreffen 1988 . Vi har vurdert flere alternativer, og har
endt opp med fredrikste n festning ved Halden .
Oslo-gruppen har lagt frem forslag om å lage en jubileumspubl ik asjon i 1988.
Arbeidstittel er "t'lorris tHnor l Norden ". (Norminor nr . 49 - formannens side)
I skrivende stund har vi ikke moUaU noe stoff til publikasjonen . Vi har
heller ikke sett oss i stand ti] å prioritere dette med tanke på vårt ansvar for sommertreffen i 1988 .
Takk for samarbeidet i 1987 !
for styret NI-1MK Os l o Gruppe n
Arne B. Holm
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ÅRSBERETNING NORDJYLLAND
8. marts

Ja så gik der endnu et å r med vores Morris er , i No rdjylland sta rt ede vi med
årsmøde, der fremmødte det bes kedne antal af 9 pe rsoner . På mødet kom der to
nye me dlemmer med i vores tre mands junta . De s kul le afl øse Hans G. Svendsen,
som selv havde ønsket, at springe fra .
15-16-17 maj
Var der arrenge r et et mini træf

p~

løgstør Camping. Det stod lidt sløjt til

med deltagel sen, vi kunne få det til 14 biler . Vi håber på , at vi kan få
fJe L'e til at deltage i flB, e11c t's .var det et fint træ f, selvom vejret ikke
va r med os .

10-11-12 juli

.a.rets største oplevelse , var se lvfølgelig Sommertræffet i østersund i Sverige. Det var en lang tu r, men det betyder jo ingenting, nå r man kører Mi nor,

og det gik da også uden de store problemer . Selve træffet var godt tilrettelagt, og det vil vi gerne takke Jamtlandsgruppen for .
2. august
Havde vi anengeret en tur til Hjerl Hede med 13 f'loniser og dejligt vejr.
20 . september
Kørte vi en tur til Skagen, det var den sidste dag i sommeren 87. Det var
rigtigt godt vejr , og hele 9 1·lo n iser .
14 . november
Havde vi vores sidste arrengement i Nordjylland . Vi var i Farsø , for at besøge John's Autolakering .
Med venlig hilsen
Nordjyllandsgruppen
A-164 Jørgen Ebdr up
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Arsberetning Midtjylland
På trods af vejret , må det siges at 1907 blevet rimeligt godt år For Ihdt-

jyllands morrisfolk.
Forå ret bød på flere møde på Golf Hotelet , der ved den Forbindelse stillede
lokaler til rådighed.
To arrangementer blev det til i maj måned. Den 9-10 maj var mellem 13-15
morriser sam,l et og udstillet i Viborg ved afviklingen af Sport og Fritid .

Den 24 maj afholdes klubmøde kombination med besøg på den gamle papfabrik i
Brunshåb (nu arbejdende museum) . Aktive medlemmer havde ved denne lejlighed
s l'ra ngeret rundvisning på fabrikken. Øl og kaffe blev det også til . samt

lidt orientering om for skellige typer og måder at l akere en morris på .
6 . juni var dagen hvor et besøg hos øst jyllands minitræf skulle foregå, det
må siges at fremmødet var beskedent 2 biler fra Viborg , og en tilstødende i
Vejle , det skyldes vejret, der på denne dag var almindelig , altså regn.
Tange el-museum. blev rammen om mødet den 2. august. Denne gang blev det til et
besøg hos en autoopretter det fortalte om bl . a . nøjaglige målinger ved hjælp
af laser lys .
l ars Dalsgaard (Bilist Elektro Struer) inviterede den 23 . august til et besøg
der gik unde r temaet "lær at justere din egen motor", der blev også ved denne
lejlighed spenderet en anretning .
Efte råret er gået lidt trængt med hensyn til møder og arrangementer, det vil
der blive rettet op på i 1988 , dog som plaster på såret , var der 19. december
en fælles bustur til Tyskland (ind køb ) og sejltur med Renø-Sild færgen, hvor
frokosten selvfølgelig blev afviklet .
Hvis der er nogl e der har ideer eller forslag til aktiv i teter i 1988 vil
undertegnede meget gerne hør e om disse .
Alle ønskes en god jul og godt nytår .
A-a12 Erik Andersen
Kontaktperson t-lidtjylland

•

- Hvad er en op,imist?
- !

- Det er eTI matid. der bestiller østers pd en restewrant oS hdber at betale resnillsen med perler.
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RESUL TATET AF DR I ENTER I NGSlØBE T VED GENERAlFORSAt·1L INGEN

Placerlne

f2!!l!:

l-1edlemsnr.

~

J.

8

A- 716

Aksel Frandsen

2.

8

A- 682

Anders Brønløkke

3.

7

A- 232

l'Iorten Westermann

7

A-839

Simon

7

A- 237

Jø rn B Jørgensen

7

A- 174

finn Mikkelsen

7

A- 863

Horst Armbrust

7

?

Lal's

6

A- 638

Bruno Nielsen

6

A- 522

Lone Skov

6

A-1264

H O Knudsen

5

A- 512

Ib Skov

Øvrig placering

t~arsb011

5

A-1I93

Alex Thisgård

4

A-1121

Børge larsen

4

A-1I37

Sø re n

4

A- 484

Claus Hansen

3

A- 858

~logens

3

H- 170

Karen Klausen

Frederiksen

*
- Hvordan kcm man afgøre, om en helle er 11118
eller ga mmel?
- Det kan mærkes på tælldeme.
- Sludder, en IW11e har da ingen tænder.
- Nej, men det har jeg.

18

I Sydsjælland og øernel
På vores november møde, var vi 14, som lavede en aktivitetskalender for 1980.
Der kom mange forslag , så det tog tid, at få sat det hele sammen.
:~er

er , hvad vi kom frem til :

7 . februar

klubmøde

6. marts

klubmøde

3. april

klubmøde

23 . april
2I. maj
5. juni
10 . j uni

25-26 . juni

4 . september
10 . september

l . klubmøde/instrukt;møde start kl . 14 . 00

tur t i l Teknisk Museum, Helsingør
fiske/strandtur til Halskov
åbent hus- S års j ubilæum for Sydsj . gruppen

tur til

Fril~ndsmuseet

Sct . Hans fest hos A-538 Niels Jørgensen

kl ubmøde
tur til Danmarks Akvar i um og Mindelunden

2 . oktober

kl ubmøde

R.

sprøjtedag

oktober

10 . oktober

løvfaldstræf på Giesselfeldt

6. november

klubmøde

3. december

klubmøde

Juleafslutning

Klubmøde r ne starter kl . 19 . 00 på Sorøvej 484

Rislev Næstved . De andre aktivi-

teter, vil der komme nærmere op l ysninger om i klubbladet, nå r de skal afholdes .
Vi var

15 til jul eafslutning , hvor vi fik æbleskiver og j ulegløgg.

----......-...,..,

Håber vi ses til nogle af vores møder eller ture .
Hilsen A-386 Ketty

Tur til
Frilandsrnuseet
Knud! Hette, Jens ,
& Villy .
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IVEDR. GENERALFORSAMLING 1987
Apent brev til Styret

N t'1f~K

vILone Skov

"Ul AKK ER VERDENS LØNN"
lakk for sist!
De fleste av oss har vel st adig generalforsamlingen i frisk e r indring . Jeg
kan tenke meg, at du sa mmen med styret har tenkt meget på det, som dkjedde
på Als .
Dere m5tte her stå frem og tåle en temmelig rna ssiv negativ kr itikk . Denne
kritikken ble s ak li g fremlagt med utgangspunkt i våre "spilleregler" .
Det er imidl ertid opplagt urimelig, at kri t ikken skal stå som hovedinntrykk
for deres første arbeidsår, som Nt·1t·1K' s sty r e . Styrets oppgaver kan ikke bagatelliseres, a l t kan i kke læres over natten .
Den av troppende bestyrelse bør i en overga ngsfase gi informasjon, om alle
side r ved !<l ubbens virksomhet. Det viser s eg , a t det gamle s t yret ik ke gjo r de
det, og de bør derfo r ta sin del av "skylden ".
Det var beklagelig , at ikke flere av de poslLive ting dere ha r gje nnomført,
kom klarere frem på genera l forsamlingen .
Jeg h?pe r du samme n med styret rOføvrig, i forståelse med dette brev, vil
beholde den QOde arbeidsmoral , som synes @ prege deres vi r ksomhet .
Godt nytt år og forsat t ly kke ti l !
Vennlig hilsen
Arne

a.

Holm A-09A

Kontaktperson
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NI~t~K

Oslo

VEDR. GENERALFORSAMLING 19871
En lak til bestyrelsen og til Als-gruppen For en vellykket dag, med et godt
arrangement. Vi startede hos Dom! i Guderup med morgenkaffe og rundstykker,

og derefter blev vi sendt ud på de små kringlede veje på Nord-Als, hvor vi

oplevede den smukk e nalur og idyllen i de små l andsbyer . Et spændende orienteringsl øb, som sluttede i Notmark, hvor vi fik frokost og der blev afholdt

I

amerikansk lotteri med mange fine præmier .
Efter frokosten, var der generalforsamling. Ca. 70 medlemmer var mødt op og
overværede årsberetning og regnskab fra bestyrelsen, samt årsberetning fra
de fremmødte stedsgrupper . Oslo-g ruppen var også i år rep ræsenteret og vi er
meget imponerede aver nordmændenes trofasthed til at møde frem til både div.
minitræf og nu her til generalforsamlingen - på trods af den store afstand.
Hertil en lill e kommentar :
Under generalforsamlingens å r sbe retninger, var det værd, a t l ægge mærke til
resultaterne fra de enkelte stedsg rupper. En tanke vi altid får når Oslogruppen fremligger årsber etning: " - Vi var 7 personer i 6 biler".
Det vi gerne her vil ud trykke er : Hvad er det vi lægger vægt på ved vore fælles ar rangementer? Vi synes, at det er noget, som er værd at overveje navnlig nu, hvor klubben e r blevet temlig stor .
De t e r en stor opgave og en stor oplevelse, at se 100

~lorris'er

samlet ved et

fælles træf. 1'-1en det er dog os mennesker, der kører bilerne og derfor e r det
vigtigt med den mennenkelige kon takt. At vi får snakket og hilst på både nye
og gamle bekendte.
Det er ikke altid en selvfølge, at oplevelsen er 10 gange bedre fordi vi er
IlO i stede t for 8 og vi mener , al nok er det væsen tli gt , at hverve nye med-

lemmer, men del

Cl'

endnu mere væsentligt , at pleje medlemmerne - både de gam-

l e og de nye, sf, illll'ressen til klubben fastholdes og vokser . Det er jo den

interesse , der give!' lyn\ til at gøre et stykke arbejde i stedsgrupperne og

i bestyr'elsen,

l yst Li 1 at møde frem og give sin mening til kende, - lyst

selvom luren er l ang, - lyst til at skrive til Norminor og lyst til at opleve t>lorrislræf og andre arrangementer og selv gøre sit til, at andre får en
god oplevelse med hjem.
Nok om det
(fol'tsættes næste side)
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(ro rtsfl t)
Under generalForsamlingen blev forskellige emner drøftet og vi tror, at mange af deltagerne gerne ville have brugt længere tid til at diskutere emnerne .
~len

tiden fløj og vi må så gribe pennen og fortsætte debatten i Norminor . Af

emner der blev taget op på generalforsamlingen, kan nævnes:
Norminor - vores medlemsblads udseende.
Den gamle forside blev efterlyst og ide til at samle samtlige tekniske
tips i et sæ rhæfte, blev fremsat . (J øvrigt synes vi, at Norminor bliver
brugt for lidt til læserindlæg og debat . Ikke fordi vi selv er særlig flittige, men hvis vi nu hjælpes ad ... . .. . se at komme op ad hulle L'ne fol kens)

Nedlemsliste over N1-1t·1K
Indeholdende oplysninger angående "biler indmeldt i

NI·lI~K" .

- At flytte datoen for generalforsamlingen til en måned med bedre vejr .
Tilskud fra Nt·l1-1K's pengekasse til stedsg rupperne, blev foreslået . Især
fremprovokeret af den oplysning , at klubben har ca. 40.000 kr . stående på
en bankbog. Disse penge bør komme medlemmerne til gode og kunne eventuelt
hj ælpe lokalgrupperne i deres arbejde .
Der ble v fremsat forslag om, at ændre regnskabsåret for Nl·1t·1K, så generalforsamlingen i stedet for , at godkende et midlertidigt regnskab, kunne tage
stil l ing til et afsluttet regn skab .
Der blev henstillet til bestyrelsen , om at huske dagsorden i indkaldelsen
til generalFo r samlingen og, at sørge for, at indka ldelsen er tidsnok ude
hos medlemmerne . ( løvrigt synes vi, at man skal huske på, at bestyrelsen
udfører frivilligt fritidsarbejde for os alle . Vi har indtryk af , at Lone
og Ib Skov og de øvrige i bestyrelsen g0r et stort stykke arbejde, Tak for
det) .
Så til sl u t en kommentar til en bemærkning, som faldt på generalfo r samlingen,
hvor en af vore norske venne r blev opfordret ti l, at lære dansk, så danskerne
bedre kunne forst å ham . Det kan man altså ikke være bekendt at sige!
"Hvorfor ikke tale engelsk ved nO l'diske møder? - så stål' vi jo alle lige . "
( fortsætte s næste side)
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(fortsat)

Dette er et citat fl's t'1odersmål-Selskabet" s tidsskri f t sprog og samfund nr .

3 1987. l artiklen kan man videre læse:
"kun en lille del af nordboerne behersker engelsk så godt, at de vir-

kelig kan udtrykke sig frit og utvunget på detle sprog . De kundskaber ,
man behøver , for at forstå et nabosprog, er langt mindre omfattende
end dem, der kræves for at fo rstå et fremmedsprog. De nordiske sprog
er bedst egnet til at beskrive nordi s ke forhold og brugen heraf t er
med til , at skabe nordisk i dentite t og følelse af samhørighed ".

Disse linier, fo r at vi alle skal huske , hvor vigtigt det er, at respektere
hinandens sprog og at udtrykke sig kl a rt og tydeligt, på sit eget sprog . Be-

mærkningen , som faldt på gene ralforsamlingen, er temmelig uheldig i denne
sammenhæng . I sær når man husker på, at Nt·1t·1K jo ikke er en dansk klub - men
en nordisk. Stiftet af nordmænd og med medlemmer i Finland , Sverige, Norge ,
Danmark og TYSkland .
Vi håber, at også andre end os vi l sende indlæg til Norminar , så den debat ,
der blev sta r tet på generalforsamli ngen, vi l fortsætte her i Norminar .
Til allersidst . Tak til bestyrelsen for 1987 . Vi ser frem til mange gode
oplevelser med
t~ed

N~lMK

i 1988.

venlig hilsen

A-232
H-350

t·lo r ten I'lestermann
Kirsten R. Jørgensen

Vedr . Generalforsamlingen 1987 .
l 0vrlgt vil jeg gerne hermed, sige tak (på egne og konens vegne) for en god
dag på Als samt en god generalforsamli ng . Takken gælder både Bestyrelsen og
Als-gruppen .
'·led venlig hil sen
A-1264

Herluf Knudsen
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IVEDR. GENERALFORSAMLING 1987 I
Efter, at have spekuleret over , hvad der blev sagt til mødet her på Als, vil
jeg komme med lidt ris og ros.
Personligt synes jeg , at styret laver et godt stykke arbejde, det er jo pll
frivillig basis , og bør derfor ikke belønnes med det ene drag over nakken
e f ter (let andet , som til fældet var ved General forsamlingen .
Så var der nogen, som syntes, at der var for langt at køre, som der jo nok er,
hvis man kommer fra Norge . Hen kommer man fra SJÆLLAND, som skulle have holdt
forsam l ingen i år, bør man nok tænke sig om før man vrøvler .
Det var også klager over , at selve generalforsamli ng ikke var som en sådan
"burde" være, og at den var hensat til punkt 4 PD dagsordenen .
Vi prøvede på at få en fi n dag ud af mødet , og syntes også , at det lykkedes
nogenlunde. I'lan skal ikke være s l! traditionsbundet, som del' er nogle, som er .
God Jul og Godt Nytår
Hed venlig hilsen
A-9l0

Jacob Nielsen

I OBS OBS!! l
Er der nogen af jer? Der kan give oplysninger om legetøjsbiler
i de forskellige Morris Mi nor 1000 tyber .
Klubben har fået flere henvendelser fra medlemmer, der gerne
vil købe sådanne .
Eller kan noqen lave dem ??
A-368 Henning Kristensen
Thybovej 45, Brokhus
8620 Kjel l erup
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1Midtjyllands-g ru ppen I

Lige et par billeder fra mdljyllandsgruppens sidste 2 møder :
Søndag den 2 . august mødtes en stor flok Horri s'er med indhold, på Tange
museum. Her brugte vi så del meste af

2

[1-

timer (v i kunne sagtens have brugt

længere tid ) , hvorefter vi kørte ud til en lokal automekaniker .
Denne havde netop invisleret i et opretningsanlæg , gom var lacer-styret, et
meget spændende besøg .
Til sidst kørte vi ud ti l uddele r en Annette , hvor hun og Kim, havde disket op
med alt, hvad "ganen" begærer .

En helt igennem god og inleresan t dag, som vi håber vil gentage sig snart
igen på samme måde . En slo r tak til Annette og Kim for de r es initiativ .

* Var der ikke noget om, at Ol sen ville krydse Øresund på en planke?
Hvorfor blive r det ikke til noget?
- Nej , han har ikke kunnet finde en planket der var lang nok!
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Midtjylland

Søndag den 23 . august kørte vi så til St ruer - ca . 8 Horris'er i
række kørte ud mod Vestkysten .

~n

lang

Her startede dagen med et kursus hors Bilist EJektro i , hvordan ma n justerer
sin motor samt andre små finesser vedr. tændingsanlæget. Under kursuset var

der forf r iskninger - venligst sponseret af Bilist-Elekt ro .
Efter denne gennemgang, kørte vi en tu r ud-i-det-blå , hvorefter vi endte på
havnen . Her var mødt utroligt mange mennesker op , for at se den skønne bil.

Vi fik her et nyt ungt medlem på bare 76 år . Hun kom fra Holstebro og gik
under navnet "fartbøllen" (Ifølge hende selv, hvad børnene kaldte hende)

Vi sluttede dagen med at køre tilbage til Bilist-Elektro, fo r at spise resterne og vores medb r agte madpakke.
Det skal lige tilføjes, at avisen skrev forkert vedr . tidspunktet for, hvornor vi var at finde på havnen . Derfor var utroligt mange mennesker gået forgæves . Flere har endog opfordret os til at lave endnu en tur til Struer, så
de også kan se, hvordan en t·l0l'ris 1000 ser ud (sjældent set i Struer - her
kører kun 4 stk. )
Hidtjyllandsgruppen
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SOMMERMINDER FRA NOROJYLLAND.
Nu :da vinteren er over 09 , og de små Morris ' er ef gået i vinterhi, synes jeg

det vil være passende at mindes en af vore (sen)sommerture ud i det dejlige
Danmark . Jeg tænker her på:
SKAGENS TUREN.

Søndag d . 20/9-87 arrangerede Nordjyllandsgruppen en t ur op gennem Nordjylland

til Jyllands nordligste punkt Skagens Gren .
Kl. 9 startede 7 Morrisser fra parkeringspladsen Foran Aalborg-hallen , for at
drage mod nord . Vejret var ganske fint med solen ti t tende frem , me n mens vi
rullede nordpå kl arede det fuldstændig op , og solen skinnede fra en skyfri
himme l .

Vort første stop var ved Cloostårnet

i

Frederikshavn , hvor vi havde aftalt at

tl opsamle " tilstødende Marris ' er kl.

lo . St or var vores skuffelse im:iadlertid,

da vi nåede frem , idet der ikke var dukket andre biler op. Vi

gjorde et

lille ophold her, for at komme op i Cloostårnet , hvilket ikke lod sig gøre,
da det var lukket.
Turen fortsatte herefter til den tilsandede kirke, hvor vi blev modtaget af
en ventende Nordjyllands- morris . Vi gik herefter ud for at studere den tilsandede kirke nærmere.
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Efter vi havde Ba t hvad der var tilbage af kirken, startede vi Morristerne op
og kørte ind til Skagen . He r gik vi en god tur ned omkring havnen i det str&lende sel.akinsvejr. Vi kørte derefter ud på Grenen, hvor madpakkerne blev fortæret i klitterne. Efter vi havde hygget os her, med morrissnak, middagssøvn ,
avislæsning o.s.v., blev vi enige om at gi en tur ud på Grenen, og lade bilerne stå

.r-----

Der var im idlertid et par dovne medlemmer, der absolut skulle køre derud.
(Hej, Kim og Iv ar).
Efter at have stået med et ben i Kattegat og et i
hvad der ellers hører sig til,

~

Skagerak , kastet smut og

vi tilbage til bilerne (Der blev beundret af

mange forbipasserende).
fra Grenen kerte vi til det charmerende Gl. Skagen og videre til Råbjerg Mile,
hvor den medbragte Kaffe blev drukket. Vi gik på ørkenvandring på milen og
inden vi var nået helt op på den , tror jeg alle havde skoene fyldt med sand .
fra toppen af milen var der en fantastisk udsigt. Nan kunne se kont ure n af det
øverste Jylland , fra Hirtshals i vest til frederikshavn i øst .
Efter at have fået tømt skoene for sand kl. 17,30, vendte vi næsen hjemad efter
en dejlig dag i naturen.
Jeg kan fortælle , at det var landsdelens sidste dag med rigtigt sommervejr,
hvilket naturligvis havde indgået i

turenrs~p~'~.~n='=æ~g~n~i~n~g=.____________--,

Nordjyllandsgru ppen
A-846 Carsten filtenborg
P. S.: fremmødet på B biler var ikke noget at r åbe hurra for.
Hvor var alle nordjyllandsgruppens morrisser?
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Her lærer vi at drikke te

•

•

•

E N G L A N D S T U R E N l 9 88 .
Hvad er en tur til England uden Il a nice cup af tea " ? Hvis der
blandt de der overvejer at tage til England næste år , skulle være enkelte der ikke drikker te , var det måske en ide at gå i
II t r æningslejr " allerede nu . Følge nde fakt a er fundet hos Jyllands
Postens bagside redaktør , Harry "Minor " Motor , som i øvrigt kom mer fra samme by som jeg selv er vokset op i her i Vejleegnen .
Som e:1hver anden k::mstner begynder !':lan med at anskaf:e det
nødvendige værktøj. Tepotten skal være af porcelæn og glase re t
indeni. En tepotte af sølv kan også bruges , men at rense den er
værre end at pudse og polere samtli ge sko i familien. En stålpotte er for folk uden smag , og hvad skal de med te .
Folk der ta ge r deres te alv orlig , anvender aldrig tevarmere,
for det får teen til at snurre , og så forsvinder smagen op gennem
tuden . Det er naturligvis tragisk for tante Clara , når hun n~ hæk ler sådan nogle søde presenninger , og for at undgå tragedien kan
man så bruge tevarmeren når potten ikke er i brug.
Tekopper fås i alle størrelser og mode ller. Har man moustache
og det fore k ommer jo hos alle køn , kan man få en kop med indvendig
~fskærmning , men det allerbedste er nok en kinesisk kop af tyndt
materiale og gerne uden bank . Det sidste bet yde y dog mindre for
smagen .
Endelig er der teen. Her i England hjæ l per "English breakfast
tea " befolkningen i gang . Den er en blanding af indisk te og te
fra Ceylon . IIEarI Grey "er den mest berømte og består af sort china
te , Darjeling te fra Himalaya(lcendt som teens champagne) og bergamotolie.(hvad det så end er) Formosa Dol ong te er den dyreste ,
Ceylon den letteste og Nilgiri den mest duftende. Keemun qrikkes
til kinesisk mad . Assam er en meget rund te med en anelse af malt .
Og H. M. Blend består af flere teer - oprindelig blandet til Queen
Victoria . Den virker næpre forskønnende på kvinder .
Nu skal v i i gang med at brygge teen . f1an fylder sin vandk eddel
med koldt vand fra hanen. Brug aldrig blødgjort vand , det ødelægger
teens smag . Det bedste er filtreret vand .
r·l ens vandet varmes op renser man sin tepotte 1 varmt vand og
stiller derpå potten nær varmen , så den bliver lun .
Derpå putter man en teskefuld te ned i potten og følger efter
med en teskefuld pr. kop . Eer kommer det vigtigste : I det sekund
va nd et går i kog - ikke før og ikke efter - fylder man vandet ned
i tepotten . Dette er uhyre vigtigt for et godt resultat . Koger
vandet igennem bliver tee R bitter og grumset på grund af vandets
tab ;j.f ilt.
Aha - l yder det fra læserne - det har vi aldrig vist . t~ej , men
det er me get vigtigt . Mens man hælder ·vandet ned på tebladene , rø rer man run dt med en ske med lang skaft . l ang skaft? Ja , hvis det
~r for ko r t brænder man finge r ne , og så holder man op med at røre ,
og så er det ikke te man laver men opvaskevand.
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Teen skal nu trække i 300 sekunder. Eller fem minutter (for
dem der har gået i skole på "l andet) Derpå skænkes teen i kopperne med en blød bevægelse og "den respekt den 5000-årige drik
fortjener. Ved den tredje mundfuld har man fat i teens fulde
smag .
Nu alle spørgsmålene. Jo man kan blande mælk i teen. Hetoden
blev opfundet i Frankrig i 1680 da en syg, ung dame fik ordineret
mælk af lægen, men kun ville drikke den hvis den blev blandet
med te • •' ommer man mælk i koppen efter at teen er fyldt på , b11'.rer man aldrig gift , siger englænderne . Håske er det derfor man
gør det.
Ci tron bru "~es af folk der vil slanke sig , plus mange tedrik kere i ~l ropa , og te med citron har nul kalorier . Sukker er et
spørgsmål om smag . Eksperter bruger ikke sukker .
Hvad med te i breve? Jo det går an . Han lader teposen ligge
i koppen to - tre r:1inlltter og dækker koppen for at holde flå varmen . Hen virkelige tedrikkere , der nyder de østerlandske dråber
foretræk~er tepotten .
Så meget om det . lad os til slut slå fast , at et menneske
u ~en en drøm og en plan , er et menneske uden en fremtid. fl\ed en
kop veJ tillavet te i hånden og siddende i en behagelig stol kom mer iirølT!mene myldrene.
l)et er teens koffein de r stimulerer det centrale nervesystem
og åndedrættet , afslapper musklerne og fylder sindet med behag
og ro .
Det var lldt om tekunstens mysterier . Je g håber det gav lyst
til , for en gangs skyld at lave en ~op o~dentlig te.
Der er ikke noget nyt om englandsturen denne gang (her i november) men jeg håber på en hel del til næste nummer .
A- 02l John.

BESØG HOS JOHN's AUTOLAKERING
Klokken var lige passeret 14.00 den 14 . november, da vi havde samlet 7 per5ane r for at høre John fortælle en masse spændende ting . Han lagde ud med at
vise os forskellige former for lakforsegling, der er virkelig stor forskel
D~ ,

hvilke produkte r man benytter .

Nog le produkter kan ligefrem få lakken til at koge op , andre skj uler bilens
oprindelige farve . Der findes også eksempler på, at den kan la ve skjo lder i
lakken , som ikke kan Fjernes . F. eks . , hvi s man er uheldig , at det begynder
at regne inden man er færdig med at tørrer bilen af .
~erefter viste han os, hvordan man bedst fjernede stenslag på sin bil, sådan
flt man skulle meget tæt

p~,

for at se , at der havde været stenslag.

1age fter skulle vi jo lige have lidt at spise , og

en lille en til halsen .

Det var virk elig køreturen værd, det var synd , at der ikke var flere med .

men venlig hilsen
A-996 Lers
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»HER GIVES INGEN RABAT«

Vi f a ndt dett e billede på forsiden af Minar ~l atter - t·1t·jQC's klubblad.
Hvi s nogen ikke skull e kunn e genkende personen til venstre, er de t vo res
alt-mul ig-mand A-716 Aksel Fra ndsen . ( bedre kendt , som manden, de r skaf fer
kl ubben div . rabatter)
I~ o n

Akse l er ved at skaffe os rabat hos "herren" ti l h0jre?

EN VENLIG HILSEN
fra Jamt l and . s om ønske r styre t og medlemmerne et Gott Nytt Ar och en God
Jul.
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I HEJ ALLE MORRIS-VENNER
Sf. el' det med [It komme op af stolene, for nu arrangerel' No rdjyll andsgruppen
igen et super lækkert \1eekend ophold den 6 . - 7 . februar 1988 .

Vi har fundet et super lækkert sted på østkysten, Voerså Kro. Kroen har lige

udvidet med la luksiøse ferie-lejligheder , som er udsty ret med alt, hvad du
har brug for . Ved ankomsten lørdag middag, klo ca . 14 . 00, bliver der serveret

kaffe med brød . Derefter er de r muliged for , at se på Voersås dejlige natur,

eller m?ske at få et slag billiard .
Aftensmaden består af tre retter mad , menuen skal være en overraskelse, men
vi kan robe, at kroen har et første klasses køkken .
Efter en .l ækker middag, skal vi ug og danse moderne til den levende musik .

Sondag morgen serveres der morgen komplet, hvis man kan komme op til det .
Df'r skulle her med være rig mulighed for, at få en mindeværdig

\~eekend,

sf>

det er med at få sig meldt til i en fart .
~

på dette attraktive arrangement, er den nette sum af kr . 295,- pr .

person . Dertil kommer det et tilskud fra Nordjyllandsg ruppen, så Deres beløb
bliver under de 295,- kr.
Pengene kommer fra div . arrangementer , som vi har deltaget i .
Tilmelding kan ske pe tlf .

oa

18 23 29 eller

Hed venlig hilsen
Ivar, Kurt, Jørgen, Lars

YDERS
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oa

19 16 28 inden den 28 . 1 . 88

I MORRIS REPARATØR I
Som fortalt i sidste nummer af Norminor, har jeg startet

på fyn . Og jeg må nu sande, at en

~'orris

Værksted her

vis Hr . Kamp, havde ret, da jeg bes0gte

ham j september og vi diskuterede, om der var behov for et sådant værksted.
Det mente han bestemt, at der var .
l skrivende stund den 7-12, har jeg alt, hvad jeg kan nå indtil den 1-5-88 .

Det
K~mp

el'

hovedsalig pladearbejde jeg laver . hvor jeg bruger pladedele fra Anton

og det som ikke kan fåes færdigt , laver jeg se l v i 1, 25 mm plade i en

god kvalitet.

I løbet af foråret, vil jeg t age de mest almindelige reservedele hjem,

s~

jeg kan klare de fleste reparationer , uden at sku l le vente på at delene kommer hjem . Detle vil and re i området, selvfølgelig også kunne benytte sig a f.
Det vil blive reservedele udelukkende fra Anton Kamp, hvilket vil sige af
samme gode kvalitet .
Efterhånden som jeg har lavet mange 1'1 inorer og har fået i ndarbejdet en vis
arbejdsgang, mener jeg iøvrigt, at reparationerne kan laves til en særdeles
fornuftig pris ogs~ selvom man ikke se l v kan lave bilen. Reparationerne vil
i mange tilfælde, i kke overstige udbetalingen på en enda godt br ugt bil og
hvem man tror på , at en nyere bil bl i ver 25 år el l er derover .

!'>Ied venlig hilsen
A-992 Peder Mikkelsen
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Medlemmernes biler

E jer : A-658 F i nn Christensen fra Vrå, årsmodel 1967 . Finn har haft 3 Mi narer

og har kø r t Morris siden 1982 . Klubbens opgave er a t: informere, sende et godt
blad, fede fester, billige stumper og et år l igt træf .

A-IZD7 Jørgen Olesen, hal' her sat sin I-bner på prøve . Bilen er fra 1965 og
er i daglig drift . Jørgen Olesen kommer fra Holstebro . Vi siger velkommen

til Jørgen med sin Z-dørs originale Minor,
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IMedlemmernes biler

Endnu en har indsend t sit kartotekskort .
Det er Jens E. H. Kj el dsen A-l293 . Jens kommer fra Aalborg - og tilhø l'er
derfor No rdjyllandsgruppen . hvad angår stedsgruppe .
A-1293 bruger lUnaren til daglig, og har først erhvervet bilen i oktober
1987 , så han har været hurtig t i l at bliv e medlem .
Jens se r ger ne at klu bben står for : t ræf , vedligeho l delseshjælp - vejledning
og bil li ge reservedele .
Vi takker jens for sit medlemsskab og byder ham velkommen . Vi håbe r , at vor
udv idede Norminor nr . var til hjælp fo r dig , idet du jo søger vedligeholde 1seshjælp og vejledning .
Bes tyrel sen

HAR DU AFLEVERET DIT KARTOTEKSKORT ??????
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TEKNISK BREVKASSE
VINTERKØRSEL - BALLAST??

Fra Rasmus Nielsen, Herlufmagle, har jeg modtaget:
"Vi har en Morris 1000 bindingsværk , 1968 og en
Marris 1000 personvogn, 1969 . Begge disse biler
står nu foran endnu en vinter, hvor de skal ud
at køre når det er glat og der er sne på de små
sogneveje .
Erfaringen siger mig, at det er en fordel med en
vis ballast i begge og specielt personbilen, som
ellers har vanskeligt ved at stå fast , hvis der
ligger lidt sne.
Mit spørgsmål er derfor : hvor megen ballast kan
man med fordel lægge bagi en Marris 1000 om
vinteren, uden at nedsætte dens øvrige kØreegenskaber , hvis vi går ud fra at der kun er fØreren
1 bilen?"

Et meget kort svar er : 40 kg 1 bagagerummet på personvognen og ingenting i bindingsværken.
Vægtfordelingen for en 2-dØrs er 57% på forhjulene og 43%
på baghjulene og for en bindingsværk 53% på forhjulene og
47% på baghjulene.
Lægger du nu så megen ballast i bagenden , at du får byttet
om på disse tal, vil du med garanti komme på arbejde hvis
din bil skrider lidt med bagenden i glat føre. Du skal
være ualmindelig rap på hånden for at undgå den helt store
karllsseltur hvis bagenden er tungere end forenden.
Jeg kan ikke komme med en længere udredning her, så lad
det være godt med denne ad varse l.
Du vil få mere ud af at interessere dig for dine dæk .
Vi kan desværre ikke kØbe de nye typer vinterdæk , da de
ikk e laves i den størrelse vi bruger. Det bedste vi kan få
e r et rigtigt vinterdæk , evt . med pigge . Det næstbedste er
et hold nye "helårsdæk " eller et hold almindelige dæk .
Det dårligste er slidte dæk og det allerdårligste er brede
dæk. Disse er simpelthen helt umulige og livsfarlige i sjap
og sne .
Jeg kører på et hold Kleber vinterdæk med pigge fra 1969.
De er stadigvæk gode , så kan du afse pengene er rigtige
vinterdæk absolut det bedste du kan købe. De kan holde i
rigtig mange år , når de kun bliver brugt om vinteren.
Jeg kan godt lide mønsteret på de nye Kleber vinterdæk , men
der er selvfølgelig også sket en udvikling i de senere år.
Sætter man så også pigge i har man gjort det så godt som
det er muligt nu og resten er op til chauffør en .
Godt nytår - og kom godt gennem vinterens strabadser :
A-120 Anton Kamp
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I

Annoncesiderne
Da der desværre er alt for mange thnorer, der køre r

rundt i den danske vinter uden så meget som en dråbe
rust-beskyttelse eller del mindste fedt i styr løjet -

tilbyder jeg hermed lidt assistance til at vedligeholde bestanden af Hinorer, ved at give 20% rabat på alt .

D. v.s:
Pladearbejde
Hekanlsk arbejde
Rustbeskyttelse
Smø r ing

Q . S . V.

o . s . v.

Ps. Jeg har alle dele liggende til

~1inor .

Både i nyt

og brugt - s€- hvis din t-linor trænger til en kærlig

hånd , så ring og få en snak. Det er nemlig ikke nødvendigt med startproblemer blot fordi temperaturen
falder en smul e !
Henv. :

Br itish Car Cen t er

A- 763

Carsten Alsløw

Industrivej 14

6070

Christia nsfeld

Tlf. 04 56 17 67

imellem 7. 00 - 17 . 00

• II OTTESTE

"ti

B IL

hrugunarkl.odl'1 tr Ul' /:lIU1!l'

Morris Minor. Sidsl Sf't under
2, vcrdenskrig, h vn .. fikS(.
kl'ind..Jige
unif''''I\l('l'l'dl'
dl"UrrOl'cr Il'an s IKll' ll'H,<lc

ur,

ri('cl'er rundt. Nik i Lauda,
dcr jo er kend t fol' 1It kore
med nutidi ge biler, ha r netop
kobl el ekscmplar pJ e n auk _
tion i London,

Sel i O.T.
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Sælges :

Kære mulige fremtidige ejer af mig!
Jeg er en "t·10rris f'Unor 1000 Super", som søger en ny ejer,
der ligesom min nuværende forstår at værdsætte mine kvalif ikationer . De er af højeste karat .
Jeg er af årgang 1971, og har

~æret

i samme families eje

hele min tid. t-lin ydre farve er hvid , og så har jeg sort
indtræk. Lakken er den originale , og i det hele t aget ser
jeg godt ud .
Indtil 1985 , havde jeg aldrig set s ne eller frost, da man
om vinteren opbevarede mig i min opvarmede garage . De 2
sidste vintre, har jeg fået lov at komme ud, men forinden
blev jeg undervognsbehandlet .
i august i år var jeg hos den motorsagkyndige for at blive synet, og jeg klarede det til et stort "UG" . Forinden
var jeg på et godt værksted for at få sikkerhed for , at
alle mine fu nk t ionen va r i orden, og det siger man , at de
er , hvilket jeg også se l v føle r er rig tig t . Jeg er ikke
blevet overbebyrdet med arbejde i min tid, og det fremgår
klart af kilometertallet som står på ca . 52 . 000 , og dette
tal er r igtigt angivet .
Foto kopi af regningen vedrørende værkstedse fter sy n i jul i ,
kan rekvireres hos undertegnede. lø vrigt kan j eg oplyse ,
at jeg vil være et virkelig godt køb for den, som er interesseret i en god bil .
Jeg"skal kos t e ca . 30 . 000 kr. konta nt, og efter i sommer
at have ståe t ved siden af en anden af min slags (et rustent "lig") , som usynet blev solgt for ca . 20 . 000 kr . ,
ved jeg , at jeg rigeligt er 10 . 000 me r e værd .
Grunden til ejerskif te er , ganske enkelt, at jeg ikke har
plads nok t i l transport af 2 småbø r n (den ene i lift ) deres forældre, barnevogn m. m.

Henv . :
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Hed venlig hilsen

"~1ORRIS

Henning Andersen,

f~ajas

HINDR 1000 SUPER"

Alle l, 5250

Odens Sv , 09173366

Sælges :

Alt i brugte dele til tHneren. Fra alle 4 modeller. Ring
og hør! Måske har jeg det du ma ngler !

Henv . :

A-1163 Søren Rasmussen
Dalsgårdvej 17
Dust ru p
8963 Aun ing
Tlf . 064920 29

Sælges :

4 stk . al u fæ l ge mærke Cosmi
med f. eks .

Pri s mfid 16 st k . crom bolte

Hen v . :

5 1/2 X 13, passer perfekt

l75/70 .

kr. 1.200, -

A-I za Jø rn Jensen
Handelsko l leg i et
B. S. lngemandsvej 2

Værelse 2
6400 Sønderborg
Tlf . 04 42 61 60

Sælges :

~lorris

tu no r

Pick Up 69. t'ied original stil l lad . er om-

toldet på hvide plader . En del rust , men ellers helt
ar iglns1 .
Pri s :

Henv .:

kr. 5.500,-

A-442 John Rasmussen
T N Jensensvej 11
ø - Snede
8723 løsning
Tlf . 058 9 34 31

ert e t' kr. 17 . 00

Sælges :

Brugte dele-s pecielt til set'ie t~ . t~.
Frontplade , køl er , o.liebads-luft filter, motorhjælm,
lille bagrude, delt fo rr ude (ev t. inel topedo + en s tump
af taget) ., instnmlen t bord (med lill e spedometer i venstre s j de) , r a l, sæder (læderet s kal l'Cp . ) , posi tionslygt er
( til fmntplade), baglygte r ( de små firkantede) .

Hen v :

A-1036 Esben Hansen
03-951656
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Sælges:

Henv. :

t'1orri s 1000 Pick-Up 1970, på hvide plader . Står ad-

skilt

kJar til opbygning . Afmeldt 1982.

A-676

Thorsten H. Hansen

Rønvangen 292

8382 Hinnerup
Tlf. 06 91 11 62

Sælges:

t~orris

imellem 16.30-17.30 + lørd./sønd .

1000 Super, nysynet med synsfri træk.

Nylakeret

(b låmetal ) . Soltag , stereo og rustfri udstødning.
Pris kr. 18 . 000 .
Henv. :

A-715 Jens Rasmussen
Bruunshåbvej 31

8800 Viborg
Tlf . 06 - 63 90 39

Sælges :

1 st k . ratstamme med lås og overhalingsblink med 14"

læderrat passer til minor 1000 .
Pris kr . JOD .
Henv . :

A-715 Jens Rasmussen
Bruunshåbvej 31

8800 Viborg
Tlf . 06 - 63 90 39
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l stk .

~lorris

I-1inor 1963 , synet , synsf ri sammenkobling,

lavet for rust , malet, kørt 124.000 km, sorte TA plader
Pris: kr . 18 . 850
r·rorri s "linor 1967, synet synsfri sammenkobling, lavet for
rust, malet , kø r t 89 . 000 km ., sorte AE plader
Pri s : kr . 22 . 000
f'lords fHnor 1970 , synet, lavet fo r rust , sat 2 andre
bagskærme på, kører fin .
Pris : kr . 12 . 800
l stk. metalskærm (højre for) til HH
køler
fronthjelm
l -

k, .

l -

350 , -

l

m . pladelys

30,-

l -

komplet donkraft
højre dør

30,-

l sæt

bagsæder ( røde ) fine
(grøn) rimelige til r·1H

l -

Henv . :

JOO,150,-

A-I091

175 , 150,100,-

Erik Pedersen

Rybjergvej 76
Ki rkeby
7870 Roslev
Tlf . 07 57 1600

(bedst efter kl . 16 . 30)

KØBES
Købes :

Til r'lorris 1000 Hinor 70 , søges fire stk. tætte
støddæmpere med påsætnjng .

Henv . :

Eigil Petersen
Frederikssundsvej 321 I l
2700 Brønshøj
lif. Ol 28 74 06
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Se her!
NI EN HAL TUSEN KRONER !!

! : ! ~ !~!:!!!!

Ja.

Jammen ka det da pas do ska ha så møj for å law
den stamp bil??????

Ja, pladearbejde koster jo , men heldigvis kan
der jo fås en del pladedele , så det ikke bliver
så dyrt !!!
Jah - men no hår a kjer i en i 8 år uden at det
hår kost en kron - å den var nysynet da a kjowt
en for 6 tusen.
Hm. Tja.
Ja , den fØst Merris a kjowt i

'60 kjor a i

i

15

år uden å kost en kron.
så kjowt a en Taunus for 24 tusen , så møj en
skjØnneste bi l , men motoren bræn sammen , så det

ku et betål sej å law en. Så fik a en Opel for
18 tusen i byt , men det war 00 en rust - span , for
den fal sammen , da der kon war gon 2 år. Så kjowt
aMorris ijen.
Men ni en hal tusen kroner !! ! !!
Ja, du skulle måske have kostet den første Morris
i stand og have holdt dig fra Taunus og Opel.
Nej , det ku slet et betål sej å law den bil i stand ,
det vil blyw ål for dyr .
Nåh, 4 år i Taunus og Opel for 42 tusinde - og du
har kØrt Horris i 23 år for 19 tusinde kroner +
de 9 . 500 nu , så der er da forskel !!!
Jah, - men ni en hal tusen kroner!

Historien er autent i sk og ikke så enestående .
Du har sikker hørt noget l i nende. Lad os høre !

Godt nytår
A- 120 Anton Kamp
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l. 'r-S HIRTS :

80 , -

2. SWET-SHIRTS :

Dkr pr . stk. (str . 38 , 40 , 42 og 44)

150,- Dkr pr . stk .

(str . S , MI L og XL)

3 . NORMINOR ;

10 , -

Dkr pr . stk . (fra nr . 22 og fremefter)

NORMINOR ;

20 , -

Dkr pr . stk. (fra nr. 12 til nr . 21 )

4 . KLÆBEMÆRKER :

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

5 . STRYG EM ÆRKER :

10 , - Dkr pr . stk . , 2 stk , 15 , - Dkr .

6 . JAKKEMÆRKER :

25 , - Dkr pr . stk .

7. GRILL - EMBLEM:

95 , - Dkr pr . stk .

8. TE-KRUS med tryk på begge sider:

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

9 . GLAS(høje)

ml

tryk :

35 , - Dkr pr . stk . + porto

200 , - Dkr pr . 6 stk . + porto

VÆR ..VELSET" BRUG
KLUBBENS LOGO
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ER DU FLYTTET?
1.L,!dg atme1de flytning, evtændring afmedlemsskab m. m. til :
NN MK Box 184

7600 Str uer

Tilbud og rabat
Specielle tilbud til Minor medlemmer .
Speciel frontspoiler m/kofanger
Komplet udstødning 51-11 .
Rep . håndbog .
Hvide brazil fælge 5; '3 " 4 stk .
Crom brazil fælge 5 ~ 13 " 4 stk,
Rallystale m/høj ryg
Soltag .
fra

350,225,-

115 , 1400, 2000 , 850,795 , -

Alle priser er netto Minor priser incl . moms .
Kan sendes ove ralt pr . efterkrav .

Mo rris 1000

pr . stk .
kr . 350,00

Mor r is Mascot 850/1000

Morris Mascot 850/1000

~1Q
SCl . MtllJuø:; Merhd. 01•. 612829
8800 Vi~()rg

Rabat :

Vi give r 10\ rabat på Pava-olie, ved forevisning af
gyldigt med l e msbevis .

He nv . :

Pava-Centret , Odense , Peder Skramsvej B, tlf . 09-15701B
e ll er
Ro l ighedsvej 15 , Vest . Hæsing e , tlf . 09-63124 1
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•

UNIPART CENTER

AufoMp
Vi vil! meddele att vi d . d . , ti blivet DOMI återforsaljs L' i Sverige på UN I PART
AUSTIN ROVER RESERVDELAfL

So r timentet ar storre an , dett har var it på många år i Sverige, vi kommer att
ha en bil i Kopenharnn varje fredag, så vi under helgen kM packs din order for

fOI'sandelse på måndagen .
Vi har Bven HARt·1O avgassystemer till alla andra Engelska bila l' , Unipart 1'ese1''''delar til! alIa marken .

Har du en Engelskman, vet du

alt UNIPART står for

kvalite , låt even den passa i VOLVO SAABen oeh alIa andre bilmarken.
~led

vanlig halsning

Lissa & flemming PitchFork

AI-UNIPART CENTER

"THE HOUSE DF ENGLAND"

BOX 35
340 20 Liatarp
Tlf. Oll76 205 09
Sverige

Biler f ra Nordjyllands Skagentur .
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Firmaer med rabatordning .

Domi Næsted
Ringstedgade 88

4700

Næst ved

Ringsted 8at t er i - Cent r al
Roskildevej 149
E .t~ . Jensen~

Odensevej 101

Eftf.
5260

Carl Edelholdt I /S
Blume rsgade 4 8700
Auto Cen tralen
øster Havnevej 12

-10% på reservedele
-15~o

Odense S

-1m..

Horsens

- 15% på or i ginalde l e

4300 Holbæk

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

- 10%
-25% på Pirelli - Viborgbaner
+ Kelly

Norren Varecervice A/S
Ja c . Aallsg t. 54 Oslo 3 Norge

Toprabat på dele og udsty r

Jari Auto
Se t. t~athias Marked

-10% på ekstraudsty r

8800

Degeberga Au t o A/S
Sox 3 297 00 Degeberga

Viborg
Sver ige

Kemin Autotarvike Kemi
94500 Lautiosarri Fi nlan d

-20%
giver

~o

på dele og udstyr

Ca . 1/2 pris
ved køb af staferingsbånd hos Farvehandler Ande rs Pete r sen i Viborg ,
mod fremvisning af gyldigt medlemskort.

ror alle rabatter gælder det selvfølgelig forvisning
af gyldigt medlemsbevis
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~ms-

Nye medlemmer
A- 1286

Kay Gyngstrup
Rugårdsvej 486, 5210 Odense NV, Danmark

A-1287

Kjeld Eri ksen
Klevenvej 1a, Ommel, 5960 Hasstal, Danmark

A-1288

Palle Carlson
Enghavevej 1, 8850 Bjerringbro , Danmark

A-1289

lars Pedersen
80ndebygade 15 , 5960 Marstal, Danmark

A-1290

Steffen Dalsgård Han sen
Kikkenborgvej 52, 6000 Kolding, Danmark

A-1291

Heini Skovbjerg
Sandgårdsvej 6, Birk, 7400 Herning , Danmark

A-1292

Ande r s langlo
Elmo sevej 105, 8340 Malling, Danmark

A-1293

Jens Erik Hoff Kjeldsen
Nørholmsvej 67 , GI Hasseris By, 9000 Alborg, Danmark

A-1294

Ida Mogensen
Oehl enschlæge r sgade 24, 6400 Sønderbo rg, Danmark

A-1295

Nils Eriksen
St olpedalsvej 61 v. 22, 9000 Alborg, Danmark

A-1 296

Stig Pehrson
Brostykkevej 146, 2650 Hvidovre, Danmark

A-1297

Johns Autolake r ing
I'1ortensgade 9 , 9640 Farsø , Danmark

A-1298

Flemming Bo Jensen
Nørregade 7, 9850 Hirt shals , Danmark

A-1299

I~ orten Jensen
lupin vej 94 s . tv ., 8600 Silkeborg, Danmark
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t-iistorien om min minor, Mr. Qusrter-ton.
Bilon blev erhvervet i forsommeren 1984. PIsnen var, at den skulle ud
igen i løbet af nogle få måneder, men der sk ulle gå
på vejen. Efterhånde n som

adskill~ 1 6en

2t

et køre

år i nden den igen var

skred frem fandt jeg ud af, et bilen

var i temmelig ringe stand, og da jeg nu var begyndt, kunne Jeg lige aå godt
give minor 1e n den he l t store t ur.
Bilen blev adskildt i atomer. førerh uset ble v løftet af rammen, og den nrå n
ramme blev sandblæst og meta l iseret. l igeledea blev de øvrige dele fra under3t m2 plade i bilen.

vognen sandblæst. AH i 'a lt gik de r cå.

Det originale lad ble v erstattet af et trælad, der blev bygget nyt bagparti
i rustfri stål med baglygter f ra SCANI A.

Rent mekanisk er bilen orig i nal bortset fra at pick-up-bagtøjet er erstattet
med et person vognsbagtøj.
Bilen er monte r ot med st" ATS- elumini u/llsfælge med l85/70-dæk og udstødningen er før
"ovao-ud " gennem 2 stk 3" skorstene. Sæderne stammer fra Ford fiesta.
Jeg ser mod glæde frem til at deltage i Morris-arrangementerne fremover.
Med 1000 hilsner
A 846 Carsten filtenborg

