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Min gamle Morris 1000
kan ikke holde sig tør
Jeg blcvl februar den lykkelige ejer ar en MorrIs 1000 tro
1968. Jeg har Imidlertid det problem, at der. når der regner.
konstant slAr vand I bunden li!
bagagerummet samt i bunden

mellem ror-og bagsæder.
Min automekaniker kan ikke

linde ud ar. hvor vandet kommer Ind. Jeg kan oplyse, al når
Jeg lofteT bagklappen In bagngcrummcl, er der vand Indll I
bagklappen. Det løber $å ud a t
et hul I bagk lappen.
Udover vandproblemerne har
leg det problem. al jeg mangler
e n instruktionsbog.
Hvor får Jeg sådan en? Jeg
ved, nI der findes en Morrls
kl ub. H",ordnn komm er jeg l
konlakl med den?
Med venU, hU sen

Greta " .. I kut .

dårlige pakninger lied hæng_
slerne på bngklllppen, Omkring
sa mme klap er der en tætningsliste af et skummateria)e. Det
er ikke Ilerdens bedste lætningsliste. og den kan meget Ile)
trænge til en udskiftning.
Den lIærste IInndfælde lied
bIIgagerummet er dog, at regnvandet lober ind lied skærmb~odeoe \'cd bnl:~krcl'nll'lIc og
IIldere Ind lied hullerne til
skærmboltene. Her er der ikke
andet at gore end at få pillet
bagskærmene af og fornyet
skærmlXlndcnc og tætnet mc,d
kit.
Men hllor utroligt den end ly_
der. kan Ilandet også slanunc
fra bilens forreste det f.eks. fra
skærm båndene ved forskærmene.
Søerne mellem for_ og bag.
sæde \'il næsten altid opslå. fordi bunden skriner co anelse. Og
IIi har ofte set vandet her træn ge ind ved dårlige pa kn inger
lied lIiskerkon$OlIerne. utætte
for- og b~grudepakninger m.\·.
Der er mange liere muligheder.
men De er velkommen lil al rin_
gelilmig.
Jeg har instruklionsbogl'r til
de forskellige Morril 1000 modentr e g adre..sen p;i den klub_
ben er tolgende: NordJ~k Moros
Minor Klub. Box lU, 7600 Stru_
er.-

Hvis De taler med andre lykkelige ejere a f Moms 1000, vl l
De finde ud a f. at vandproblemer er et almindeligt samtaleremne. f:n herlig gammel vogn,
men med sine helt specielle lu ner,
Vi har været i forbindelse
med en II f dem, der ved meget
om Morrll 1000, nemlig Anton
Kamp, As ferg \'ed Randers (Tlf,
ne 44 32 ~!i) og han giver folgende bud på utæthederne: »Hvll
III begynder med bagagerum_
met , er en af de hyppige fe jl • Spo rtp; om bile n", Jyllands- Posten.
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Arrangementskalenderl
ARRANGØR

ABRANGEt·1ENT

DATO
Juli

NI~t·1K

Oslo

Fr e-lør-søndag 1). - 17 .

smlMERTREfF

23. - 24 .

HM1BORG TUR

Als

Klubmøde - micro - træf
åbent hus .

Randers

Lørdag/søndag
Lørdag 30.

August
Fre-lø r-søndag 12.

- Fr ededks t en

festning Halden, Norge .

MINlTRÆF

Als

Høsttreff, Norge . Kontakt Oslogruppen for nærmere informasjon.

Oslo

Onsdag 24 .

Klubmøde hos Jørgen Nissen
Odinsvej 42 - 6100 Haderslev

Als

Lørdag 27.

Klubmøde - micro - træf
åbent hus.

Randers

Lør-søndag

14 .

20.-21 .

September
lørdag 10 .

FISKETUR l TYSKLAND

Als

lørdag 24 .

Klubmøde - micro - træf
åbent hus .

Randers

~:

Afholder klubmøde hver den første tirsdag i måneden på
Taprup kro, Odense kl . 19.30 .

Oslo : Afhol der mø de 1 . onsdag i måneden. Mødested mai-okt .
- - Rodeløkken Kafe', Bygdø.
Nov-apr. : Kjemisk InsL, Blindern .
Ring en person i styret på forhånd, i til f elle der er forandringer,
el l e r spec i elt program .

~: Afholder klubmøde hver den sidste tirsdag

i

månden på

Ste nstrup Kr o kl . 19 . 30 .

Sydsjæl l and : Afholder klubmøde fø r ste søndag i måneden
Kl . 19 . 30, på Sorøvej 484, Tlf . 03 73 65 49 .
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I Formandens side I
Så er det lige op over, at Sommertræffet 1908 i Halden går af staben - Vi glæder os . Pøj-pøj til Oslo gruppen.
Vi har i sidste øjeblik, fået en rabataftale i stand med Stena - line. På natturs-overfarten frederikshavn-G6teborg, får vi -10%. (se om dette andetsteds
i bladet).

Hed hensyn til medlemsmatriklen, har vi i s krivende stund, modtaget 71 stk . ,
om det e r godt eller dårligt, skal vi lade være usagt.
Arbejdet med at udforme en pressemeddelelse,

el'

nu fuldført. Alle kontaktper -

sonerne vil snarest modtage en kopi af do . Vi vil så bede jer om , at i ndrykke
den i

~e

lakaJ e avise r. I den Forbindel se vil jeg gerne på bestyrelsens og

klubbens vegne takke 1'1-1201 t-tette for det store arbejde du har lagt i det -

Tusind tnk for hjælpen.
Bestyrelsen er

ogs ~

så småt begyndt at spekulere i Generalforsamlingen 1988 .

lrods lidt problemer med , hvilken lok algruppe, som ville afholde den , har vi
nu f ået tilsagn fra A-B8l t·1ax (Nordvest Sjælland) om, at de tager udfo rd ringen op . Vi kan endvit'e re røte , at generalforsamli ngen vil blive afholdt i
Holbæk, men mere om det i næste nr . af Norminor .
Som I sikkert har bemærket - kommer klubben endnu engang med et udspil vedr.
Streameren s kull e kunne passe til samtlige Morri s t'lodeller,
vore jubilæer.
po ir1de r siden aF ruden . VÆR VELSET - BRUG KLUIJBENS LOGO ! !
Sluttelig håbet' vi at se så mange af jer i Norge den 16. - 17 . juli 1988 .
På gensyn .

1000 hilsner

,

' ,

Lone Skov
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I

Vårtur 'SS

I

Den 7.Mai arrangerte S torfjorde n Automobil KlulJlJ i A lcsund sin årlige
vårtut til Alesund centrum. Tu ren gikk fra Mon bussterminal til Alesund
centrum med kolonne kjø ring i centrum. Deretter gik k ture n videre t il en
av kaiene i Alcsund, der det va r ulstill ing.
Mø re gruppen hadde egen stand på denne u{stillingen, der vi ma rke rte

Minorens 40 års jubileum. l alt viste vi 5 Minorer; I toure r, 3 restaurcrle
Vans og en Van som er under restaurering. Den siste tilhører Henry Eide.
Restaurerings objektet vakte stor inte resse, og gav pub lik um e n mulighct til
å se hvilket arbeid som ligger bak hver av de reslaurcrtc bile nc. I ti llegg
t il bile ne hadde vi lage l plakater som fortalte om Minorens his lore, de
forsk jellige karosse ri Iypene og om klubben.
Selvom utstillingen ikke var annonsert, ri kk vi besøk av mye publikum. Vi
var utrolig held ige med været, det var den første virkel ige som me rdage n i
1988, med ca 20 grader og stråle nde solskinn. Etter utst illingen kjørte noen
bile r i ko lonne ti l Sunn møre Museum, der vi fikk god tid til å spise
wienerbrød og drikke kaffe, samt til en omvisnin g på e n le ketøysulsl illi ng
som museumet hadde.
Med hilsen

A057 Lidvard Lundanes
for Møregruppen
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PROGRAM FOR

Sommertræf
Innkvarteri ng, innregistrering
klo19.30

Klo 20 .00

Offisiell åpning ved fe lles grilling.
Evnt. konkurranser.

Lørdag

Kl.
Kl .
Kl.
Kl .
Kl .
Ca . Kl .
Kl.
Kl.
Kl.

08 . 00 : Morgengymnastikk.
09.00-10 . 30 : Innregistrering .
09 . 30
Aktiviteter for barn.
10 . 30 : Oppstil l ing for avreise
11 . 00 : Utflukt med fotografering og avstemning .
14.30 : Ti l bake på camping-plassen
14 . 30-18 . 30: Swapmeet
17 . 00
Lagkonku rl.·anser (premiering etter middag
19 .00
Festmiddag på Fredri kste n Kro med
premieutdel ing , dans og unde rholdning.
Kl. 01 .0 0
Festen avs lut tes

Søndag

Kl .
Kl.
Kl.
Kl.

-•,
o

O

••
o

'"

09 . 00
Morgengymnastikk
10 . 00
Aktiviteter for barn
10 . 00
Swapmeet
10.00
Oppstilling av vinnerbilene.
Kl. 10 . 30
vi anbefaler Haldens severdigh eter .
Kl . 15 . 00
Offisie l l avs lu tning av somme rt reffen -88 .
PS.Har du en MINOR-sang til Illiddagen? , send den til
Oslo-gruppe så skal vi mangfoldigjøre den .
Vi bek l ager at det norske televerket har forandret
retningsnummer/telefonnummer for Halden-området.
De nye telefonnr er 9-1 8 24 87 til Halden turistkontor
og 9-1 8 40 32 " Campingplassen
(Pra Norg e må man selsagt slå retn . nr . 09 !)
Alle hytter på camp . plassen er nå opptatt for
weekenden 16. - 17.juli.
H.'\LDEN

~O

~O \

'" '"

t.l0RR I S

ALS GRUPPEN

MINI - TRÆF ALS! !!
Fredag/Lørdag/Søndag den 12-13-14 August.

Afholder ALS-GRUPPEN minitræf. Som i Ar finder sted p&
" LÆRKELUNDENS " Camping Nederbyvej 17-25 , Rinkenæs,
6300 Gråsten tlf. 04650250
Pladsen er Aben fra fredag kl.17.00.
gr i Il af ten .
Lørdag vil

Hvor der er fælles

der være Banko - spil. Alle deltager bedes medbringe

en gav e t i l en værdi a ca . 25.- kr .
Program for træffet findes på selve pladsen.
Tilmelding senest Mandag den 1 august . til Poul Iversen
på tlf.
04472181

P.S .

HUSK PAS + GRILL

Med Hilsen fra ALS .

" MOJN " v:i. ses

pd. "

LÆKKE LUNDENS " Camping.
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I ALS-GRUPPEN I
NYT FHA ALS !!

NYT FRA ALS !!

NYT FRA ALS !!

NYT FRA ALS ! !

HAMBORG TUR !!!

Den 23-24 Ju l i

arangerer ALS-GRUPPEN en

Hv or v i
for mulighed fur at komme
forhandler der kun har minor dele.

tUl-

ti l Hamborg .

ud

til

en tysk MORRIS

Enhvidere vil der bllve en udflugt til T i v o li Og Fi s kema rkedet.

Vi kører LØrdag

de n

23

Juli

fra

Kr u s Et

ved Rutebi lstationen

KL . S.OO.

Tilmelding senest den 10 jul i til Poul Iversen TLF 04472181

P.s.

HUSK PAS !!

FISKETUR.!! !
Lørdag den.

10 Sep tembel- tager vi på fisketur

( heldagstur)

Vi mødes ved rutebilstationen i Kruså kl . 5 . 45 om morgenen. for
at k ø re samlet til Kappeln i Tyskland.
Hvorfra vi tager med en stor fiskekutter for at prøve lYkken .

Komplette fiskestænger kan lejes for en pris a. 10 DM ,
Sejlturen alene

y.0ste~

12 DM.

Forventet ankomst til havn ca. 16.00
Mad og drikkevarer . samt toldfri var e r kan købes om bord.
For at sik r e
alle en plads om bord .
er til meldi ng STRENGT
nødv endig og senest fredag d . 26 August til Poul Iversen.
på t l f . 04472181

P.s .
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HUSK PAS!! !

Søndag d. l8.sep. fylder Nord i sk Morris Minor Klub, som det
sikkert er de fleste bekendt, 10 år. I Østjyllandsgruppen starter vi allerede dagen før.
Ideen er at vi vil forsøge at arrangere en lille festlighed
for alle som måtte have lyst at fejre klubbens fødselsdag. Når
vi har fået alle tilmeldinger talt sammen vil vi finde et passende sted i nærheden af en campingplads her i Østjylland.
Det er meningen at man kommer til campingpladsen i løbet af
lørdag eftermiddag . Ved 19-tiden vil vi så begive os til spfsestedet for at få en god middag samt et par g l as god vin eller øl.
Det er naturligvis vort mål at finde et sted med god musik , så
vi efter spisningen kan få en svingom, og kl. 24 .- vil 0stjyll.
være vært ved et glas champagne .
Grunden tfl at plasere det i nærheden af en campingplads er
naturligvis at vi ikke ønsker nogen kører bil efter at man har
nydt alkohol.
Tag fat i din ven, veninde, familie , nabo, eller hvem du el lers har det godt med, og spørg hvornår I sidst har været ude
og spise sammen . -Nej vel, udfyld tilmeldingsblanketen og send
den tilos straks. Vil du ikke klippe i bladet kan du skrive
den af eller foto kopiere .
Ve/mødt

Bestyre/sen
østjysk afdeling

I:JI JA

- naturligvis vil jeg ge rne bruge en aften samt ca. kr. 100 .på at fejre Nordisk Morris Minor Klubs lo års fødselsdag .

Vi kommer
__ personer og ønsker plads på campingpladsen
til
telte.
Sendes til: Jens Hondrup . Svendsgade 135 . 7100 Vejle , allerede
dag - eller så vi har den SENEST Lørdag d. 23 . juli.

i

Medlems nr.

Navn

11

I

ALS /

Sønderjylland

Reservedelstur lørdag den 4. juni 198b.

I

Historien starter i Haders l ev, hvo r vi skulle mødes ved en benzinstation
kl. 9.00.
Kl. 9 . 10 kom der en '-lincr syd fra, den indhold te 4 stk . sammen klemte per-

soner , det var Poul, Jacob, Horst og Bjarne . Da de havde fået gang i . blodomløbet igen og vi havde fået proppet Jørgen og Johannes ind i min bil, gik
tU l'en nord

på .

Første stop var planlagt til at være ved Oluf Søgaal'd i Sil keborg. HEN !!!!

da min årgang 1954 va r kommet over Vejle broen, var det godnat med den, 2
min . senere stod vi 7 mand på hoved i motorrummet, det var Johannes der fik
øje på "lyn og torden" ved t ændspolen , den havde en "skrue lø s ", men Jacob
havde heldigvis hele værkstedet med , så vi fik hurt ig gang i motoren igen .
Lidt nord for Vejle fik vi koblet en t.unor mere på, det var fr u Junger og
Sven i deres årgang S3 med "slikkepind" og en 800 cem motor.
Så sloppede vi først i Silkebo rg,hvor vi blev bud t velkommen a f Oluf Søgaard
i hans tHnor - park. Da vi havde gået og kikket hans par-k godt efte r, i en

times tid, Kørte vi ud ti l hans 2 haller som var proppet fuld af gamle reservedele og mange dejlige Mi norer, det var især de mange gamle og sjældene
rHnorer, der interesserede os, så der var- nogle af Minorerne der blev "våde "
af vores mundvand.
Da vi havde fået købt lidt r-eservedele , kørle vi tilbage til værks t edet for
at få os en flaske "grøn benzin".
Tak til Oluf, for rundvisning og "benzinen".
Næste stop var ved et cafe teri a , hvor vi spiste vores længe ventede middagsmad.
Klokken 1S, OO ankom vi til Asferg hvor Anton Kamp slod klar med kaffen,
"cy kelsmede" fl'a Ar hus var også kommet i s in fine Pick-up .
Antons rHnorer val' lidt letter at overskue

t~EN!! !

hans lager kan gøre en

hver !-linor ejer grøn af misundelse, han har simpelhen AL T ti l en IUnor.
Vi fik en god snak om div . probelme r med f'linoren og nogle af os fik tømt
bag lommen for mønter, Poul købte selvfø l ge så meget at det s kull e fordeles
i 2 mino l' .
~len

tak til Anton for en hy ggelig eftermiddag og tak for et veldækket kaffe

bord .
Så gik turen ellers syd på igen, uden de store problemer, men forresten havde vi nogle gevaldige problemer med højre dø., der vor Johannes sa d, den
"sprang op" i hele tiden, især inde i byen .
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Da vi ankom til Haderslev skulle vi lige se Johannes, så meget omtalte minorer .
Da vores 4 Minor venner havde en times kørsel tilbage, ville Trine og Jørgen
godt give et par ostemader

+

øl dertil . Tak for det .

Personlig vil jeg sige tak for en sjov og spændende lørdag
lad os få nogle flere af dem.
På Als/Sønderjy l lands g r uppens vegne .
A - 796 Tommy Freudendal

I

HJÆLP"

I

Hvem kan hjælpe mig med at skaffe et eller to sæt stænklapper som foto .
Bredde 20 cm .
Oplysninger kan sendes til
A- 1363 Jørgen Nissen
Odins vej 42
6100 Haderslev
Tlf . 04 - 53 09 20
På forhånd tak .

13

Invitation
En invitation til veteranudstilling i Tønder. Søndag den 31 . juli på
dyrskuepladsen ved Sl otsbanken . Adgang fo r udstil l ere kl. 8 .00 til 11 . 00
Officie l åbning kl. 11.00. Aben for publikum kl. 9.30. Efter åbningen er
der fremvisning af hvert enkel t køretøj. Præmieoverrækkelse kl . 16.00 og
kl. 17 . 00 afslutni ng. Nin i mum alder for køretøj er 20 år .

Evt . spørgsmål : Ring til C. E. Nissen t lf. 04 - 72 45 15 eller
A-493 John Pedersen tlf . 04 - 72 57 62.
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LÆSERINDLÆG

I

I sensommeren 1987 købte en af mine gode venner " et lig" a f en gammel t·lorris

Traveller med den hensigt at få denne ældre dame gjort nydelig og køreklar.
Første gang jeg så bi l en begyndte mi n sympati fo r delle chamerende og pr aktiske køretøj at vækkes og

i takt med, at min ven fik si n t·lor ds bygget op ,

blev jeg mere og me re klar over, at jeg ogs å vil l e tage chancen og bl ive
t>lorrisejer .

Efter at have fået lokket min kone med på ideen begyndte vi mere præcist at
kigge efter en '-jorris Traveller , for del skulle det være af pladshensyn .
Vi fik nogle adresser gennem "NORNINOR" og kørte ud for at kigge nærme r på
bilerne . Vi var helt i Sønderjy ll and, og her slog vil ti l, ide t vi køb l e en

restaureret Traveiler for 28 . 000 , den va r pæn og uden ru st . Dette skete i
novembe r måned .
Da vi havde haft bilen et s tykke tid, blev vi enige om, at få bilen lavet
helt iorden efter vore begreber og få den ført tilbage til en så orginal
stand, som vores pengepung magtede . Dette projekt startede vi så på her i
fo r aret . Det ska l tilføjes , at hverken min kone eller jeg er mekanikeruddannet, og nogen speciel fo rstand på t·lorr i s kunne vi just heller ik ke pra l e
af, så vi måtte ty til proffessionel hjælp.
Her kendte vi en dygtig fagmand, som lavede det meste på bilen . Han var uddannet I·lorrismekaniker , så vi kunne ikke forlange bedre .
Vi fik vores Travelier nylakeret både ind - og udvendig i farven sort , se l v
om denne farve os bekendt ikke hører til bilens orginalfarver .
Da bilen ende li g blev færdig havde dette forbedringseventyr alt i alt kostet
os 16 .000 kr, og det va r da betyde l ig mere end vi havde regnet med, da vi
lavede vores ber egni nger , inden vi gik i gang . At prisen ble v for os så overraskende hø j, hænger også sammen med, at de fleste reservedele måtte vi købe
som nye, og det koster, pl us at vi f ik et par over r askelser undervejs, vi ikke
havde regnet med , men nu her bagefter kan vi godt se , at overraskelser og
gamle biler går godt i spænd med hinanden og lægger et effektivt dræn i ens
pengepung .
I·len trods alt har vi nu en flot , flot 1,lorris, der godt nok har s t åe t os

j

44 . 000 kr . Har det væ ret pengene værd, har vi s pu rg t os selvom flere gange?

Skulle vi i kke bare have været tilfreds med Morris'en dengang vi købte den,
fo r den va r da reel nok ? Der e r da vist også flere måder at forstå begrebet
"restaureret " på ? Gav vi for meget for bilen, da vi købte den til 28 . 000 kr . ?
Ja, der er selvfølgel ig mange sp ørgsmål at sti ll e, og vi har svært ved at sammenligne med de priser på 140 r ds' e r vi kan se

i~k lubbladet .

"---V'"
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Vi kan kun sammenligne med min vens Marris, som han gav 5 . 000 kr . for, men da
han var færdig med bilen, var udgifterne også løbet op på den gale s ide af de
40.000 kr . , . så måske er vores slutpris reel nok .
t·len når alt kommer til alt, har vi intet, absolut intet fortrudt , for hvad
får man på det øvrige br ugtbilsmarked for 44 . 000 kr. ?
Vi e r selv til fred s nu, og det e r det vigtigste , og vi ha r ikke tænkt os at
blive kU l'eret for Morris-dillen foreløbig.
Her til sidst vil jeg gerne rose vores r~orr is- blad, for det er helt bestemt
en af dagens gode nyheder, når det kommer dumpende ind gennem brevsprækken .
Jeg har cia også bidt mærke i debatten angående origina l e contra Boulevardræsere med hens yn til VDL'es t·lorris' el' .
Her er det min klare men i ng, at t,lordsklubb en selvfølgelig kan og skal

r umme

begge retninger . Det giver en sjov og mere spændende klub, og det e r da det,
der må være meningen omkring vores fælle s interesse - de gamle MORRIS'ER .
~I ed

venlig hilsen

A-1293 Jens E. H. Kjeldsen, Aalborg .

,{nddngs f ol'slag Ul vedtægterne indsendes Ul besty relsen inden
den 10 . augu st 1988 .
8esty relsen har følgende ændringsforslag til vedtægterne :
§ 3-3 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts

m!med. "ledlemmerne i ndkaldes s kriftligt min . 1 måned føl' .
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I Jåmtland I
Torsdag den 12 maj h611 vi i Jamtlandsgruppen sasongens forsta frafr i strålande solsken . Vi samledes for aufard i Ostersunds centrum, darFrån ok te vi
mot svenstav i k ca 6 mil . Dar traf fade vi medlem A-1176 Tage Er ik sson , som med
sin famild hade ordnat, så vi fick bes6ka en av Jamllands skickligasle bil
renoverare .
Sedan blev det dags for korv gri11n1ng nede vid stranden oeh så Bvslutade vi
dagen med ett besok hemma hos Tage . Dar vi fick se manga renoveringsobjekt
av olikB marken, bl and annat någon Harris . Del blev aven kaffe med bl'od oeh
diskuUon om resvag til! Halden oeh årets sommartraff.
Vi tecksr Tage med famild for en fin dag med halsningar från oss , som var
med genom

A-B97 t·1ikael .

Deler av JUrntlandsgruppen på vl:lrtliffen 1988.

-----------,,----------17

I Hallo - Hallo I
Vi invitere til mini træf på Vest fyn i dagene 26 - 28 august .
Traditionen tro afholder vi vores årlige t ræf . I år på Sandager Næs Camping
ca 10 km . nord for Assens .
Program
Ankomst og indkvartering

Fredag
Lø l'daq

k1. 1).)0

Fælles udfl ugt.

k lo 18.00

Fælles spisning af medbrag t mad .

Søndag

Dr ien te ringsløb

k!. 10 . 00

Kør ad Assens - Ihddelfart landevejen ti l Sandager by hvorf r a der er s ki lte

campi ngpladsen .
Tilmelding Ul A-992 Peder f.1 ikke l sen tlf . 09 - 47 26 04 senest torsdag

25 august.

PS. Vi håber på god tilslutning, godt vejr og masser a f godt humør - Vel mødt .
På Sydfyn og Øernes vegne .
Nogens og Peder

HEJ FYNBOER l

så er v i ige n k o mmet op på stikk ern e i Ode n se .
Ads ki l lige nye morri s 1 0 00 ejere h ar ydret ø n s k e o m en klub i
se l v e Ode n se , s å vi er et t;>ar gamle 1000 f a n s d er sender e n
prøv e ball o n a d s t e d.
Sted et blive r:

TARUP KRO, RUGÅRDSVEJ 176,5210 ODENSE NV
DENFØRSTETIRSDAG I HVER MÅNED, FØRSTEGANG
TIRSDAG DEN 2. AUGUST1988 .
Aktivi tetern e blive r efter medl e mme rnes ø n s k er,
se l vfø l ge a t r å d, v e jledning o g hyggelig s amvær
k æreste ej e MORRI SSERNE har den høje s te pri o ri tet .
Vi h å b e r p å e t s tort fremmøde .
18

men det e r en
o mk r ing vo r es
Me d v e nl i g h i lse n
A 2 3 7, A 375 og A 11 8 8
J ø rn, J a n og Henri k

I

Nat-mekanikeren

I

Efter flere års ihærdige forsøg , er det lykkedes mig at fremskaffe inder skærme
til

t~ orris

100 . De er fremstillet i al umin iumsplade med gummikanter, og er kon-

strueret således , at de dækker hele hjulkassen fra den eksisterende inderskærm
og til yderkanten af skærmen .
t·1ed disse extra inderskærmc, er det nu muligt at undgå jord , vand og vejsalt
sætte r sig Fast ove r l ygtehusene, ved bagkanten af fo r skærmene , led langs dø-

rene. ved bunden af døfstolperne, ved bagskærmen, hvor den er boltet på karosseriet. Og man sikl'c r sig e n særde l es god og langvarig beskyttelse mod rustangreb de nævnte s t e der .

Montering ka n foretages af i kke fagmand pø ca . 3 timer, eneste nødvendige

værk~

tø j er : Bo r emaskine , 4 mm bor, 10 mm top eller fastnøgle .

Et sæt skærme med alle skr uer, beslag og en udførlig monteringsvejledning kan
jeg sælge for kr. 1.100 , - + moms .
Interesserede er velkommen til at ringe, skrive eller kikke ud på mit værksted,
hvor jeg har monteret et sæt på min egen Morris .
Jeg monterer ogsÅ gerne for 400,- inel . tectylbehandling.
Med venlig hilsen

A-29? Otto

Knudsen(Tlf.098238C~)

* FØLJ OSS TI LL HALDEN *
Vi i Jamt l andsg ruppen ta nker sta rta resan mat Halden onsdag den
rakna l' med fOI'sta ove rnaU ningen i "lora på Mor a Camping_
Torsdag rOI'lsalter vi via t·lalund, Vannas,

r~ unkfors ,

Karlstad . Andra overnat-

tningen blir i 8rjang på Sandholms Camping .
Fredag fortsatter vi mot orje och Halden .
Ta garne kontakt med oss, så kan vi bestemma eventuel la molesplatser .
Jamtlandsgruppen genom :

!A-R97

~.likael Eriksson
Ovre Ha!')tverksg. 59b
831 36 Oslersund
Tele 063-104167

A-1l34 Go ran Grape
Odensal~g.

8
R31 36 Ostersund
Tele (163*106236
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I Sydsjælland og øerne I
Ja, så har vi været på Teknisk museum . Vi var 4 Minar e r der slartede herfra .
Det havde seet om natten, så alt var hvidt, men det blev flot solskinsvejr ,
så del bl ev en meget flot tur til Helsi ngør . Nl', 5 Miner kom med fra Osted og
nr. 6 skulle vi møde i Hels ingør. Der kørte vi lidt rundt , i n den vi fandt ham

p . g . a . at der var noget jeg havde misforst8et .
Der var 2 museer vi skulle se . Efter vi havde set det første, tog vi på del
andet, hvor vi lånte et ' lokale, hvo r vi indtog vores medbragte mad, inden vi
gik rundt og så på alt det spændende - der er meget og tiden gik hurti gt.

På vejen hjem var vi i nde hos A-016 Jens , og se hans thnor samling .

Det var

spændende og hyggeligt , så lak til J ens fo rdi han havde åbne t sin dør for os
5 Minorer . Vi vend te næsen hj emad - godt t r ætte .

*' HAR FUNDET EN STI TIL VANDET - EH VED AT PAKKE UD
Vores fi ske-st r andt ur har vi også holdt . Det va r vi 7 I-Unorer, hvoraf den ene
var et helt ny t medlem. Han havde taget kørekort og fået synet sin flo tt e røde Hinor om tirsdagen, som vi var på tur om lørdagen - så tak til Kenneth fordi du turde tage den lange tu r fra Nykøbing F for at væ r e sammen med os .
Selve turen gik i kke helt efter planen, for der hvor vi havde regnet med, at
det skulle være, blæste det for meget. Ef ten nogen snak , blev vi enige om at
køre til Ko r sør lysts kov. Her kørte vi rundt 2 gange for at finde e n ve j helt
ned til stra ndp,n. Nen der var kun en F. plads midt i skoven - så der parkerede
vi vores ~linorer . Så gik vi på jagt efter en sti til vandet - det blev en længere travetur i skoven . Vi fandt st r anden, men ak der var langt til vo r es madkurv e , så vi blev spredt for at ku nne få vores ting nemmere ti l stra nden . Efte r l times tid var vi saml et ved vores !-linore r og det viste s ig, at vi kunne
træk ke vores anhænger lige ned til st r anden - den var l i ge i nærheden, vi
havde bare gået ad den forkert e sti , se vi fik travlt med at få pakket ud, for
vi var alle ved a t være godt s ultne .
( f ortsættes)
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*

SA PLAGER SULTEN - DET ER ~lED AT FA BORDE SAT OP.

Endelig nu kunne vi spise - ak så begyndte det at regne, men vi var sultne , så
vi spiste og håbede det ville blive tørvejr. Det blev ikke tørvejr, så til
sidst blev det er par stykker for meget, de fandt regntøj og paraplyer frem,
det hjalp - solen brød fram og vi fik solkin resten af dagen. Så kom fiskegrejet.- rrem og nogle fandt også strikk etøjet frem , så der blev hygget ved bordet
for de som ikke deltog i fiske-st r andturs konkurrancen.
Men som sidste å r, var der ikke held i fiskeriet , der blev kun fanget en død
ålekvappe . Det var Lea, som fik den i sit net, så hun fik l . præmie . 2. og 3.
præmierne blev der trukket lod om. Det blev Rito som fi~k~n~r•.~2~~"iiii
fik nr.3 .

(fortsættes)
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* SA ER STARTEN GAET.
Slrandkonkur rancen var der heller ikke held ved. r~en det gaven 1. præmie ti l
Jess for en sjov s l en . 2. og 3. præmie blev der t rukket l od om , Le i f fik 2.
præmien og Bo tog 3. præmien .
Så blev der spist pølse r. Inden vi skulle hjem , var der lige ~n , som sk ulle
prøve at fiske igen , men opgav hurtigt - for der var ikke noget at fange . Vi
pakkede det hele sammen og kørte hjem til So røvej, hvor vi drak kaffe og
snakkede, inden hver kørte til sit .

Vi håber al le møder op igen ti l næste å r, da det så er 3. gang og der siges jo
- alle go de gange 3, så må det vel l ykkes at fange nogle fisk . En rigtig stor
tak til jer alle , som va r med på vo res tur . I sæ r for det gode humø r og måde n
I tog traveturen og vejeret på .

• SOLEN ER
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FRE r·'~lE

- SA DER BLEV HENTET KoGEAPPERAT OG PØLSE!?RØO .
( fo r tsættes)

I 5 års jubilæum I

Til sidst lidt om vores S års jubilæum. Vi var heldige med vejret - der kom
14 mnorer ialt i løbet af dagen . Dagens højdepunkt var, da vi stillede 8 Ihnorer til fotografering . Inden di var færdig opstillet, kom der 2 tHnorer mere ,
så vi fik samlet 10 laIt - billederne har vi ikke nået at f å fremkaldt endnu .
Jeg har l ånt nogle andre istedet . Der vil komme flere billeder i næste nr .
Vi spærrede lige et stykke af cykelstien for at IHnorerne kunne tage sig rig-

tig ud . Der blev kikket noget af de forbipasserende .
Under kaffen blev der snakket en del "linor og da vejret var godt , vor vi også
ude og se de forskellige t.Jinorer . Endvidere var der rundtur i haven , for de
som ikke ville se Hi norer hele tiden . Så de så på dy istedet - der var noget

for både voksne og børn . Jeg håber, at alle som har været her t har haFt en
hyggelig dag , som os. Tak til alle der mødte op og var med til , at gøre
dage festlig .
liges ~

1000 hilsne r fra
H-386 Ketty
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I Medlemmernes biler I
Det hela bor Jade for nflgot mel' an att fLr sodan då min dottar I\ono kom
horn aftal' att basak i Koponhamn. Han bertittade olt hon satt en sj fin
liten bullig bil som det stod' ,·torris på aeh ofter honn os besk rivning var
det inget olt ta fel på det var en IUnor hen satt ceh blivit forljust i.
En sådan bil skulI jag ha nar jag får korkort SD hon bcsti::iml. Jag Dado lilJe!:
mon kande val till 1101'1'15 tHnor Deh var s j a lv in te frummancJo fur id6n .
J\nnandag jul 1987' sOg vi en litan annens i Sk;lnska DogbladElt om an ilinor ,
på skoj bad I\nna mig att ringa for alt kontrollera Hil]ot. lian bOijfirdc
5000:- For bilen Deh vi kom OVOrEInO om att vi skullo kora Dch titta pC:
bi Ion dagen efter. BUen otod u te i en hage Deh tigaren starlndo bilen
utan problem. En del ytlig rost sy ntes liksom tydliga rosts k adar p3 alIa
~karmarne. Jag dok p<1 nosan i dat vflta grosat far utt kalla batton och
till min forvåning slig den ut att vara i gott skick . Dags sf! oH di:::kutura
pris. 50001- var for mycket, mitt utgångsbud var 2500; - ach o fter cn mind ru
diskussiSian anades vi om 27.50:-, att for aIla partor accoptabolt pris.
8i l en ham tades dng~n efter p a en trailer och kunde b ~do korec upp ael, nod
på trailern for egen mask!n. Val he mma uppstår sfl nanta problom, V<lr sUillor
vi ('linorn ! vantan på reparation? Jo , vi staller I\ndoro r'lini 1 000 pf! I:v5rcn
i garage t så får r-linorn plats fremfor om ototf<'Jngarna dOI!lOntAf.'an Den vi
behover into flytta ut mammao bi l. lHir borjade sedan den s toro rOlloveringp.n ,
hela inredningan ,togs bort, samtliga sommer i HidorkL.idseln rnunto sys om ,
ett arbeta som Anna åtog sig men rom tyvtirr visade s i g vara botydliUt
svårare ån hon ttinkt eig varfor ott proPPe måste anlitas d~ aitean var ou
d~lig att ett stort stycko måste ersattas mad nytt okinn.
Sjalv demonterade jag samtligo okarmar for att genant konstatoro ult: dol:
into var Hint att borja ovatsa i dom , b~ittra att skaffe en ny h oger from
och båda bak. Nu 'ku nde jag rikti gt inspoktera botten mod hamrnore och noJ:::u l
for att genas t konstatere att nur man potllr i s idt sO l ukt ar dat. lied ondra
ord var dot betydligt mar att svetsa a n beråknat. Som tur ar har jo~ e n
mycket duk:tig kerossorimakare i bakantskapnkretsen oeh med hans 'hj alp
kunde vi tlllverka nya ba lkar och bottenplåtar som be hovdos. 1\ 11 t.idil]aro
lagning skars bort oeh byttes mat nytt, botten bHintrades grundadcG och
le ckarades med svart chossilock. l'l ela elsystemet domontoradeo for reparation
och motorrummet måladas om, liksom att bilen lackerade o om invandiQt.
Samtl!ga bromsror byttes mot nya och bromsarne in sp okteraues och jUGtorad o s ,
elIt var i myckat gott skick .
~lotor och vaxallåda har in te varit demonterada du dassa sug ut att vara i
utmarkt kondition med bara 04000 km på n acken , inget oljelackogo e ll er
andra toeken på defekter.
Nar allt,var svetnat , grovslipat och bla s trat åtorotod att finnlipa for
omlacker~ng Gamt att tillpassa de nya skarmarna . Har galler det som hcl:ant
att vara noggrann om mon viII ha ett bra slutresultat varfor ganska stort
arboto lade s nel' på s liparbetet. Oi lan ltimnodes eå till en lackorore och vi
vantade,spant några veckor pO alt bilan sku lle bl! ftirdiglackad.
linder bdeh lackerade jag oJa lv falgar och gril l i DId English ('/hite uc h
en mangd småda l a r i don ursprungligo Smoke Gray .
Jag hade st ora bekymmer att få fram den exakta originalftiroen då Gla~lIrit
inta langre had a blandningen r er fårgkod 8U 15 . Efter mycket letande oeh
jamforanda mod originollacken på bilen fann vi ott en nenault loek nl' ll/~O
var lika 8U15 som vi forgåvas sekt .
~1inoren ar alltså fur s add mod nenault
440 ljusblå tvåkomponent lack fabrikat Glasurit oeh htirdad i lacku gn .
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Efter lack aring återstod så rostskyddbohandling mad Dinitrol ru oeh
sammansattning av alIa de detaljer som tidigare demontorat~ oeh ~ pri tt s i
hela hu set eftar renovering oeh laekerin g . Två veekor senare var f-li n oron
klar att tostkoras for r ors ta gAngen. Vid forsta star tf or s oket var den
ab so lut helt dOd, int e den min s ta vilja att s tarta fann s Inon ef tor aH
brytar~petsarna putsats av startade den snallt och ofter forgasarju s tering
gi ck den riktigt fint oeh alla andra ting som ska ll fun gera~: var r at t kopp l ad e
oeh fungerade som det fr ån bor jan var avsatt. Så ut p å land s vtig en for att
kontrollera brom sa rne dar jag bare ku nd e kon s tatere att allt var OK och att
d at nu bera var tid ror in s pektion hos AB Svensk Bilprovnin g innan I'li n oren
var ftirdig att ta gas i bruk på alLvar. Den 29/4 klockan 12.00 vor det su t id
f or bosiktning som egentiigen var en angenijm f.orostallning for både mig oeh
besiktningsparsonalen, det ar ints varje da g man f å r tillf Bl le att bedktiga
en ~l orri o 11inor oeh sf ter s om bilen såg ut Bom ny kontrollerade man lju ~ 
installning oeh b romsar varofter bilen hi ssades up p oeh forsikti g t in s poktnrad es
visuellt och inte med hammere oom annars ar bru!<ligt . Den enda f'r Oga mn n
sta lide var; Varfor har du in te bytt bromsslangarna nar du andO g jort ~J
mye ket vid bi l en? En bromsslang visede sig ha begynnando teeken p ~ s pri ekor
oeh sa mtli ge 3 bromsslangar ligger redan hemma for utbyto.
for utom att 1·1 0rris rUner ar on liten trevli g okemplieorad bil har vrlr Hiner
en liten s po c iell histåria ; Den ar nti mlige n en av d e sinta bil arna s om importerades till Gverige av dåvarando gen e rala genten f orenade Oil (\0 i ll;J. l/!l i.i .
Enligt uppgift Hir bilen ha kommit til! Sverige und er 1% 1 eeh ferblivil: 0s~l d eftersom ''1 orrio Min i OSO blivit introdueerad och darmod var in~nn cgnnt lig en intresserad av att sålJa de 1'1orris r'linor som fann~ i lager . CU crlJjud <.m d c
giek till de an ata lida vid forenade Bil om att for månl i g t r å kopo de f ~ ~ilor
som fanns kvar. Alv SjBgren sem arbetade på ro se rvrJal s la grot k opt o ::lå lI1it t
.
exemplar Gom senare ovarIets t ill en broder s om hela tiden nk ott bi lon o ftnr
kon s tens alIa reg l er varf.or jag har i mi n ago full d oku mentat i on ove r a l l~
service s om ar utforda på bilen sedan don var ny. Ytterligare en intor~ ~ ant
sak ar att jag hor hela verktygsuppsattningon som fiHjdo mo d bilen sorn ny.
Tanker man nu til l baka på renoveringen var det ju in te s~ farligt mon on s ak
ar saker , utan hj a lp av John på karo sse riverk st ade n med plM , ~lab; Lundaren
mod diveri3e resorvdelar, Anna med l åderkHid seln och en f orotåe ncJe hu otru
hade bilen i dag inte sett ut som den ger .

~;~~
A1365 Clao s Olsson
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• MIN MORRIS MINOR •

I

Denne "lorri5 Ninol' å rg. 1953 tilhører Jørgen Pedersen i Skive, det el' hans
Ninol' nr. 2 og farven e r grøn . Jø L'gen har kørt morri s s iden 1979.

Tina Tving Hansen f r a København er eje r a f denne mørke blå Van, Tina har
kørt ~'orris f'linor s iden 1978 og b ilen kører dagH t 90 km.
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I SÆLGES
Sælges:

t~orris

mnor 1000 Supe r årg . 1964 . Synet og nymalet.

Aris kr. 16 . 000, Henv . ;

A-738 Per t-1adsen
Nygade 16

8722 Hedens ted

tlf . 05 - 89 2002 (bedst mellem 17-19 )
501ge5 :

f·lorris Ninor pick-up 1968 , synet i nov . 1987. I standsat fra A-Z,

og opbygget som trucker. bl.a. med lysskilt og miche l inmænd og
horn, sumt lys på siden af

la d e t ~

ny malet.

Pr is kr. 29 . 800,Henv . :

A-134 1 Jens-Erik Jacobsen
Holstebrovej 113

8800 Viborg
tlf . 06 - 64 73 23
Sælges :
Herw . :

t40r ris mnor 1000 brugte de l e f L' a A-Z Ul billige penge .
Jens K . F rost

ledøje Sdr . Gade 11
ledøje

2765 Smørum
tlf . 02 - 65 28 27
Sæl ges :

~l orris

1000 kassevogn 1970 . Rusten og de f ekt, men l adet fyldt med

gode brugte f-l o l'ris reservedele : 2 fine døre ( kassevogn) , front hj ælm,

mo t orer , gearkasse, bagtøj, bremsetromler, nav , kardanaksler, karburato r e r, sta r terer , dynamoer, kontakter , støddæmper , kofangere ,
lygter, rat m/rat lås, hjul monteret med gode dæk, samt meget mere.
Sæ lges helst samlet . pris-ide' kr . 2. 900 , -, kan evt . leveres på
Sjælland .
Henv. :

A-912 Holger Jensen
Kalundbor g
tl f . 03 - 51 36 64

ell . 03 - 51 09 B2
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SÆLGES
Sælges :

r-Iorris r-la rina Hotor 1,8 C.T, kørt ca . 80 . 000 , årg . 78 kører godt

Henv .:

Pris kr. 1000,A-DS T. Chr i stensen
BO L'ud Alle 9
8900 Randers

tlf . 06 - 41 23 14
Sælges :

Som følge af køb af anden bil er min t10rris 1000 Super, å rgang
1971 til salg for kr. 15.000,-

Vogr1en , der er meget velholdt , er grøn og kører po sorte nummerplader, og har lalt kørt km. B2 . 000.
l 19B1 gennemgik vognen en renovering ti l godt og vel kr . 20 . 000,Henv. :

og faktura herfor kan fremvises.
H. Daugaard Sørensen
Sol bakken 12
3620 Farum
tlf . 02 - 95 13 52

Sælges :

Henv . :

t-Iorris ~1ino r 1000 Super 1970 . God i stand nem at syne
Flere reservedele bl.a . 2 glasfiberskærme , rustfri køler
rustfri bagklap, ny bremsehovedcylinder o. a . Skal synes
Pris-ide' 4 . 000 ,A-6B8 t-lorten Fauner
Niels \'1. Gades
2100 København

Gade 27

ø.

Tlf . 01 - 20 39 93 el I. forældre 01 - 67 90 90
Sælges :

t-Iorris 1000 Super 1971, synet 10. måned 19B7. Flot, hvid med
rødt indtræk. Ingen rust. Sælges p.g.a . studier .
Pris-ide' kr . 16 . 500 ,Di verse t-Iorr is- del e bl . a . :
stk . gl asfibel'fron t spoile r (ny) kr. 200,stk . venstreforskærm i glasfibe r kr . 150 , motorere r , gearkasser m. m.

Henv. :
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A-735 Erik Vandel Jensen
Tlf. 04 - 46 44 67 elI . 09 - 22 40 56 (spørg efter vær . nr . E 5)

I Sælges I
Sælges:

"-linor Traveller

uden papirer - delvis adskilt med helt nye

stå l skærme (bag) .
Pris 2000 kr.
Hen v. :

Kim lorentzen
H. Trollesgade 33 1 .
8200 Arhus N
Tlf. 06 - 10 70 33

Sælges:

Hovedrep. super motor samt gearkasse og ny kobling
Pris 5.570 kr .
2 døre med blanke vinduesramme .

Bagester kofanger (Travelier)
Bagdøre (Tr aveiler)
Bagskærme (Travelier)
forskærme metal
Forsk ræme fiber
Tværvange
Kølergril med mont. ti l køler
Gummilister ti l dørkamme (nye)
Bremserør i kobber (nye)
Sty retøj , bagtøj, kardan, køler, frontrude m. gummi l ister .
Ovenstående reservedele samt stor t set alt andet tænkeligt sælge$ .
Ring og hør !
Henv . :

A - 870 Er ling

~lølholm

Skov vej 10
6300 Gr åsten
tlf . 04

65 21 96

Sandblæsning og metallisering
Kan vi nu også tilbyde dig til en fornuftig pris via en rabatordning af 20

~o

til alle med l emmer af bilklubber her i landt .
Vi kan sandb l æse og metal l isere lige fra en hestesko til en bil karosse .
pris f. eks . en fælg sandblæst og metalliseret 100,- ma l et + 40 kr .
Ring og få en snak med os .

VolIerup

S

,/ ERIK BIADT
Mommarkvej 52
and blæsning 6400 Sønderborg

Metallisering

m. 04 42 72 62
29

I TRÆF - PRÆMIERING I
SOMMERTRÆFIHALDEN
1988 i NORGE

Sparrkassen

på de

~

sos

forstår at investe re

steder !! Derfor sponsorerer SOS

alle flotte pokaler til SQt.H·IERTRÆF'FET l HALOEN

15 - 17 Juli 1988
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*

Hej! Tacksam om Ni forde in fo l jande annons

Er tidning:

Nitbara bromsband sa ljes till nbtan alla engel ska, tyska, franska,
osteuropeiska, italienska och ~venska b11marken från 40-, 50och 60-tal. Pris per hjul komp i'ett med nitar 50:-.

Christian Carlsson,

A~vagen

44, 18367 TABY. Tel 08/7560787 •

•

SCl. MATHIAS MARKED. 8600 VIBORG. 111.06- 612829-612599
Ald. i Herning. Hol51ebro. Vejle.

Tilbud til t·mRR IS tuNOR KLUBBEN
Speciel front spo iler

ml kofanger.

Komplet udstødning Arg . 57 - 71.
Minor 1000 r ep . Håndbog.

350,- DKR.
225,175,-

ml høj ryg
Ste r eo radio ml kassette .

895, -

~linor

345 ,19, 50 .

Rally sto l

1000,60 Amp. batteri

Hinor 1000

f

Olie filter

395 ,-

(A ll e priser er netto
l-1inor priser incl.
moms . )

( Vi sender overalt)
t.langler du pri se r på andre ting, så ring og vi laver et specie lt tilbud til
dig . Vi har altid special Minor pri ser på fælge + dæk + alt andet tilbehør .
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FIRt~AER t~ED

H. Rasmussen
Dorn i Brovst siden 1950
Vestergade ' 12, 9460 Brovst
teJf . 08 - 23 13 55
Dom i Næsted
Ringstedgade 88

4700

RABATORDNI NG

- 10 % på reservedele tilbehør - PAVA olie

Næstved

-10% på reservedele

Ringsted Batteri - Central
Ros kildevej 149

-15%

E.~1. Jensens Eftf .
Odense ve j 101 5260

Odense S

-10%

Carl Edelholdt l/S
Blumersgade 4 8700

Horsens

-15% på origina1dele

Auto Centralen
øster Havnevej 12

4300 Holbæk

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

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

Narren Varecervice A/S
Jac . Aallsgt . 54 Oslo 3 Norge

Toprabat på dele og udstyr

Ja r i Auto
Set. t~athias t·larked

-10% på ekstraudstyr

8800

Degeberga Auto A/S
Box 3 297 00 Degebergo

Viborg
Sverige

Kemin Autotarvike Kemi
94500 Lautiosarri Finland
Viki Biler l/S
Sundsholmen 35 9400 Nørresundby
Bi l fnk t A (Autotilbehør )
Svendbornv~

-20%
giver % på dele og udstyr
-10r. og -15% afhængig af
-lU :;

i 7.~1

Odense S (v: Tæppeland)
Domi i Haslev
v/ Richard Jensen
Bregentvedvej 40 - 4690 Haslev

- 10 %

For alle rabatter gælder det selvfølgelig forvisn i ng
af
ldi t me dl e msbevis
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varen ~

Jubilæumsti l bud !!

BO , - Dkr . pr . stk .

I. 'l'-S HIRTS :

2 . SWET-SHIRTS :

150,- Dkr . pr . stk .

3 . NORMINOR :

10,- Dkr. pr . stk .

G!. NORMINQR :

7 , - Dkr . pr. stk .

str . 38 ,4 0,42 og 44)

....

str . S ,M, L og XL) * UDSOLGT *

fra nr . 40 og fremefter)
fra nr . 1 2 ti l nr . 39)

4. KLÆBEMÆRKER:

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

5. STRYGEMÆR KER :

10, - Dkr . pr . stk .

6. JAKKEMÆRKER :

25 , - Dkr . pr . stk.

7 . GRILL-EMBLEr.1:

95 , - Dkr . pr. stk .

ø~OO'

1t~~~

8 . TE-KRUS med .t ryk på begge sider : 35 , - Dkr . pr . stk .
9 . Glas (høje)

ml

tryk :

35,- Dkr. pr. stk .

l All e priser e r in el . porto

~~

I

VÆR .. VELSET« BRUG
KLUBBENS LOGO
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. Nye med lemmer!
A-I3S4

Lar s Gudmand Pedersen

Brodersensa lle 4, 2900 He l lerup , Danmark
A-1355

Rita Rasmussen
Lyng stien 1 5 2tv., 4700 Næstved , Danmark

A-1356

Bjarne Kristensen
Kassøvej 42 Kass0, 6230 Rødekro, Danmark

A-1357

Per Nervil
Mosede Bygade 75, 2670 Greve , Danmark

H-13S8

Gitte Steen holdt

Havbe 6 Høruphav, 6400 Sønderborg , Danmark
A-1359
A-1360

Peter Thomsen
Frøkærparken 114, 8320 Mårslet, Danmark
He lg e M. Bisgaard

Mørdrupv ej 9, 3540 Lynge , Danmark
A-1361
A-1362

Preben Christensen

østerbrogade 104 l th., 2100 København ø , Danmark
Kenn eth Simonsen

Danmarksvej 3, 4800 Nykøbing F . , Danmark
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A-1363

Jørgen Nissen
Odinsvej 42, 6100 Haderslev , Danmark

A-1364

Erik Borg
Hovedgaden 35, 4270 Høng, Danmark

A-1365

Claes Olsson
Larsgatan 7, 274 00 Skurup , Sverige

A-13G6

Jan Nielsen
Otte Rudsvej 316, 5220 Odense Sø ., Danmark

A-1367

Egon Bertelsen
Dybendal 22 , 5720 Ringe, Danmark

A- 136B

Mogens Dahl Hans e n
Gregers Nørgaardsvej 6, 9000 Aalborg, Danmark

A-1369

Karen Kruse
Østerskovvej 54 , 8670 Låsby , Danmark

A-1370

Michael Parkø
Næsby Skovvænge 7, 5270 Odense N., Danmark

A-1371

Kaj Tønder
Midtkobbel 13 , 6440 Augu stenborg , Danmark

LNye medlemmer I
A-)372

A-1373

Alex Poulsen
Skovlundvej 4, 8464 Galten , Danmark
Li ssa Leicht Sørense n
Skovparken 59

1\-1374

skovby , 8464 Galten , Da nmark

Bjarne Christia nsen
Tjørneve j 44, 7500 Ho l stebro , Danmark

A-)375

Jens K. Frost
Ledøje Sdr . Gade 11 Ledøje , 2765 Smørup, Da nmark

H-13 76

Lene Mørck
Ledø j e Sdr . Gade 11 Ledøje , 2765 Smørup , Danmark

A-1377

Erik Beider
Verftstate 15 . 501 1 Berge n, Norge

1\-1378

Carsten Hilding Hansen
Svejbæka ll e 6, 2770 Kastrup,Danmark

1\-1379

Bjør n Lang
Al e k iste ve j 222 E , 2720 vanløse, Danmark

•

vedr.: Sommerudflugt.
Under henvisning til telefonsamtale d.d. har vi indgAet aftale om , at I
i lighed med sidste år til je res sommerudflugt får 10\ rabat på overfart Frederiks havn-~teborg t/r mod at vi får lidt reklame i Jeres blad.
vi medsender vor logotype til indsættelse i Jeres medlemsblad og vedlægger
endvidere stri mers til påsættelse på jeres biler.
ved bestilling af billetter bedes I venligst henvise til dette brev.
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* Min Morris Minor *
A _ 1363 Jørgen Nissen's Pick - up årg. 1970 .
Det kan fortælles at Jørgen Nissen har erhve r vet sin Morris i maj 1988,
og han har aldrig kørt ~lorTis før.

Vi siger tak for billedet.

