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Stedsgrupper
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner
Oslo
Møregruppen
Jonkoping og omegn
Småland
Nordjylland
Randers

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

N-6020 Ve9sund - Tlf. (07 1) 30192
A 1307 Martin Forsberg
Storgatan 5, S. - 57022
Forserum - Sverige. Tlf. 0380-21200
A-290 Flemming Morgan Pitchfork - Trekanten

Box 35 - S-34020 Liatorp - tlf. 0476 - 20 509
A -164 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14 DK-9200 Alborg SV - Tlf. (08) 182329
A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 -

Asferq - DK-8990 Fårup - Tlf. (061443295

Midtjylland

A-812 Erik Andersen - Sct.lbsgade 15
DK-8800 Viborg - Tlf. 0661 37 97

Østjylland

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

Sønderjylland

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, Overjerstal
6500 Vojens - Tlf. 04 54 74 96

Sydfyn og øerne

A-596 Albert Hansen - Brændeskovvej 18

DK-5700 Svendborg - Tlf. 0921 9806

København

A-827 Leth Møller - Vagtelvej 33
DK - 2000 Kbh. F. Tlf. 01 86 01 86

Sydsjælland

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

Jamtland

A-1 177 Gusten Bjørk - Skosvågen 14
S-83400 Brunflo
- Tlf. 063/22232

Als
Odense

A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5

DK-6440 Augustenborg - Tlf. 044721 81
A-1188 Henrik Nielsen, Saxovej 91, 1.
34. DK 5210 Odense NV. Tlf. 09 16 57 28
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A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4
S-792 00 Mora Sverige - Tlf. 0250-15445 Bos!. 13530 Arb.

Dalarna
Nordvest Sjælland

A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5
DK-4591 Føllenslev - Tlf. 03 46 87 10
A-88 1 Max H. Christensen - Ny Hagestedvej 6
DK-4532 Gislinge - Tlf. 03 46 02 43

Bornholm

A- l036 Esben Hansen -

Kredsen 8

3700 Rønne.
A-1174 Allan Rasmussen
Smedegårdsvej 23, 3700 Rønne

Goteborg

A- 1169 Matz Lundgren

Von Gerdesgatan 7
S-412 59 Goteborg. Tlf. 031 183220

Ha nsen gik ti/lægen og klagede over, at han
snakkede i søvn e.
Lægen: - Det er da noget, a f/e mennesker gør. Det
er da ikke sd slemt .
Hansen: - Det synes jeg nu alligevel, det er.
Forleden , da jeg vågnede stod alle mine arbejdskammera ter og grinede.
I

- Han ha r si'l mors øjnf og sif! fars "æsc, sagde
den gamle ta'l te venligt.
- Ja, og si" brors gamle bukser, sagde /fn ge".

- Mor! Ved dl/ , hvor meget tandpasta der er i en
t ube?
- Ne j, gø, dl/ ?
- Ja , der er IIi meter.
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I Arrangementskalender)
ARRANGEt~ENT

DATO

ARRANGØR

Januar

onsdag 25 .

Klubmøde kl . 19 . 30 hos

Sønderjylland

Johannes Juh l - Lindevej 8

Overjerstal - 6500 Vojens
Februar

Lørdag 4 .

Søndag 5 .

Arsmøde (generalforsamling)

Østjylland

Fastelavnsmøde kl . 19 . 00

Sydsjælland &

Sorøvej 484 Rislev - Næstved ' Øerne

Lør/søndag 11. -12 .

Sommerhus - weekend

Sønuerjylland

handers : Afho l der klubmøde - micro træf - åbent hus hver den sidste lørdag
i måneden kl. 10-17 østergade 17-19, Asferg .

No r dvest

Af holder møde 1 . tirsdag i hver måned nærmere oplysn i nger

Sjælland \
~:

t~ax ehr istensen tl f . 03 _ 46 02 43

Afholder klubmøde hver den første ti rsdag i måneden på
Tsprup kro, Odense kl . 19 . 30 .

Oslo : Afholder møde 1 . onsdag i måne den . Mødested mai-okt .
- - Rodeløkken Kafe', Bygdø . Nov-apr . : Kjemisk Inst . , Bl indern .
Ring en person i styret på forh ån d, i tilfelle der er forandringe r,
eller specielt program .

Sydfyn : Afholder klubmøde hver den sidste tirsdag i månden på
Stenstrup Kro kl . 19 . 30.

Sydsjælland : Afholder klubmøde første søndag i måneden
K1.19 . 30, på Sorøve j 484, Tlf . 03 73 65 49 .
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I Formandens side I

er vi klar med sidst nr. af Norminor i 1988, og jeg vil i den forbindel se

ønske jer Al l e sammen en rigtig god jul og et godt og lykkebringende nytår .
O~t

har

vær~t

lidt

sm~t

med aktiviteter siden sidst nr ., dog skal jeg nævne

generalforsamlingen .
Her var mødt ca . 65 per sone r op, både klubbens medlemmer og familiemedlemmer .
Generalfosamlingen gik over aller forventninger, ikke mindst takket være Olav.
Desværre var fremmødet for lille til at, de vedtægtsændringer som var fores Jået , kunne afstemmes. l vil de r for i næste nr . (57) modtage stemmeseddel
vedr . vedtægtsændringerne. Vi har i bestyrelsen valgt, at sende

stemmesedler~

ud på det tidspunkt, fordi vi da har det endelige medlemstal . Derfor - gør
djn indflydelse gældende - send stemmesedlen retu r'
På generalforsamlingen fik vi endvidere bekræftet vores anmodning til Østjyllandsgruppen , om afholdelse af somwertræf 1989 . Tæffet vil finde sted i weekenden den 21 . - 23 . jul i 1909 på Friluftsba dets Camping i Jelling . Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.
Som i også kan læse andetsteds i bladet , har den nuværende bestyrelse valgt
at fortsætte endnu et å r ud, dog med en enkelt udskiftni ng . Inger ha l' ønsket
a t fratræde som kasserer og ind kommer Simon

t~arsb0 1.

Vi takker Inger fo r

hendes store arbejde og byder Simon velkommen .
Som betingelse fOf at fortsætte endnu e t år , og ikke lade klubben gå i opløsning, har vi stillet, at vort arbejde vil være på meget lavt blus . Det er
derfor nødvendigt at vi inden udgangen af 1989 finder afløsere til vores
poste r .

~leld

dig derfor, hvis det har din interesse , eller s kriv for yder-

ligere oplysninger .
Til sidst et hjertesuk her fra bestyrelsen . Husk, ved enhver henvendelse til
klubben, at opgive medlemsnr . Det er utroligt alle de forme r for skønhedsskr Ht der findes!!! !

Lone Skov
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I

STYRETS ARSBERETNING

I

For styrets vedkommende blev afslutningen på 1987 ret markant, idet det tog
s!iln tid at komme over den "røvfuld" .

Vi sta r tede derfor i 1988 op med at opfylde nogle a f de ønsker, som blev nævnt
på do.
Bl . a. va r der en del utilf redshed med, at del tilsyneladende store overskud
ikkeumiddelbart kom medlemmerne tilgode. Dette rodede vi bod på, ved lige efnyt å r, at udsende en gratis lomm ~ kalender. Senere kom også den meget debaterede medjemsliste og hen på for å ret sendte vi en vinduesst r eamer med jubilæumslogoet med ud . Endvidere fik vi trykket nogle nummerede jubilæumsplatter,
som der var stor ri ft om .

Disse små ting, syner måske ikke af så meget, men kun de , som har prøvet at
være med, ved hvor meget arbejde og tid der går med det.

~lan

skal tage stil-

l ing til : størrelse, farve, antal, pris, leveringstid, hvordan de skal pakkes,
hvordan de skal sendes, om vj se l v skal putte de små 800 stk . i kuverter eller ..
Alle di små ting, som skal fungere for at det hele bliver en helhed , de små
ting er der desværre ikke ret mange medlemmer , som er klar over . Hvem er f . eks .
klar over postgangen i bestyrelsen?
Vidste du , at når du ønsker optagelse i klubben, er der ikke færre end 5 pe r soner, som på et eller andet tidspunkt er i kontakt med dit navn og din adr.?
Og din optagelse s kal jo helst ske indenfor max . 14 dage, hvoraf dit brev tilbringer min . 6 dage hos postvæsenet .
Ar ets største ar rangement va r naturligvis sommertræ f fet, som denne gang blev
afholdt i Halden - Norge med Oslo-gruppen som arrangører . Et helt igennem godt
træ f med mange nye indslag . F. eks . børnekomkur rencer samt opdeling af modelle r
til fotog rafering. Hen ved 70 biler mødte op, hvilket må siges at være flot .
Vedr. sommertræffet 1989, har Østjyllandsgruppen indvilget i, at aFholde dette . TræfFet vil Fo r egår på Friluftsbadets Camping i Jelling den 21-23 jul i.
Som bekendt var klubbens næste større a rrangement generalForsamlingen . Forud
for denne, har der været en del spekulationer . Gø r vi det nu godt nok (rig i gt
nok) denne gang o . s .v . Vort største problem har dog været, at finde nye medlemmer til at ove l'tage styret . Vi har rent Faktisk sideR Foråret, ledt med lys
og lygte efter nye initiativrige medlemmer , som ville overtage - men fo r gæves .
Bestyrelsen selv håbede pe, at Oslo-grp , ville tage over. Vi ved jo fra os
selv, hvor s to r en mundfuld det er, bare s2 dan lige at overtage et styre, så
derFor tilbød vi Oslo - grp . , at hvis det kunne væren en hjælp, ville vi gerne
s t å for alt vedr . Norminor . Hen nej , heller ikke her skulle l øsni ngen findes .
(fo rtsættes )

7

(fortsat)
Vi har derfo r indvilget i, at fortsætte endnu

,~t å~

- 1989 ud, på

meg ~t

lov

blus .
Findes der så til den tid ikke nogen , som ønsk er at overtage styret - Ja så er
klubbens skæbne uvis. Så bak op!
Pr . Jl . 12 . 68 s kifter bestyrelsen kasse rer . Inger takker af og ind kommer A-sJ9
Simon '·1arsbøll . Vi vil gerne i den anledning byde Simon hj ertlig vel kommen og
sige Inge r tusind tak for det arbej de hun, til stor tilfr edshed har gjort for
klubben.
Til s idst ønsker bestyrelsen alle medlemmerne en rigtig god jul samt et godt
nyt år.

lone Skov

Arsberetning
Nordvest Sjælland
I det forløbne å r, har vi holdt nogle små mød er hos hinanden .
vi er nogle få , men trofaste der ses e ngang imellem .
Og vi har holdt 3 møder, vedr . tilrettelægning af

generalfor-

saml ingen .
Jeg

~ar

med til sommertræffet i Norge , skønt træf ! Tak til

Norge for dette gode arangement.
En af personerne fra lokalgruppen , er startet for sig selv i
Vest Sjælland .
Vi ses som regel den første Tirsdag i hver måned
Af aktiviteter holdt vi et arrangement med Københavnergruppen
i oktober , hvor vi var i Helsingør på teknisk museum .
God jul og godt nytår!!
Hilsen A-sBl Max Christensen
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Arsberetning fra Sydsjælland og øerne
Ja, det blevet rigtigt l-linor å r, med hele 3 store hejdepunkter.

Fø r st va r gruppen's 5 års jubilæum, de r næst klubbens 10 års jubilæum og sidst
t-Unorens 40 å rs fødsel s dag . Men det va r ikke alt , hvad vi foretog os her i

gruppen . De r var de sædvanlige gruppemøder og vores ture, som i år var til
teknisk museum (6 t-1inorer) , Fiske strandtur -Korsør (7 t-linorer ) , det blev

alletider tur trods vejret og mangel på fisk. Vi prøvede også noget nyt, som
også b l ev alletide r s, det var et Skt . Hans Tr æf hos Niels og Anny (10 f-linorer) .

En tur måtte vi aflyse . 5 års jubilæet blev fejret af 13 Minarer. 10 års jubilæet blev fejret af 4 r-linorer, med en tur til Danmarks Akvarle og Mindelunden .

f'lorrlsen s 40 års fø dselsdag blev fejret med en sprøjte/vedligeholdelsesdag af

14

~1inorer ,

hvoraf de 12 var her, da Næstved Tidene var her. De gav os 2 me-

get fin e stykk er i Avisen.
Si dste tur var løvfaldst ræffet, hvor turen gik til Grundvigts Mindestue i
Udby og til Sydsjællandsmuseet i Vordingborg . Her var vi 5 tHnorer.
Vi slutter å ret af med en gløg/æb leskiveaften.
1000 tak til alle, der har hjulpet mig med , at få vores ture og arrangementer
til at glide. Og vi by der alle nye medlemmer velkommen endnu engang .
H-386

Ketty
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GENERALFORSAMLING

I

Generalforsamling !

I år var det Nordvestsjælland ' s A-SSl Max Christensen,
der stod for arrangementet af geheralforsamlingen .
Dagen startede som vanligt, hos en Domiforhandler, denne
gang hos Auto Centralen østre Havnevej i

Holbæk, her fik vi

kaffe/the o rundstykker, basser, samt en Gammel Dansk til at

varme os på.
den første sne faldt netop denne tidlige morg enstund , så

snakken gik kommer jyderne hjem igen?

Til morgenkaffe var fremmødt ca . 30 personer.
Mange tak til Auto Centralen for kaffebordet.

Herefter drog se l skabet til Roskilde . hvor vi besøgte "Vikingemuseet ". Oejiligt nogle vil være med til at bevare, et sådant
stykke h istorie .

Efter dette tog ca. halvdelen af os , på lynvisit i Roskilde
nomkirke, A-016 Jens Chr. var kendt, han viste rundt og fortalte meget kort om de gamle kongegrave m.m.
tiden var knap , for vi skulle være i Tølløse kl . 1 2 . 30 , hvor
Hotel Elvira Madigan havde lavet et lækkert "ta' selv bord ".
Efter den gode mad var der generalforsamling, ca. 60 stemmeberet tigede medlemmer del tog, ca . IO ti lmeldte blev forhin-)
drede p . g.a . uheld el . sygdom.
Mangei;t.ak sd.get· vi til Max for god tilrettelægning.
Refferat af generalforsamlingen .
Velkomst af formanden Lone Skov .
Punkt l: Valq af dirigent og referant , foreslået Ib Skov ,
somi~ diregenob ' og i:Karin Storgaard, som referant , ingen havde
noget imod dette .
Punkt 2 : Forslag til vedtægt sændringe r:
.Disse kunn e i følge vedtægtern e ikke behandles på genera.lforsamlingen , når der ikke var fremmødt min '~ 10% af de stemme berettigede medlemmer. 10 % er 74, så det var tæt på .
Det vil sige at disse ændringer vil komme til urafstemning,
som et ekstra indlæg i No~m~nor , Februarnummeret .
I forslaget til vedtægtsændringerne var der beklageligt
indsneget sig nogle dato fejl, disse blev rettet på general-
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forsamlingen , samt de vil blive trykt sammen med stemmesedlerne
til februar .
Punkt 3 :

Også vedtægtsændring, kommer til urafstemning,

og iøvrigt , som ovenfor .
Punkt 4 . Styrets årsberetning . Findes andet sted i bladet .
Punkt 5 : Stedgruppe rnes årsberetning . Som ovenfor .
Eu n kt

~.

Gennemgang af midlertid li gt regnskab.

Punkt 7 : EVT .
Sommer træf 1989 .
A-21 John Jensen fortalte at styret havde opfordret ti l at afholde Sommer træf 1989. Ingen havde noget at indvende imod dette .
Pladsen skal i forhold til de øvrige år have plade ti l ca . QOO
biler. Det kan klares på

Friluftsbadet~

camping i Je llin g , hvor

også 10 års jubilæums træf blev afholdt . Løsningen til Lørdag
aften , hvor der er spisning , kan løses ved at l eje Gorms Hal l en
i Jelling ti l rimlig pris.
Efter planen skulle træffet finde sted 14-16 Juli , men v i vil
gerne søge om at få det flyttet til 21-23 Juli 1989, af hensyn
til camping plads .
Østjy l land's gruppen foreslår at udvide træffet en uges tid
bagefter ud i det Vestjydske for de der ønsker at forlænge
ferien .
Olav :
Der er gået e t å r siden vi havde møde på AIs,hvor der var nogle
problemer som har været genstand for. diskutioner b l a ndt os .
Der er forskellige holdninger til hvad styret foretager sig , men
det er af stor betydning , så det er dybt beklagelig at der i kk e
er givet lidt ros til det siddende styres arbejde-man kan ikke
leve af ris alene . Ska l man have et styre som går ind med liv
og lyst for sagen de er sat til , må de også have e n portion ros
i ny og næ. Er der nogen her på generalforsamlingen som ikke er
enige i dette må de række hånden op . Efter s orr. der ikke var
nogen der mark erede , da må styret have hele generalforsamlingens
tillid .
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Vi har drøftet det meget, men med de nuværende medlemmer i Norge har
vi ikke kapacitet til at overtage sty re, men j eg kan ikke forstå at
der ikke i Danmark er folk nok til at overtage styret. t'len det må folk
ta' op med sig selv .
Så lad os forsøge at finde nogen der vil overtage sty ret !
Til slut fortalte A-098 Arne B. Holm en sjov lille hi s torie som der blev
grinet meget af .
Formanden Lone Skov takkede for en positiv generalfo r samling, med
en positiv afsl utning og ønskede alle en god tur hj em .
Re fer ant .
H- 1032 Karin Storgaard.

Fyn
":'.rsberetr.. ing
De t f3rste ~3de i den ge ~o~ståede ?yn ' s ef1elin~
blev holdt pi '!'.s.:-up Kro l'il'sdag .::. . 2/ 8 . Je r .,~3ite
C3. . JO !.';o.cris e:;t'.lsig,stel' o~ :. 2C biler , :Jer blev
dis:(uteret E::!1 del Os ::tan vedt og , at stelsgrupr,e!l
frc:nover skal k;,re p:1 et hel t uformelc.t plan :ned
kun en kontaktp erson .
I løbet af efteråret

e~

der blevet afholdt et par

arran A;e:nenter bl . a . har ·/i hal' t værks teds dag , so:n
var en stor succes og vi :lYO€l' , et A2J7 JJrn i3~rge
vil a fs e en s ,lindag til det ::æste år i gen .
Endvidere har 'Ii haft de ;;.c!nedelige klubaftener ,
hvor vi bl . a . har vist fil:nell fre. som'nert ræffet i
"::s ter Eurup , så nye :nedle:n:::er l{unne se hv~d de r fo regår på N~.'i:,iK ' s træf .
Få ?j'n ' s e. fdelinger.s vegne
/~l168 :-fe:,rik K. ~ ~ ielsen
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I ÅRSBERETNING OSLO-GRUPPEN I
NMMK Oslo-gruppen. Arsberetning 1988
Os lo-gruppen har avholdt medlemsmøter hver første onsdag

t måneden. Fl"a ma i til oktober møttcs vi på Rodeløkk en k afe
på BygdØY I mens vi i vinterhalvåret holdel' oss på Kjemisk

lnst . på Blindel"n, hv is intet annet er kunngjort . Her
dis kuteres bl.a. de siste erfaringer og opplevelser med
M01"ris r1inor, som

n~gel

over en kopp kaffe.

Oslo -g ruppens styre har hatt møter med jevne mellomrom i
i nneværcndc år. Styret hal' fungert som kontaktorgan mellem
de n Ol's ke medlemmel' av NMMK og LMK (Landsrådet for Motor -

historiske Kjørctøyklubbe r) . A-098 Arne B. Holm
represe n tel'te NMflJK-Norge på landsrådsmøtet 6 . og 7 . februar.
Weekenden derpå var det prirnustreff, den 13. og 14.
februal' . Også i år var det bred nordisk oppsluttning med 3
dansker , 5 nordmenn og l svenske ,
Arsmøtct i Os lo-gl'uppen ble avholdt 6. april med
referatsaker, regnskap og valg på dagsordenen. Valgkomiteen
bestod av A-IO? Rolf Schau og A-943 Tore Helgesen. Styret
bestod av: Kontaktperson A-098 Arne B. Holm
Sekretær A-OOI Ole J , 0stby
Kasserer ,b. -026 Hans V. Volden
Styremedlem ,l\-04? J ohn Boklund
StYl' emedlem A-ODS Olav Bjørge
valgkomiteens forslag om gjenvalg av samtlige kandidater ble
godt mottatt.
A-026 Hans v. Voldcn representerte Oslo-gruppen på
Østjy1lands minitn;!ff i pinsen ,
Forøvrig var arrangeringen av åL'ets sommertreff Os10 gruppens pli kt og pl'ivilegium. I mai utvidet vi derfor
Oslo-gruppe ns styre til et arbeidsutvalg for sommertreffet .
St yrets medhjelpere var Kjell Østby, Reidun Bjørge , Unni
Boklund, Rolf Schau, PCl' Syversen, Terje Sunnaas, Jøran
Klafstadba kken , Tore Helgesen og Signe Østby. Forberedelsene
til sommertreffet opptok det meste av forsommeren, og det
var derfor svært gIede lig med den stol'e og positive oppsl u tning .
Oslo-gruppe ns høs ttreff ble avho ldt på Elverum den 20 og
21 august. Det var noe dårlig fremmøte , men hyggelig for de
som fant veien .
[Jjere folksomt var det da på Østjylland-gruppens markering
av klubbens lO-årsjubileum i Jelling den 17 og 18 september .
vi val' 5 man n fra Norge som stortrivdes under det vellykkede
ar ran gementet .
Morris Minor's 40-års jubileum ble markert med artik l er i
pi'esse og tidss kr ifte r. Oslo-gruppens medlemmer registrer te
med vemod at Minorens konstruktør Sir Alec Issigonis dØde
kOl't tid ette r 40-års markeringen fo r bilens lansering .
Oslo-gr uppen har siden forrige generalforsamling arbeidet
med det nye medlemsregisteret. Det Cl' Hans Volden som har
st.ått for dette . Vi benytter denne an l edning til å be de som
ikke har innsendt det nye kartotekkort om å gjøre dette
snal'(~st .
l'akk for samarbeidct i 1988 !
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ÅRSBERETNING ØSTJYLLAND
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I Medlemmernes biler I

NI·lI1K har f å et endnu en al de r spræsident, nemlig den 80 årige Lau r a Jensen

A-1428 fra Otterup . laura kører i en Z-dørs f r a 1970 og hun har kørt

I~orris

siden 1948, dog var den første en
Marris 8 . Bilen er meget velholdt
og helt original .
Velkommen i klubben Laura.

f·l edlem nr. A-l3as har også indsendt sit ka r totekskort. A-D8S Oss i an Jorgens-

2

son kommer fra Stromstad - Sverige .
Han kører i en 2-dørs fra 1958 . Det er Ossians første bi l og han har haft den
siden1976.

Også velkommen til dig Ossian .

2

16

I

Arsberetning fra AL5-GRUPPEN

I

Efterår 88 - trods vejrguderne forløb det snart svundne år godt, for de
fleste forhåbentlig med en del oplevelser rigere.
Fra sommerfe rien og fremefter havde vi besluttet at droppe vores klubmøder
på de lokale kroer, hvorefter vi gik over til at køre på skift hos de
lokale medlemmer (l idt sløjt hvad angår medlemmer) .
Ud over vores månedlige klubaftener, den sidste onsdag i måneden, havde
vi lørdag d. 6 februar en strøgtu r til Flensborg som opstart til et fo r ventningsfuldt år . Det var koldt, men hyggeligt, vi sl uttede dagen af
med en kop kaffe i et stort varehus på strøget .
Lørdag d. 4 juni havde vi igen en reservedelstur til Oluf Søgård og
Anton Kamp ca . 10 personer troppede op omkring dette arrangement.
Arets højdepunkt, sommertræffet fra d. 15 - 17 juli ved rrederiksten
fæstning, Halden i Norge var et virkeligt godt træf , vejret var "strålende"
den første dag, men ellers godt. Der skal fra det sønderjydske lyde en stor
TAK til Oslo-gruppen for deres arrangement.
Weekenden efter sommertræffet lød tilmeldingen på ca . 10 personer
lidt få) til vores Hamborg tur . Vi så Hamborg både ved dag lys og ved midnatstid, da de der ikke skulle sove , tog en tur på " Reberbahn " . Alt i alt
en god tur med mulighed for lignende i 89' .
Den 12 - 14 august havde vi vores årlige mi nitræf på - lærkelundens
camping -

i Rinkenæs . 16 - 18 morriser havde fundet vej her ti l. lørdag

eftermiddag kørte vi en tur i de skønne omgivelser for til s idst at ende i
Kruså for at handle "lidt" ind. En stor tak til de fremmødte (især Ole og
Tine Stubager fra Korsør).
lørdag d.10 september s ku lle vi på fi s ketur. Vi tog med en kutter fra
~lau s holm

i Tyskland . ( en he ldagstur) , vejret var med os , med held til

fangst var sløjt . ( 1 stor torsk blev det til).
store træk, hvad vi har foretaget os i årets løb .
På Als

& Sønderjyllands gruppens vegne vil vi ønske alle en god jul og

et godt nytå r.
Med venlig hilsen
A-697 Poul Iversen .
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Vi har modtaget ....
Klubben har modtaget et brev fra et s t andhaftigt medlem . Det e r et af disse
breve, som få r det positive f r em i en m. h.t. arbejde t i Nf·lI'IK .:
Da jeg i for å r et pl udselig kom af med min "1orris på højst uheldig vis, vil jeg

anmode jer om, at ændre mit medlemsskab ti l 8-medlemsskab . Jeg kunne selvfø l ge lig også vælge, ot lade mig udmelde , men i håb om, at jeg engang igen skul l e få
tid og r åd til e t " nyt" vrag . som jeg selv kunne restaur ere, vil jeg vælge denne udvej .

Elle rs måtte j eg jo også undvære Normino r og det vil jeg ikke bryde mig om, da
jeg synes , at det e r et s pænde nde og ide r igt blad .
J eg kan i øvr ig t advare

p~

det kraf tigs t e mod al prøve a l sk ubbe en Volvo af

vejen med en mnor, hvis der skull e komme sådan en på tvæ rs . Jeg kan skri ve
under på , at det føles som , a t køre imod en mur , både på Minoren og på chaufføren!
Ps . Jeg har vedlag t en check på 100,_ kr , ti l beta ling af B-medllemsskab .
Hilse n A- 1124

Er ik Pedersen

Best .: Vi t akker for dit brev Er i k , og ønsker dig held og lykke i din søgen .

Sommertræf 1989
Østj yllandsg r uppen er af styre t, blevet valgt til at arrangere Somme r træffet
i 1989 .
Vi takker for tilliden og er straks gåe t igang med de i nd ledende øvelser. Res ultatet se r indti l videre så l edes ud.
t-1ed styrets godkendelse e r datoen sat til den 21-23 juli , da weekenden fø r
gav for s tor e probl eme r for os .
Stedet bliver, hvor vi gose fejrede 10 års jubilæet, Friluftsbadets Camping
Je lling .
Til lørdag a ft ens arra ngewe ntet, er vi i for~andli ng med Go rmshallen, som
l igge r umiddel bart overfo r campingpladsen .
Det vil evt . giv e en lille ekstra udgift (ca . 5 kr/prs.) i forhold til , hvad
et st ort telt vi Jl e have kostet , men med alle de fordele en hal giver, er
va lget fo r os kl a r t.
For- di in teresse rede vil der evt . blive arrangeret en tur til en campingplads
på Jyllands Vestkyst den e ft e rfølgende uge efter træffet, hvor vi under mere
afslappede forhold, kan have nog l e hyggelige dage .
De der er interesserede .i hytter i Jell ing den 21-23 juli, kan allerede nu
give beskeH il Østjyllandsgruppen .
Østjylland
18
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I

Nyt fra Bornholm

Efte r en ve l ove l' ståe t sæson 88 , med nog l e de j lige ture, hyggeligt samvæ r, og

nogle vejrguder , der gav os en helt fantastisk somme r , ønske r vi Morrisfolket
på og udenfor Bornholm et godt nytår .
Vi starte r sæson 89 pinsesøndag .

For de morgen f riske og veloplagte

vi

m0~es

pin sesøndag kl. 6 . 30 på Storetorv

i Rønne . Turen går til Chri stianhø j Kroen, vi går tur i Almindingen og dr ikk er

morgenkaffe på kroen .
Lørdag den 1. j uli kl. 19 . 00 på Store torv i Rønne . Der orienteres nærme r e ved
fremmøde .

Søndag den 3 . september kl. 14 . 00 igen på 5loretorv i Rønne . Vi kører til
landbrugsmuseet f'lelsled Gård, kaffe medbringes .

Der er masser af muligheder for tu rforsleg imellem disse faste t ure, vi hører
gerne fra jer ,
l Oao'ner hilsner
A-lD36

Esben

03959370

A- ll 74

Allan

03954613

God jul samt godt nytår til jer på bladet!

Manden kommer lidt tidligere hjem end normalt ,
Konen rdber fra køkkenet : - Er det dig, min
elskede?
Manden : - Nej , det er sdmænd bare mig.
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Sydsjælland og øerne
Så lige det sidste, der er

foreg ~et

her i gruppen. Vi holdt vores løvfaldstu r,

som planlagt, vejrguderne va r ikke helt med os, men vi var stædige , så vi
sla rtede 4 Minarer herfra, ad de små veje ned til lundby, hvor vi hentede l
Minar (Helge) , som sku ll e være vejviser . Først gik turen ad små veje til Udby,
hvor vi gjorde holdt for at se Grundlvigsmindest ue , derefter førte Helge os
igennem den smukkeste regnvåde natur, ned til Vordingborg. Her var vi inde på
Sydsjællandsmuseet og se lidt på fortiden, det var meget spændende , så der gik
meget tid der . Efterhånden som vi fik kikket færdigt, gik vi ud på Ruienterrænnet ved Gese tårnet, der var meget at se på, men til sidste meldte su l ten sig .
Så vi fandt vores Minorer og så gik turen op til Helge, som gav os husly, så
vi kunne spise vores madkurve i tørvejr . Tak for husly og rundvisning Helge!
Vores nov . møde var ekstra hyggeligt , da vi fik besøg af nogle nye, som blev
budt velkommen . Og så gik sna kken l ivligt over kaffen. Vi va r 9 Mi norer den
aften .
Til slut i år vores juleafslutning med gløg og æbleskiver . Der snakkede vi
generalforsamling, da vi var nogle stykker, som havde været med .
På gruppens vegne vil jeg ønske alle en god jul samt et godt Minor å r og tak
til alle som har hjulpet med til at få vores arrangementer til at blive sjove
og hyggelige.
På gensyn i 1989, hvor der også s ker en masse, se Norminor nr. 52 eller ring
på tlf. 03736549
Hilsen 11-386 Ketty
Fastelavnsmøde

5. feb . 1989

k1. 19.00

Sorøvej 484 Rislev
Næstved

Minormøde

5. mar. 1989

19.00

So røvej 484 Rislev
Næstved

Teknisk Værkstedsdag

2 . apr. 1989

10 . 00

Ottesen Ganges Br o
Næstved
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m/madkurv

I

ALS/Sønderjylland

I

Ja, så vil vi prøve noget nyt her i gruppen , vi vB invit ere alle , der TØH,
komme ud af deres va rme s tuer, og bevæge s ig i sommerhus e lle r retter sagt

vinterhus, fordi det skal foregå den 11-12 februar 1989 .
Huset ligger ca . 20 km nord for Vej l e og har sauna og swimmingpool + div.

andre gode ting, huset e r på 160 k~ og er beregnet til mindre grupper.

PR I S????

Det kommer an

po,

hvor mange der tør ko!nrne - jo fler'. jo bi lliger .

Så find isskraberen frem og kom med til en uforglemmelig t·linor-weeke nd.
Få fler' oplysninger ved tilmelding, som s kal ske til :

Tommy Freudendal
Hægersgade 4 I .
6100

Haders J ev

Tlf. 04 52 57 26
Senest tir sdag den 24 . januar .
På Als/Sønderjyllands vegne, vi l jeg ønske alle medlemmer en rigtig glædelig
jul samt et godt nytår, håber at de r kommer flet aktive s ønderjyder i det nye
Dr .

Ned Ninor hilsen
A-796

Tommy FreudendaJ
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Værkstedsdag i Odense
Søndag d . 27/11 var fyn's gruppen inviteret til værk stedsdag/vinterklargøring i IVeOS ' s lokaler af Jørn B.
Jørgensen .
Arrangementet startede kl . l O. OO søndag formiddag . Al lerede fra start var der hektisk aktivitet , ca. 10 bi ler var mødt op og i løbet af dagen kom endnu flere så
der samme nlagt har været omkring 20 biler . Før folk
rigtig slog sig løs med værktøjet , g ennemgik JB smørrepunkterne i styretøj , kardan osv .

De mange biler der var mødt op , v aT dog ikke noget
problem for de r kunne være 5 biler over smørregraven
af gangen . 1 banen veEl siden af graven , var der så
plads t i l 5 andre biler,.

dele , lavet bremser o . l .

her ble v der skiftet div . el -

I

FYN

I

Jørn Børge havde medbragt gratis oliefiltre til dem
der havde lyst til af skifte olie . Otto Natmekaniker
var mødt op med div. måleudstyr bIa. CO-måler og tændingspistol, som der var mange der nød godt af.
Alt i sæt et virkelig godt arrangement , hvor der blev
skruet i bilerne og udvekslet Minor erfarringer .
Sidst men ikke mindst en STOR tak til Jørn Børge Jørgensen for råd og dåd .

Hektisk akti vi ter omkring bilerne.

På fyn ' g gruppens vegne

2. X Henrik
A 257 . A 1188
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SUN SHINES ON THE MINORSf

Så er det tid for de rejselystne til at
planlægge turen i Minoren til sydens

sol og sommer.
Chris og Mary har været i Sydfrankrig
og finde en velegnet campingplads til
MOT89. Camping Les Pinedes i byen
La Calle sur Loup har svimming-pool,
bar, vaskemaskiner, gode toilet- og
bade-forhold og en god restaurant,
som besøges af både campister og
lokale beboere. Campingpladsen ligger tæt ved den franske riviera og af berømte steder, du kan besøge, kan nævnes: Nice,
Monte Carlo, Cannes og Antlbes. Et besøg værd er også byen Grasse, hvor parfumerier fremstiller dufte til hele verden. Glaspustere er her også, og ikke langt fra ligger Europas ),Grand Canyoncc - et storslået naturreservat.
Men! - Der er langt. 1875 km fra Esbjerg. Så hvis du har mulighed for to ugers ferie, vil det
være det bedste. Turen starter lørdag den 20. maj, og det er op til dig selv, hvor mange
overnatninger, du vil bruge for at komme derned. Prisen for at deltage i træffet er ligesom
sidste år ca. 175 kr, som dækker træfmærke, træfhåndbog, klistermærke til forruden, porto osv. Derudover kommer opholdet på campingpladsen, som er ca. 55 kr for to voksne
pr. døgn.
Torsdag den 25. maj er der arrangeret middag for alle deltagere på campingpladsens restaurant. Prisen er endnu ikke fastlagt, men bliver ca. 130 kr pr. person. I løbet af opholdet vil der være forskellige arrangementer, som I vil høre nærmere om dernede. Har du
lyst til at deltage eller høre mere om turen, så ring eller skriv til:

A-232

24

Morten Westermann
Tværgade42
5750 Ringe
TIl. 09 62 26 32

Ferieminder - i en kold tid.
Vi fik et brev fra Chris og Mary Hall i England, som arrangerer det årlige MOT (Minors On
Tour - Minor på rejse) til Europa, og igen i år inviterer de medlemmer fra NMMK til at deltage. Denne gang går turen til sydens sol og sommer.
Vi har kigget billeder fra turene, vi har været på.

I '86 var vi i Nordfrankrig.

Flokken er samlet og klar til afgang. Vi var 5 biler, der fulgtes ad. Hans fra Norge, Jørgen
og Sten fra Østjylland, Jørn og Pia fra Odense, Ole og Anette og Morten og mig fra Ringe.
Turen gik fint. Problemer? Nå - ja - men bagefter syntes de små og uden betydning.

25

Frankrig er et herligt land - og englænderne er et herligt folkefærd. Meget gæstfrie og imødekommende og nemme at snakke med. De er meget interesserede i at høre om Skandinavien, om vores biler, prisen på benzin, hvordan vi bor osv. osv.
Og så holder de fest I

26

Og deres biler skinner om kap. Nyvaskede og nypudsede.

27

Sidste år var vi i Luxembourg. Og igen mødte vi den samme gæstfrihed og imødekommenhed. Chris og Mary kom og tog imod os og bød velkommen, og vi fandt en plet, der
var nogenlunde tør. Campingpladsen ses her. Der var ret vådt.

Vi drog ud i landet for at se på Luxembourg. Et meget smukt og meget grønt landl Men
også et sted, hvor man skal have sit pas på sig, for pludselig - hov, så er man i Belgien hov, og nu er vi i Frankrig.

28

Fest er englænderne glade for, og der blev smagt på landets øl og vin . Chris og Mary ud-

deler her præmier sammen med turens maskot. Der er præmier for flotte biler - men så
sandelig også præmier til deltagere, som har udmærket sig ved diverse tossestreger!

Her til sidst et billede af deres MOT-BANNER, hvor vi fire danske deltagere lod os forevige. Det var en herlig oplevelse.
.
Har I lyst til at deltage i MOT89? Så læs andetsteds i bladet om turen, som denne gang
går til Sydfrankrig.

29

Julearrangement
På det sidste møde inden jul., tirsdag d . 7/11 , var
der arrangeret en lille julekomsammen i de nye lokaler
på Næsby Skole. Vi startede kl. 19 , og cer mødte 23
fynske !\lorrisfolk op. I løbet af eftermiddagen havde
Mette og Dorthe bagt 200 æbleskiver. Og for at det
skulle være rigtig jul var der også lavet en stor gryde gløgg.

I løbet af aftenen så vi videofilmen fra Als ' grup pens træf på Lærkelundens Camping. Det var en udemær ket film , som ikke mindst de medvirkende kunne grine
af . Der blev også tid til amerikansklotteri , hvor der
'fay ~nge flotte gevinster , så loddeyne var hurtigt ·
solgt. Som en l ille sidebemærkning kan nævnes , at JB ' s
kone, Pi a , vandt en gratis smørring og olieskift hos
Otto Natmekanike r .
Arrangementet gav et pænt overskud til fremtidige
arrangementer , ikke mindst på grund af de mange præmier der var sponseret af Anton Kamp , Otto Natmekaniker, E M Jensen, Danbilist , Jørn Børge Jzrgensen og
Peter Hage , som vi naturligvis siger tak for.
Aftenen forløb i en viYkelig god stemning og alle
hyggede sig. Vi håber, .at fremtidige arrangementer
vil f A lige så god tilslutning.
i,1ed hilsen fra Odense
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Medlemmernes biler

I

Svend 14elby A-140l har sendt os dette "flotte " billede af sin Traveller å rg.

1962 . Der er noget at gå igang med.
N.h.t. for andringer s kriver Svend:

Forandringer, nå ja, som det fremgår af medfølgende fotos er bil en jo unde r
serdeles nødvendige forandringer . Fra vrag ti l bil .
Jeg fik ideen til at anskaffe den igennem min morbror , som i SO'e rne og 60'
erne ejede en række af bemeldte biler . I kbh.'s radio findes et program , der
hedder "ha r du noget du mangler?". Det brugte jeg til at efterlyse "Verdens
flotteste bil" . Reaktionen var overvældende - bl .a.

en ,

rier r ingede og opford-

rede mit til at melde mig ind i NMMK . Jeg kunne væl ge og vrage .

Ud fra, at jeg helst ville have en Travelier, at den skulle være så gammel
som muligt, valgte jeg en Traveller fra 63 til kr . 1000,- + en Trav el l er f r a
69 med en masse gode reservedele til kr. 500,69'eren har jeg hugget op og gemt en masse dele fra . 63'eren har jeg næsten
totalt skilt @d 09 l p9t 69'erens motor over i - jeg er nød til a t kunne køre
den ind og ud af naragen , nå r og hvis jeg skal reparere andre biler.
Mi ne pl aner fo r vores butt ede e r, at den skal være et dagligt transportmiddel
(familiens eneste), og at vi om 2 år skal England rundt i den .
Vi takker Svend for hans kartotekskort og byder ham ve lk ommen .
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I
A-1399

Medlemmernes biler

I

Kurt Hansen har indsendt sit kl.lftotekskort. Kurt komme r fra Hjørring

og kører i en 2-dørs fra 1968 . Han har kørt Harris siden 1960 og har inel.
denne ha ft 2 stk .

Kurt skriver , at han er stækt interesseret i klubbladet , da Harris Ihnor er en
"personlig bil" .
Vi øn8ker Kurt velkommen i klubben .

A-1424 Nartin \'Iiidau ha. også biddraget med sit kartotekskort . Han kører i en
Z-dørs fra 1954 og han har ikke haft færre e nd 7 Hinorer - så han har vist

bekendt kulør .
t-JarUn kommer fra Vejle og m. h . t. h vad klubben kan gøre for ham : §l. s tk. 2 .
Velkommen til dig også .
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Køb og salg
Sælges :

2 stk . t-1orris motorer, aldl'ig kør t, kun opsta r tet har været
brugt til undervisningsbrug. Står opstillet på mobil kørevogn
( bænk), alt nyt. køler, generator , starter m. v. småting kan
magle, tænd rør strøm fordelerdæksel o .s . v. kr . 2 . 200 pr . stk
(sta t ivet har kostet kr. 2000 , - at lave)

Henv . :

02 - 90 24 10

John Ja r ltoft

Købes :

Jeg mangler til min mo r ris 1000 Pich-up 1972 2 stk . forskærme
2 . stk . for skærme

Blæser til varmeanlæg
Bagplade til førehus
Gearkasse
Henv. :

A-1UO

lennart Jørgensen
Kærbyblovej 3
9550 t~a riage r
t l f . 08 - 54 21 00
Købes :

Trekants ruden til højre dør i rustfr i .

Henv. :

Poul Iversen
~losevænget 5
6440 Augustenborg
Tlf . 04 47 21 81

TIL SA LGS
Corg i Cla ssies 1: 24 modeller
av Minor 1000 Van.
Pris: N.kr.115. -

pr.stk. inkl.porto.

Type:
A
B
C
D

Royol MoU (rød) ........ stk.
Post Office Tele (grønn) ...... stk.
Foyles Books (rød) ........ stk
GAS (grønn) ....... stk.

E SMlths Poto.to c rlsps (bto./hvlt) ... " ..,stk.
Hvis utsolgt.enskes bil no: ....• -venter til den er pO IaglIr Ig}!!n.
eutnllnll

II,..... v!fonl\l,Iddlbetollnll tø:

D

NM MK Os!o-gruppen,Pb.37 Hovseter,N-0705 Oslo 3,Norge
Postgirokonto: 23516 25_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _....l
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I

SÆLGES

I

Sælges .

Morris Minor Rød per sonvogn, kører dagligt. Sælges grundet
pladsmangel og økonomi, da jeg får en Pick-Up tilbage fra
re stau rering .
Der er nye bremser , sty r tøjet set efte r, motoren klargjord
til vinterkørsel . Lidt ru st i bunden . Sælges ikke til reservedele men for kr . 8. 000,- uden syn.

Henv. :

A-1123 Jakob Lund Christensen
Bøgeløkken 6
Taurø
5700 Svendborg
Tl f. 09 20 52 97 i ~Ie ek-ends

Sælges .

4 stk . pigdæk på fælge (Nokia Hakkapelitta 145 X 14")
Købt som nye i dec . 1987 . Kørt e. 7000 km i vinteret
1987-88.
Købt som nye, på grund af akut kørse l sbehov . Bilen skal
forhåbentlig i kke køre fle r e vintre .
Jeg har kun rosende ord om dækkene: meget sporsikre meget
lydløse, næsten sommerdæk . Jeg vil aldrig anbefale andre
pigdæk-fabrikater.
Sælges for 2000 , - kr. i nel . fælge og slanger, l ige til at
sætte på bi l en.

Henv. :

A-248 Bjørn Jarl Kristensen
Garntervej 23
4654 Fakse Ladeplads
Tlf. 03 71 65 64 efter kl . 1700
Tlf . 03 71 37 00 lok . 143 i dagtimerne

Sælge s :

Mords
Bygget
tonede
Sælges

Van 1971
om med bIa. delt frontrude, gl . bagdøre , gl . front,
ruder .
hel eller avt . som dele.

Desuden sælges :
Fælge ti l serie t·u~ (årg . 1948 - 51)
Bagdø r e til Van
Bagplade til Pick-Up
2 rustfri stål dør rammer
Sæder (røde ,bl å, grønne)
~lotorhjelme

Bagklappe
Døre til 2-dørs, 4-dørs, Pick-Up , Van
Stål forskærme, brug te
Glasfibe r forskaærme, brugte
Bagskærme i stål til woody, næsten ny
Motorhjelm mlindbygget omar-tæller
Bagklap m/indbygget nummerplade(plads)
Henv. :
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A-021 John Jensen
Tlf . 0580 5384

KØBES' Sælges
Sælges:

Mina f6raldrar nar trottnat på utsikten, darfor saljes en
lagom ink ord (40 mil) 1300 cc motor tilsammans med en
Marris Miner 1958 med plastskarmar, en 1100 cc motor samt
resten av mina Mords de l sr for :

1000 Sek .
Hen ... :

Frede r ik Ki l lander
Valhallavagen 71 4t r
114 27 Stockho lm
Sverige

Tlf. hem 08 J! 66 18
e rb .Oa 790 63 88

Købes:

2 sett bl anke vindus r ammer m/ventilasjonsruter. Rammene
kan være både fra en TravelIer, 2- doors Super de-l uxe og en
4-dooI's Minor .
1 forniklet list ti l f rontruten (b red ) , gje r ne med god pak ning.

Henv . :

A-1339 Henry Eide
Lerstadnakk en
N-6014

Alesund

Norge

s
Sælges :

Hovedrep . moto r

1100 cem

Kobling m/nyt nav
Vinduesviskermotor + dr ev
Bl æse rmoto r
Dynamo renovere t
Benzinpumpe
Va rmeapparat komplet
Kølermonte r i ngsplade
Tandstang (sty rtøj )
a
Br emset r omler
Frontrude
Bagdøre ( traveller )
Tværvange ny ori. eng .
Bagerste kofange r + lygte + beslg uden rust
Bagskæ r me i metal (t r aveIler)
Motorhjelm
Bagklap pers .
Div. lygter , kontakter, termostater
Henv . :

kr. 4 .000,-

350 , 200,100,150, 100,250 , 400 , 200,50 ,150 ,500,500 , BOO ,400,150 ,150 , -

A-B70 Er l ing Mølholm
Skovvej 10
6300 Gråsten
Glædelig j ul og ta k for et god t medlemsblad
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I
Sælges :

SÆLGES

I

Nords Hi nor 2rg . 1970 , km. 157 . 000 . Bilen er fuld stændig

istandsat i 1987, med sandblæst molor- og bagager um. Hele
bilen er lakeret s nowbe r ry white .
Fejlfrit, sort indtræk, nyt gu lvtæppe, Hoto -Uta trærat,

sto r t stereo , undervognsbehandlet .
Nysynet med f in 1275 cem moto r. Sælges evt . helt ori gi nal .
Pris .: kr . 27 . 000,Henv. :

A-1353 Pe r De Blanck
Hv ilebækvænget 54
3520 Farum
Tlf . 02 95 02 18

Sælges :

Reservedele sælges p . g . a . tyveri a r min bil!!!!!
Kølerhjelm

kr .

Bagagerumskl ap
For- og bagskærme glasfiber
henv . :

A-688

400 ,-

300 , 200 ,-

r·lo rten Fauner

Nie l s \~ . Gades Gade 27
2100 Kbh .

ø

Tlf . 01203993

Tlf . 01679090

Sæl ges . :

Alt i b rugte dele til '''inoren, også fra Travelle r, Van og
Pick-Up . Ring og hør , måske har jeg det du man gl er !
Pris eksemple r:

pr . st k. kr.
Motor eller gearkasser
Bagtøj
St arte r e
Dynamoer
Kobl.ingsdæksler
Bremsetromler
Døre (Salon , Pick-Up og bagdøre) fraBag kl ap
t·loto r hjelm
Dipedu tt er , dingenoter, himstregimser , nips, pynt og t ingelta nger
f ra

800,300,75,75 ,50,50,100,150 ,100 ,-

1 ,-

Hen v. :

A-1163 Sør en Rasmussen
Dal sgå rdsvej 17
Austrup
8963 Auni ng
Tlf . 06 49 20 29

Sælges :

Ninor 1/4 ton Va n 1960. Nyrestaurel't , Topp sta nd , Farge :
Hvil m/grå fr ams j ermer , grått felt på s iden bak og gr å
hju lbue ba k. selges kr. 35 . 000,- eller bytte s

Henv. :

Kj ell-O l av Lauge rud, Øvre Kvernberget l, N-6800 Førde
No rge Tlf . 05723854
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gruppen

I

Hei,alle sammen og gratulerer med vel overstått
gcne l-alforsaml i ng . Håper det står bra til med dere.
Ove r sender herved utskrift av den foreløbige medlemsliste _ Den inneholder kun de medl emme r som har sendt inn
bilregistrerings s k jemaet. Jeg vil l e personlig ikke kalle
de n noen medlemsliste e nnå, da jeg mener at i en med l _Iiste
bør alle klubbens medlemmel' være med . Men dette e r det jo
del'e som må avgjøre.
I forbindelse med listen ser jeg gjerne at dere tar
med en Clnmcrkn i ng om bruken av mcdlemslisten;f . eks:

================================
MEDLEMSLISTEN TILLATES KUN
BRUKT I NNEN KLUBBENS
I NTERESSEOMRADE!
NMr1K

================================
Dette for det første for å hindr e at medlemmenes navn
og adl'essel' blir misb1'u k t til å fremme andre interesser cnn
klubbens . E'O.1,' det and re gidder ik ke jeg å sitte i min
fritid og skrive gl'atis kundelistel' for eve ntuelle fi rmae .1,'
el l c1' andre som ikke har nae med klubben å gjøre.

MEDLNR.

FORNAVN

A-()()() I Ole Jørgen

ETIERNAVN
ARSM.

ADRESSE
TYPE
SERIE

POSTNR
C HASS ISNR.

ØSlby

PersbrAIan 2
Conv
MM
I()()()
Trav
I()()()
P-up
4dm
11
I()()()
Van

N-0384
SMM-94597
M·AW-32833721
FB-3(77225
FAT 311197313

1951

1060
1959
1953
1961
A-0002 OlafT.

Engvig

1960

A-0003 Kjell

1953

2dllr
4dor

1960

v'"

ØSlby

Idreusvei 8
I()()()
2d'lr
Trav
I()()()

N-3109 Lofls-Eik
11811720
LH ·30903
LT-I8467
MlA W5D I 206784M

Nallsldal
1958
1960
1953
1969

v'"

I()()()
I()()()

Trav
2d'lr
P-Up

11

I I I

I

I()()()

076·51067

N-2230 Skonerud
OB-19584
MIA 2S3L-826592
E-12828
OGJ-3VI5 1809
N-1930 Aurskog
CC~87511
MA V·5239842
CC,5 1366
MlA253 L 1000012

1968
A-OOI5 Olav

N-7 100 Rissa
MIA 2S 3L 831089
DC-60316
FAJ 31210895
VD-55916
OEB 31100691

Vepsefarel4
Van
I()()()
I()()()
2dør

Benjaminsen
1967

02- 149748 02-455625

D·37951

1969
1961

Bjørge

I()()()
I()()()
I()()()

TLFnrPRIV TLFnrJORR

VD-17123
T-3 1808

1960

1957

A,0006 Ole Andreas

I()()()

Oslo 3

Sagdalen
2dllr
P-up
2dør

1960

A·OOO5 0lavF.

I()()()

11

POSTSTED
REG.NR.

N-6943
OEF 3(73962
MAW 3L 814238
FBJ 41223431
MAV 5 264361

I I 1l'lJJt>

NallSlda1
TV-36404
S-I0900
F-40159

02-753871 02-711037
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MEDLNR. FORNAVN

ETIERNAVN

ARSM.

A- 1266 Lennan

Horsbøl

Mariagervej 9
1971

A· 1290 Steffcn
A- 1293 Jcns E.H.

A-1305 Flcmming 8 .

ADRESSE
SERIE

TYPE

"'ø,

POSTNR
CHASS ISNR.

POSTSTED
REG.NR.

DK-6700 Esbjerg
NJ-36947
MlA2S51282680M

Kjeldsen

Nørholmsvej 67
Trav

DK-9000 Aalborg
M· AW3- 1254389
DZ 57150

08·18 1228

1969

Farsundsvcj 18
2dør

DK-8200 Århus N
MA2S5 1252066
LV56505

06-162350

1969

Jcpsen

963327

Mochau Lind
1965

Pov!stoft 30, Blans
Trav

DK-6400 Søndcrborg
MlAW 5L 1101778

A-1346 Stcn

Jørgenscn

Gøurupvcj 349
P-up

254270

1%'
Mossing

Foleslcllcn 48

1%8
A· 1356 Bjarnc
A- 1363 Jørgen

MEDLNR. FORNAVN

A· 1375

Jo",

"'ø,

Kristcnscn
1969

Kassøvej 42, Kassø

Nisscn

Odinsvcj 42
P-up

1970
A· 1373 Lissa

"'ø'

04·666391

DK·6100 Haderslev
MAU 5288455
NB 21891

TY PE

Frost

Ledtlje Sdr.gade II
2dør
P-up
Bredstcdgade I I
2dør

A- 1404 Christian

Brechan Aas
1958

Kleiva
Trav

0 -0084 GUMar

Naustdal
1965
Klausen
1954
ØSlby

1964
K linke
1967

38

DK·6230 Rødckro
ML 38289

ETTERNAVN
ARSM.

Jørgensen
1970

H-1239 MarlinW.

02-890252

Skovbyparken 59,Skovby
DK-84M Galten
LH 31067
2dør
MIA 2S5 1270844

ADRESSE
SERIE

V,"

1000

OS-2230311

DK-2950 Vedbæk
1234675 M
NC 33523

1234911

A-1403 Canten B.

H·OSOO Signe

DK-9690 Fjcrritslev

Leicht Sørensen
1970

1968
1969

H-0 170 Karen

05-534989

Kikkcnborgvcj 52

A-1334 Carstcn

A- I 348 Pctcr

05-136714

Dalsgaard
1962

"'ø,

DK-6000 Kolding

TLFnrPRIV TLFnrJOOB

POSTNR
CHASS ISNR.

1252057
236584

POSTSTED
REG.NR.

DK-2765 Smørup
JZ 37141
JN 50459

DK-5000 Odense C
MD4945!
N-3504
FL V I f65 1026

Sollihøgda
32 1 cro

N-6943
MAV5L 195586

Nausldal
S-32586

06·945210

TLFnrPR IV TLFnrJOOR

02·652827

09-122957

067-376411

Slenagervej 8
4dør

DK-7160 Tørring
J RS3140
FAA31287713

05-1I0531!4

Persbr<lIM 2

N -0384
MAV SU181084

Oslo 3
VO-7237S

02- 149748

DK-6470 Sydals
LB91011

04444916

V,"

1000

Sarupvej 40
p. up

232373

>

l\'IEDLNR.

FORNAVN

A·0979 Jesper

ETfERNAVN
ÅRSM.

ADRESSE
TY PE
SERæ

Køhler

Solyangsyej 69 Gjurup
DK-9800 HjlllTing
Tray
12 11316 M
JZ 36736

08-960246

Hamsøyej 5

Fallenslen
MB 33034

03-468710

DK-5600 Faaborg
MB 21 113

09-61142 1

1968
A·0990

Paul II.

Hansen
1958

A-0991

A· 0992

Le"

Søgaard Hansen

1966

Pod<.

Mikkelsen

1965
A- loo8 TIlOryald

A- 1012 Kaj

Erik

DK-4591
FBT/36065 99

"'"

Kappelansl ræde 14
2dør

1165007

PejrupveJ 30
Trav

DK·5560
MlAY5L 1107 149

LynggMd
1962
1968

NordycslYej 3

Johansen

POSTST ED
REG.NR.

"'"P

TLFnrPRIV

09-472604

08-137878

Krengcrupvej 98
2dør

DK-5690 Tommerup
MIA 2S5 11 85211
LX 39033

09-751078

YocU113nn
1968

Rømoft eyej 20
Tray

DK-2860 Sllborg
MZ 45 152

01-692052

1235005

2Jø.

977708
123289 1

Tray

A- IOl7

Erik

Wind-Jenscn
197 1

Nødebovej 53 Nødebo
P-up
310880

DK-3480 Fredensborg
JV-88863

02-281277

A- 1030

Bent

Christensen
1969

Bøgeyej 17
Tuy

DK-9370 Hals
KR 59900

08-251520

1254178

Hansen

Kredsen 8
2djlr

DK-3700 RUtule
MlA2S5/ 1276499
MD41358

03-951656

A- 1036

Esben

1970

TLFllrJOllll

MY 46763

DK-9000 Ålborg
RJ 25587
Je 50287

1967
A- IOl3

POSTNR
CHASSISNR.

MORRIS 1000

•

•
•
v!)cN' vW/YtfE ,s-CM O-",E;fI',.J'r-fl.E/y""E /".r,$'''' G~ ~~_

GtPE-/' -p,r ;O!fi>C.4U~l'./'ew· ,ro'!'? ;:'~t9f'.i.f'eN;W'~#~tf
MGob ~(7'f-fq-f~.r'v,y&,.o rC~ MORRIS 1000
,
.
~
,
0,1>l'tPt;..E;;r ~!fi>cAf.J'ra.(.l'4"tJ:E4" -?~~#P-? 1'J"/'
•
V',(i:-f"<..S' rev!). <JF~ "..t:)~HJ-J"'.s' obF ""if' ~ -4,6IV t:) #'

:

,r-t:)~

.

0/&'.1"0;0

~E"""'#Æ ~E,..$E ~rG.oÆ.t.J

.

Æ.t?

.

vE~

~

eM-It::If'G 4'.,!},å '(E.I-'R'-f'.r4'~.5'"",Y,;;!?!"6;

Ganges Bro autoværksted- K.Ottesen-4700 Næstved
te lefon (03) 72 84 88
39

I
A-1423

Nye medlemmer

I

Jurgen Habermann
Alte Trift 10, 2150 Busctehud e , Vesttyskland

A-1424

A-142S

Martin Wiidau
Mølleager 6IA Lindved , 7100 Vejle , Danmark

Peter Flindt
Folehaven 8 , 6400 Sønderborg, Danmark

A-1426

John Munkholm
Revlingbakken 125 2 . , 9000 Aalborg , Danmark

8-1427
A- 1 428

Martin Sørensen
Stationsmestervej 86 1 . M., 9200 Aa l borg Sv ., Danma r k
Laura Jansen

Bostræde 5 Lu nde , 5450 Otterup, Danmark

A-1429

8- 1430

Frank Vedal
Kirkegt 18, 6004 Alesund, Norge

Svante Ericsson
Spannarp 513, 26 1.95 Angelholm , Sverige

A-1431
A-1432

Håkan Brannmcerk
He rtig Carls vUg 33A , 151..38 SOdertalje, Sverige
Urban Willows
Delagargatan 3 , 121 63 Johanneshov , Sverige

A- 1433

Staffan Skare
Utnas 2769 , 820 65 Forsa, Sverige

A-1 4 34

Lars Mø l ler
liØgsholtvej 145 , 7100 Vejle , Danmark

A-1435

Johnny Samvelson
Klyvarstigen 13 , 613 00 Oxe l losund , Sverige

A-1436

Sune Strøm
Pl. 8075, 941 90

A-1437

Lars Nielsen
Thinggårdsvænget 48,

Sverige

4000 Roskilde, Danmark

H-1438

Marita B~ckman
Kråbergsvagen 4 , 792 00 Mora , Sverige

A-1439

Anders Jensen
Kingosvej 23, 9760 Vrå,

A-14 4 0

40

Pite~,

Danmark

Svend Asbj ø r n Stammer johann
Roskildevej 97 , 4300 Holbæk , Danmark

I

Nye medlemmer

I

A-1441

Jens Ole Nielsen
Møllegade 2, 6200 Aabenraa, Danmark

A-1442

Lars Saager
pl . 7144 Yxnarum, 372 94 Ronneby, Sverige

A- 1443

Johanne s Gronvall
Gronahill, 230 23 Anderslov , Sverige

A-1444

Henrik Garde Jørgensen
Nørre Alle 118 ltv., 2200 København , Danmark

A-!44S

Ensio Korpinen
Vasaratie 3,00 700 Helsinki, Fi n land

A-1446

Jan Erik Mårtensson
Tegvagen 51, 186 42 Vallentuna, Sverige

A-1447

Lars Norlin
pl . 1 354 Gustavaberg, 865 00 AI no, Sverige

A-1448

Petter Nyebølle
Karl X Gustavsgata 9, 252 38 Helsingborg , Sverige

A-1449

Johannes E . Jensen
Himmerlandsvej 12, l.,

2720 Vanløse , Danmark

A-1450

Carsten Damgård Møller
Kløver vej Il , 8722 Hedensted , Danmark

A-1 4S1

Bibi Karlsson
Stångebergsv. 7, 421 68 V. Fro1unda, Sverige

A-1452

Thorstein Brun
0sterled 15 2 . tv . , 5000 Odense C ., Danmark

A-14S3

Al ex Hansen
Bøstrupvej 69 Sørby, 4200 Slagelse , Danmark

A-14S4

Marita Gustavsson
Påskbergsgatan 2, 412 68 Goteborg , Sverige
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fIRt~AER t~ ED

I

RABATORDNING

H. Ra smussen
Dommi i Brovst siden 1950
Veste rgade 12 , 9460 Brovs t
tlf . 08 - 23 13 55
Domi Næstved
Ringstedgade 88 - 4700 Næstved

-10 % på r eservedele - tilbeh ør
PAVA

olie

-10 % på reserv edele

Ringsted Batteri - Central
Roskildevej 149
E.t~ .

- 15

~o

Jensens Ef tf .

Odensenvej 101 - 5260 Odense S.

- 10 %

Carl Edel hol dt I /S
Blume rsgade 4 8700 Horsens

- 15 % på or iginal edele

Auto Central en
øster Havne ve j 12 4300 Holbæk

-10 %

Hju lcent re t - Vibo r g Baner
Hans Egedesve j 6 52 10 Odense N. V

-25 % på Pirelli-Viborgbaner

No r ren Varese r vice A/S
Jac . Aallsgt . 54 Oslo 3 Norge

+

Kelly

Toprabat på dele og udstyr

Jari Auto
Sct . Mathias Marked B800 Vi borg

-10 % på ekst r audstyr

Degeberga Auto A/S
Sax 3 297 00 Degeberg a Sver ige

-20

Kemin Aut otarvike Kemi
94500 l aul iosarr i finl and

r.

giver % på dele og udstyr

Viki Biler I/S

Sundsholmen 35 9400 Nørresundby

-10 ro - 15 ro afhængig af varen

Bilfakta (auto tilbehør)
Svendbo r gvej 251 Oden se S ( v . tæppeland)

- 10

~o

Oommi i Ha slev
vI Richard Jensen
Bregentvej 40 4690 Ha sle v

- 10

~o

Lind og Petersen
Dronningensgade 89 5000 Odense C

-20 % på el del e

Danbili s t
Skibhusvej 98 - 5000 Odense C

- 10-20

~.

pil dele og udstyr

For alle rabat te r gæl der det selv fø l gelig forvi s ni ng af gyldigt medlemsbevi

42

Jubi l æumstilbud ! !
L

80 , - Dkr . pr . stk.

T-SHIRTS :

2. SWET-SHIRTS :

150,- Dkr. pr . st k.

3 . NORMINOR :

10 ,- Dkr . pr . stk .

GI. NORMINOR :

7 ,- Dkr . pr . stk.

str . 38 ,4 0,42 og 441
str . S , M,L og XL og XXl

fra n r . 40 og fremefter)
fra nr. 12 til nr. 39)

4 . KLÆBEMÆRKER :

1 0 , - Dkr . pr. stk . , 3 stk . 25 ,- Dkr.

5 . STRYGEMÆRKER ;

10,- Dkr . pr. stk .

6 . JAKKEMÆRKER:

25 , - Dkr . pr . stk .

7 . GRILL-EMBLEM :

95,- Dkr . pr . stk.

ø~OO1

1\\.t.\l

8. TE-KRUS med .t ryk på begge sider : 35, - Dkr . pr . stk.

l Alle priser er ine1 . porto

~
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VÆR ..VELSET« BRUG
KLUBBENS LOGO
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BENT JUEL NIELSEN
HASSEL VEJ 4
8850 BJERRINGBRO

*VILD MED MORRIS*

I

K('I/)' RosmrlS$tll er htlt vild /lied M orris Millor _ kendt som "jordemuderb;fe"'~. Pd lørdag fejrer Mil/or_medlemmer, Ol
del er 40 dr siden, den f orste M illor kor/t på vejen, og der holdes MiMr-træ/på SorQvej 484, NæS/l'ed.

FOIo: Yilmul PO/al .

* Artikel fra Næstved dagblad .

