Nr. 58 - Februar 1989

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB

I

* Special-Iakeret van *

I

INMMK

NMMK
Stiftet i Oslo 18. september 1978

I Formand
A-522 Lone Skov
Box 184
DK-7600 Struer
Næstformand
A-368 Henning Storgaard
Thybovej 45, Brokhus
DK-8620 Kjellerup

I Sekretær
H-l032 Karin Storgaard
Thybovej 45, Brokhus
DK·8620 Kjellerup
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130 Dkr
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Annette Søndergaard
Teglværksvej 10
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10. april
Stof til bladet kan sendes'til
Box 184 - 7600 Struer - Danmark

Stedsgrupper
Navne og adresser på NMMK's kontaktpersoner

Oslo
Møregruppen
Jonkoping og omegn
Små land

A-098 Arne B. Holm - Box 37 - Hovseter
N-0705 Oslo 7 - tlf. 02 43 73 26
A-057 Lidvard Lundanes - Eikenos -

N-6020 Vegsu nd . Tlf. (071) 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 - tit. 0476 - 20 509

Nordjylland

A-I64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14DK-9200 Alborg SV - Tlf. (08) 182329

Randers

A- 120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 AsferQ - DK-8990 Fåruo - TIt. (06) 443295

Midtjylland

Ny kontaktperson søges

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. 092 1 9806

København

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

Sydsjælland

H-386 Ketty Ra smussen - Sorøvej 484-486
Ri slev pr. - DK·4700 Næstved - Tlf. (03 ) 73 65 49

Jamtland

A·l074 Kåre Torsfjall, Furutorpsgatan 23,
83137 b stersund , Sverige, tlf. 063·113931

Als

FYN

A-697 Poul Iversen - Mosevæ ng et 5

DK-6440 Augustenborg - Tlf. 044721 81
A-1188 Henrik Nielsen, Saxovej 91 , 1.
34. DK 5210 Odense NV. Tlf. 0916 57 28
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A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4
S-792 00 Mora Sverige - Tlf. 0250-15445 Bost. 13530 Arb.

Dalarna
Nordvest Sjælland

A-990 Poul Henning Hansen - Havnsøvej 5
DK-4591 Føllenslev - Tlf. 03 46 87 10
A-881 Max H. Christensen - Ny Hagestedvej 6
DK-4532 Gislinge - Tlf. 03 46 02 43

Bornholm

A-1036 Esben Hansen, Sandflugtsvej 22,
Kredsen 8, DK, 3700 Rønne
A-1174 Allan Rasmussen
Smedegårdsvej 23, 3700 Rønne

Goteborg

A-1169 Matz Lundgren
Von Gerdesgatan 7
S-412 59 Goteborg. Tlf. 031183220

Lolland-Falster & Møn

A- 1362 Kenneth Simonsen, Danmarksvej 3
DK 4800 Nykøbing Falster, tlf. 03 85 36 64
A-1461 Dennis Hansen, Solbakken 5,
DK 4800 Nykøbing F. Tlf. 03 85 93 43

Vestsjælland

A-927 Finn Parker Olsen, Holbækvej 69,
DK 4200 Slagelse, tlf. 03 53 29 45

Den lille pige kørte opvaskeborstclI rulldt i (II/sigte t
på sill lillebror.
Lillebroderens skrig tilkaldte modere n.

Moderen : - Hva d er det dog du gor! Vil du straks
Iw/de op!

---

Pige l!: -/a mell, jeg er bare ved at vællne liam til
fa rfars godnatkys.

DelT nye kasserer spll rgte eJle/ell: - De 50.000 kr.
mill jorg<l!"St'r stak af /lied , hvor skal jes postere

dem?
Chefe lI : - Sæt Dc de", på kOllhlell for 101/('lIdt'
IIdgifra.
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I Arr~ngementskalenderl
ARRANGØR

ARRANGEr·IENT

.Q8IQ...
f'Iart s

Sydsjælland og

IHnormøde kl . 19 . 00

søndag 5.

Øerne
April
søndag 2.

Teknisk værks ledsdag

Sydsjælland og

kJ. 10 hos Ottesen m/madkurv

Øerne

Minormøde kl . 19 . 00

Sydsjælland og

Fiskest r andlur kl :1Q

Øerne
Sydsjælland og

m/madku r v

Øe rne

...!:!&
søndag 7.

Lørdag 20.

handers : Afholder klubmøde

micro-træf - åbent hus hv er den

~i d s te

lø rdag

i måneden kl . 10-17 østergade 17-19, Asferg .

Nordvest
S jælland :
~

Afholder møde 1 . tirsdag i hver måned nærme re op l ysninger
t~ax Christensen tlf . 03 _ 46 02 43

Afholder klubmød e hver den første ti rsdag i måneden i Ungdomsklubben
på Næsby Skol e , Skolevej Næsby kl. 19 . 00

Oslo : Afholder møde 1 . onsdag i måne de n. Mødested mai-okt .
Rodeløkken Kafe' , Bygd ø.
Nov-ap l'. : Kjemisk Inst., Blindern .
Ring en person i styre t p A forh And, i ti l felle de r er fo r a ndringer,
el l er specie lt p r og r am .

Sydf yn : Afh older klubmøde hver den ~:;idB t(' Lirs d ag i må nd en på
Stenstrup Kro kl . 19 . 30 .

Sydsjælland : Af hol der klubmøde første søndag
K1.19 . 30, på Sorøve j 404,

j

måneden

111' . 03736549 .

Vestsjælland : Afholde r møde sids te sønda9 j mAnede n nærmere oplysn in ger
Finn Par ker Olsen tlf . 03 - 53 29 4 5

5

I Formandens side I
Vi skriver i dag fe b ruar og indtil videre har vi haft en utrolig mild vinter

uden sne og frost .
Ganske lidt sne og frost r educere selvfølgelig glatførerudheldene og det igen,
betyder få

skade de t-1oniser . Som rosinen i pølseenden betyder det for NI.JMK,

at v i bibeholde r flere medlemmer .

Så vi i klubben er specielt glade for den milde vinter vi har haft .

Som J sikkert har bemærket , er an t allet af stedsgrupper steget betydeligt i
den senere tid . Det mener vi er en posetiv ti ng , da grupperne bevi rk er at man-

ge medlemmer, som tidligere har måttet køre langt til e t møde , nu mange gange
har kortere afstand og dermed måske mere lyst/flere muligheder f or at deltage

aktivt i de forskellige arrangementer .

så vel kommen ti l alle l nye kontaktpersoner og held og lykke i jeres arbejde .
ned i de tte nr . af Norminor , har vi så t id ligere omtalte stemmesed l er , som
vedrøre de fors l ag til vedtægtsændringer samt valgregler, der ikk e kunne afstemmes på gene ral forsamlingen p . g . a. for få fremm ødte .
Bestyrelsen opfordre hermed medlemmerne til, at returnere stemmesedlen i udfyldt stand .
Et tilbagevendende problem er de manglende indbetalinger a f kontingent .
Ør15ker du ikke længere at være medlem af klubben , så returner dog indbetalingskortet eller skriv et lille brev, hvorpå du an før er dette , is t edet for
bJot at glemme alt om det . Det er faktisk et stø rl' er arbejde du der sætter
os på, så tag lige og r efle ktere på vores henvendelse. Ønsker du alligevel
at fortsætte med at vær e medlem, får du her en sidste fr i st for indbetaling .
Den 15 . marts - eller slettes du automat i sk af listen .

Til slut vil jeg ønske jer ajle held og l ykke med de forskell i ge arrangement er .
Fortsat godt 1989
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I Medlemmernes biler I
Her er et par billeder af mine
r~orri se r.

Det er en Van, der er ombygge t den
nnden er en 7l som er spedelt bygget om til en 2-personers med for-

l ænget kabine og stort lukket bagagerum .
Bagklappen er fo rsynet med ?-skab .
Det er bi l nr . 7-8 , som jeg selv har
reslurerelog s kal i98n9 med en
mere .

Jeg har kørt t'Iorris i 11 år .
Hil sen fra

A- I 075

Sigurd Knudsen
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ÅRSR EGNSKAB1988
PASSIVER

AKTIVER
10.741,67

Giro
Kassebeholdning
Bankbeholdning/check

554,65
1.449,1,1
79 . 655 ,31

Bankbeholdning/bog
T-shirt 1 . sort

56 stk .

l-shirt 2. sort ,
Sweet-shirt 1. sort

4 . 480,00
40,00

23

Sweet-shirt 2 . sort

B

-

3.450 ,00
600,00
$.035 , 00

-

Grill-emblem
l e_krus

"

27

945 ,00

Jakkemærker

170

Strygemærker
Klæbemærker

627

3 . 400,00
7 . 900,00
6 . 270,00

790

Egenkapital
Dyerskud

109,041,15
15.479,59

124 , 520,74

124.520,74

ÅRSREGNSKAB1988
UDGIFTER

INDl4GER
101 . 798,03

Kontingent
Jubilæumsplatter
le-Krus
l-Shirt
Sweet_shirt
Grill-emblem
Jakkemærker
Klæbemærker
Strygernærker

4. 123 , 62
585,00
2,080,00
5,055 ,00

Renter

}6 .606 , 1o
13 . 518 , 34
4 :772 .. 01
10.980,00

515 , 00

frankrig
Kørsel
Kontorartikler

163,85
5 .474,67
1. 362 , 28

365,00
20,00

Film/videofilm
Kurverter

352 , 80
2. 074,50

Sommertræf
5tr eaners

6.695,15
3.241,66

Køb af platter
Køb af sweet-shirt

3 . 502,62
3.791,27

Køb af gr ill-emblem
Vekselgebyr

5 . 032 , 50
116,00

475 ,00

70,00
883,00
3 . 835,59

Glas
Norminor

Norminor
Porto
EDB-udgifte r
Kopimaskine

Girokort
Klæbemærker til nye mdl .
Udg . vedr . generalf .kørsel/færg

Overskud

119.805,24

8

524 , 60
965 , 00
5 . 152,30

104. 325,65
15 .479,59

119.805,24

ffi -11 -Sod ke./lJ-i 03 e~sof
0,r-t-tz: f%;,~cY-rJ/A

I

Sommertræf 1989

I

Finder i år sted den 21-23 juli på Friluftsbadets Camping Jelling .
TiJmeldingsblanket vedlægges næste Norminor .
For Nt·lI·lK s

medlemmer vil der være mulighed for gratis standplads på pladsen,

hvo r der l aves en "salgsgade" hvor man kan udbyde sine ting til salg .
Det vil også

Væ L"e

mulighed for lokalgrupper at lave en s tand hvor man kan

sæl ge f . eks . T-shirt og andre ting som man har i gruppen. Udefra kommende
firmaer som ønsker en standpl ads vil blive opkrævet et gebyr på kr. 500 , Søndag vil der blive kåret den lokalgruppe som har den bedste udklædte
bil/fører på pladsen . Kun fantasien sætter grænser . Vi håber på minimum en
bil fra hver gruppe.
På t·lorristræffet i England så vi sids t e år nogle gode eksempler på dette .

r . eks en Van og dens ejer klædt ud som Snoopy den røde, elle r en 2-dø rs
og dens ejer som "Supe r-granny" . pådansk "Superbedstemor/jordemor og hende
Minor" .
Hvis nogen ligger inde med and re ideer ,til aktivitete r på sommer lræffet

----

kan de sendes til lokal gruppen Østjylland

.

I~ ed

venlig hil sen

A-21 John Jensen

\ f
--

'be'<"e(_
/ \

"-

Sommertræf 1989
* JELLING *

./'

-./'

"

ENGLANDSTUR
Træf i KNEBWORTH den 17 . - lB. juni 19B9

Vækker dette din interesse kan du kontakte Tine Mondrup angående priser og
praktiske oplysning.
Tine Mondrup
Svendsgade 135
7100 Vejle

07 - 72 07 27
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gruppen
o

Arsmøte
Det innkalles med dette til

å ~ smøte

i NHMK Os l o-gruppen onsdag 5 . april

1989. Vi møt es kl. 19.00 på Kjemisk ln sti tutt, Bli ndern . lnnganqen er
fra Apallvei en . Kjør inn på gårdsplassen og s e oppslag .

SAKSlISTE:
lAr sberetning

-8e

2 Regnskap -88
3 Valg. Sittende s tyre: Kontaktper s . 098 Arne B. Holm
Sel(retær

Kasse r er

Valgkomit een: Rolf Schau

001 Ole J . Østby
026 Hans V. Volden

St yr e medl.

04S John 8ok!und

Styremedl.

DOS Olav Bjørge

tlf . pr iv. 02852637

Terj e Sunna as tlf. priv. 02292949
Hele sty ret s tår på val g for l . år . Sekretæren ønsker ikke gjenva! g .
4 Referat fra landsrådsmøtet i l MK 12 fe brua r - 89
S St off til Normlnor
6 Eventuelt

Se l ve møtet vil ta ca . 2 timer. Det bILl' kaffe og kaker ette rpå .
VElKOtI4[N !

Vennliq hilsen
for NMMK, Os l o-q r uppen

.A·'tl'<!.X,{t~"
.\rne B. Holm
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I

VEST SJÆLLAND

I

Siden at vi startede i august, har der ikke været nogen (vilde) udflugter , . men
vi har holdt møde, hver den sidste søndag i måneden.
Vi var også på vej t i l gene r alforsaml ingen, men blev stoppet af det frygtelig e
s nevejr , hvorved en af vo res medlemmer tog en tur i grøften . Der skete heldigvis ikke nogen personskade, men bilen blev s l emt tilredt . Resten af os havde
ikke r igtig lyst til at køre videre efter den oplevelse, så vi kørte hjem igen .
/'lange 1000 hilsne r fra os.

I Medlemmernes biler I
t·Hn Morris var en varevogn fra 1969 . Da jeg fandt den i forår et 1988, var der

kun

~0rehuset

og to hjul tilbage .

Efter en del svejsearbejde og ombygning , blev den syne t i oktober moned som
Pi ck Up med motor gearkasse og bagtøj fl'a en f.1 arina .

Hilsen fra A- 1346 Sten Jørgensen
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ALS/ Sønderjylland

I

Vi gentager vores årlige Hamborg tur igen i r.r . t1en denne gang er det A-l423
Sa lly og Jørgen Stubermann i Buxtehude lidt vest for Hamborg, der arrangere
det (der kommer også en hel del tyske biler) .
Det ske r i weekenden den 6 . - 7. maj
Program for lørdag:

(forbehold for evt . ændringer)

10 . 00 - 16 . 00 Abent hos Sally i Buxtehude, med mulighed for køb og salg
af nye og brugte l·eser vedele. Der vil findes pølse r, øl
og sodavand m. m. (lO Dt-l).
I løbet af dagen vi l der være præmier til forskellige
biler, samt en Morris quiz m. m.
ca .

18 . 00 Fælleskø rsel i omegnen med sl ut i Ha rsefeld , hvor campingplads og hotel forerindes . På hotellet vil re s ten af
aftenen foregå, med stort ta-selv bord, med efterfølende
dans og musik .
ra selv bord : (voksne 28,SO DtH (børn 6-1 4 år 13 Dt·1)
Overnatning po hotellet højst 30 DM pr. person .
Priser på campingp l adsen :
l,S 011 pr . dag
Voksne :
Børn :
O,7SDMTelt/campingvogn 2,0 OH
Campingp l adsen ligger ca . 10 minutters gang fra hotellet
( lørdag aften/nat skal der påregnes lidt længere tid)

Søndag d. 7. Søndag formiddag/ertermiddag vil der være mulighed for
en tur på fi skernal' kedet (de morgenfriske), havnerundfart,
loppemarked, fuglepark og hansaland m. m.
Afgang rra r utebilstationen i Kruså lørdag den 6. maj kl . 7. 00 om morgenen .
Inden ankomst til Buxtehule, vil der være ca . l times ophold i et stort superma rked.
Tilmelding senest tirsdag den 25 . apri l til A-863 Horst Armbrust

ur.
Husk pas og Ot-l ,

h~ber

at mange vil møde op om dette arrangement.

På Al s og Sønderjyllands vegne
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04 67 07 96

A-697 Poul Iversen

I

Sydsjællands-gruppen

I

Ja, nu hedder vi kun Sydsjælland,
da øerne er ved al starte deres
egen gruppe .

De har holdt det første møde,
hvor vi var nogle heroppe fra,
nede for al støt t e dem .

Præmie modtaqerne
fra fiske-strand turen
21. maj .

Sct . Hans

.!

ræf hos Niels og Anny

I

1000 hil s ner

De t var hyggeligt, vi ønsker
dem al mulig held og lykke .

25 . - 26 . jun i

H 386 Ketly

Løvfaldslræf - 16. oktober
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I

Årsberetning Jamtland

I

Så var Ater elt Morrisår slut, ett år som vi l Jarntlandsgruppen har upplevt
som elt valdigt posetivt år med många olika aktiviteter samt lite nya medlemskontakler.
Vi borjade året med en vår tri;iff den 12 maj då några t·1orri sa r från tlstersund

åkte till A-1176 Tage Eriksson med familj i s kucku svenstovik, dal' vi tittade
på en del renoveringsobjekt och ag avslulade vi dagen med kor vg rillning och
kaffe.

Den 3 juli var det så dags igen

f~r

en ny ulflyckt, denna gång sty rde vi

bilerna mot Stroms und ca . 10 mil no1' r om Oslers und . Dagen bor jade med elt
ihållande regn men nar vi korn fram tilstromsund dal' A-1241 Gunnar Lindh

med familj ventede så var vad ret fint och vi kunde genom fora våren picknick
ute i del gronn . Det blev då bestamt tid och plats for avresa till årets
sommartraff som sku lle gå an stape ln i Halden, Norge .
Så den 1} juli va r det så dags att sty ra kosan mat Halden vi var 6 s tycken
JamtHinska t·lorri sar s om besokte 1988 å rs sommartraff som t yvan in te hade
det vackraste vadret for talta re, men aIlt går bara humo ret ar bra.
I slutet av augusti holl vi surstrommingsfest på iffelnas koloni tyvarr
blev den inte så valbesokt som vi onskot men vi som var med at gott och hade
en trevlig kvall .
Så var det dags for gruppen årsrnote dar vi diskuterade året som gått och
alIa var overens om att det hade varit ett bra morris år . Så blev de eventuella akteviteterna for 1989 det stora samtalsamnet bI . a så va r en Englandsresa valdigt lockande och som vi ska for soka genomfora .
Arets sista 8nangemang holl s den 3 december då en grupp på 14 vuxna 5 barn
i:lvnjoL ett julbol'd samt hade lite lotted, tipsfr ågo l' och filmvisning .
Det var i korta drag vad vi l Jamtlandsgruppen har haft for oss under 1988 .
Val mott tiIl ett nytt r.lorrisår 1989.

Slip rattet og grib
14

HEJ ALLE MORRIS-VENNER
fandt jeg en artikel i blade t "Cus-

tum Vans and Trucks" en artikel om
denne t,linar Van 1959 fra Queensland.

Den vandt 3 præmier på det sto re
træf i Adelai de i foråret '87 (føl"
omtalt i Norminor) .
Desværre nåede jeg ikke at overvære
det t men jeg fik da fa t i den efter-

tr ag t ede "kølerfigur" + emblem for

5$ (ca . 25 kr . ) lø vr igt se r man ikke
så tit Minarer på vejene dernede.
t·1ange australiere vil hell ere have

6 elle1' 8 - benede motorer.

.~

,

:~
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\

\
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Jeg kører se l vfølgelig selv i en
Van fra . 71, som se på billedet
ovenfor .

Det er fra en tur i Schlrlciz .
Jeg haJ' haf t den siden 1903 og det
er min første bil .
Hi I sen fra
A-63 5

Steffen 1'1adsen
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Sønderjylland

Sikke en weekendtur i Vinterhus den 11 - 12 FEB 1989.
Vi

mødtes

"uplanlagt" på

en

tankstation

i

Vejle, p . g.a.

st røm svigt

i

Horste's Minor, hvorefter turen gik til vores Vinterhus.
Efter indlogeringen ville pigerne i kludebutik i Tørring, MEN Ha Ha
butikken var selvfølgelig lukket, så vi brugte Brugsen som indkøbssted.
Anhænger på indkøbsvogn var påkrævet ! !! så returnerede vi til Vinterhuset,
hvor vi åbnede vore kalorieæsker. Efter veloverstået kalorieorgie, blev
perso·nerne opdelt

i hold. Langt

om længe kom reservedelsholdet.

Jørgen og

Trine, så nu kunne vi komme igang med konkurrencerne, hvor den første var et
"Hvad er

det løb"! Næste punkt

på programmet var "Sl alom

kørsel med blind

chauffør"! Og så skull e vi i pjaske tøj , for der var selvfølgelig også
konkurrence i pølen, for en pØl indeholdt hu set da også. Da vi havde pjasket
rundt i pølen en times tid, var
saunaen kommet op på kogepunktet.
Det samme var kødgryderne.
Menuen stod på "Joan-mix", mens
desserten var leveret af "æ
ismand" .
Nu kom endelig punktet, der
hedder hyggelig samvær,
hvor der naturligvis var
indlagt komkurrencer. Første
komkurrence var F-l6
flyvning, d.v.s. en simulator,
som bestod af to ølkasser,
(tomme, bøvs) monteret på en
rundstok, som igen lå på to
stole (se foto). Agurkefræs
var bestemt heller ikke
kedeligt, men højdepunktet
va,r alligevel vores mandes t rip
(se foto).

Ethvert ledigt minut blev brugt til at fortælle
sj ... . vittigheder til og om hinanden .
Da nogle efter hånden var humlemætte, skulle vi
have nattemad, som var officiel afslutning på
lørdagen.
Søndag morgen var de mest firske
Joan og Horst,
som iøvrigt hentede rundstykker.
Jacob tog en tur i pølen med stripperen, Tommy,
mens Henrik, Milo og Paul kørte efter reservedele.
I
det
samme
kom
Henning
og
Karin
fra
Midtjyllandsgruppen.
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Da vi selvfølgelig havde
fint vejr, og luften alligevel havde godt af os,
besluttede vi os til at
gå ned til Gudenåens
udspring, naturen er
hntastisk flot heromkring
og turen bl ev da også forlænget en del . Turen
gav utrolig meget appetit,
især Dorthe, Gitte og Trine
kastede sig over frokosten.
Under frokosten blev den
smukke vandrepokal, hjemmelavet, overrakt det vindende
hold, hold 3, som bestod af
Milo, Henrik og Jocob .

Så nærmede afslutningen sig
og rengøringen, den mindre
sjove del af hele weekenden, var hurtig overstået.
Den overskydende mad blev
der holdt auktion over som
indbragte 75,- kr. til klubkassen.
På hjemturen skulle vi besøge
exformanden John og hans kone
Karen, som diskede op med kaffe
og kage, og en hyggelig Morris snak, tak for det .
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<f--

Vi spiser "Joan-mix".

Horst er i køkkenet for at
lave "generator-bouillon" .

Milo og Henrik fører
Jacob på "gale veje".

Jacob og Horst løber damerne
i møde, med "den fremme" den
er hel agurk.

Hjemturen gik uden problemer,
d.v.s. Horst skulle lige lufte
sin Horris på Vejl ebroe n.

på Sønderjyllands-gruppens vegne
A-796 Tommy og A-1363 Jørgen
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* JYDSK - FYNSK CLASSIC AUTO

JUr~BLE

1989 *

Invitation til Dig og Dit køretøj den 4 . Ma i 1989 fra klo 10.00 - 16 . 00 i
Gjern .
He~ved

indbydes Du og Din Bilmærkeklub til Classie Auto Jumble ved Jysk

Automobilmuseum - GJERN .
ror de bilhobbyfolk , der var til stede si dste pr , kan jeg berette, at der på
pladsen var 210 køretøjer fra 39 fors kellige mærkeklubber, dækkende alt fra
Citroen 1926 , NSU Prinz 1959 , rord Thun derbird 1962 til Kris Nissens splinternye re r rari 1988, og hvad del' ellers var på området husker l selv ; og et 40
års jubilæum, Landrover mode l 1948 og mode l 1988, og herfra skal
a ll e have
tak fordi i korn med "dytten" , fra nær og fjern og ville deltage .
På pladsen sælges øl, vand , pølser etc . , men madkurven kan naturlig vis medbringes, og da det er "G El TOGETHER " fol' alle, så medbring familien , og selvfølgelig 8ILEN, som den e l', flot og sk inn ende, bulet og ramponeret, sjælden
eller mangfoldig , - bare mød op til en forårsdag ved den nyudsprungne skov
og som sidste år forhåbentlig fint vejr .
Der bliver en en t re på kr . 10 , - pr . vogn , som dækk e ]' por t o , præm i er og leje
af toilet vogn .
Overskuddet fra sidste år (kr . 480 ,- ) er alle rede invisteret i IS flotte
præmier med årstal og navn . Som s idste år , e r der 5 klasser : Enge l s ke bilklubber, Europæis ke 8i lmærkeklubber, USA Car Cl ub, "OFf-Road" klubberne ,
Veteranbilkl ubberne dækkende mange sjældne mærker .
fra k1. 12 .00 - ca . 13 . 30 s ku lle 5 "Coneou rs O'Elegance" dommer fra hver
gruppe bedømme køretøjerne i de 4 grupper , hvor de ikke selv deltager , og kl .
co . 14 . 00 bliver spændi ngen udløst med præmieoverræk kel se .
Ingen adgang for varevogne og trailere, endvidere mulighed for køb, salg og
bytte af biler og reservedele, og udstilling af tilbehør, litteratu r og ekstraudsty r er t ill adt , men har du jk ke plses i vognen t il ovennævnte, sæt et
køb/salg skjJt

j

forr uden med oplysningel'lle .

[r du interesseret i ovennævnte, så sene:' en skritlig tilmelding med antal biler inden den 23 . april tiJ :

r·logens Hempel
Aabyvænget J 5
8230 Aabyhøj
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ARRANGH1ENTSKALENDER FOR ALS/SØNDERJYLLAND
Torsdag den 23. februar :

Klubmøde hos Jørgen Nissen, Odinsvej 42
6100

Haderslev

Stumpernorked i Herning Hallel'ne

LørdBg den ll. marts :
Onsdag den 29 . marts:

Klubmøde hos Poul Iversen , Hosevænget S
6440

Onsdag den 26. april :

Augustenborg

Klubmøde hos Tommy Freundal, Skinkelsvej 17
6JOO

Lørdag/søndag d . 6-7 maj:

Haderslev

Hamborg Tur

Onsdag den 24 . maj :

Klubmøde ho s Jacob Nielsen, Havbo 6, Høruphav
6400

Lørdag den 3. juni :

Sønderborg

Auto Veteran stumpmarked i Gjern
( Jys k Automobilmusseum)
Stumpemarked i Herning Hallerne . Vi kører fra

Lørdag den 11 . mart s :

Sønde L'llorg kl. 06 . 00 . Tilmeldi ng senest
Torsdag den 9 . marts til :
Poul Iver sen Tlf . n4 47 21 81
Ps. ring og hør nærmere om opsamling de r op af .
Auto Veteran stumpemar ked i Gjern .

Søndag den 3 . juni:

Vi starler fra SrmrJe r borg lørdag mo rgen

kl. 07 . 30 ,
Tilmelding

sen~st

fredag den 19 . maj til :

Poul Ive l'sen Tl f . fl4 47 2181

Nf/IJIIC

-

-
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og titler

StillingI
Agronom.
- De res Fars sdllin&1
- l.andm3nd.
- Dues Mds,dud
- Bond•.
Jet: er prof~nor ; hiSlori~.
H"or morsom t, Fortæl en.

* Stemmekort for ændring af
vedtægter & valgregler *
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Forslag til ændring af vedtægter/valgregler
forslag til ændring af vedtægter
a)

2-4 Sidste ord i

2-4 hedder nu : Medlemslisten.
ændres til: Distributørlisten.

Kommentar: lf1g. 2-6, skal udmeldelse ske skriftligt, derfor
bør medlemmer, som ikke betaler kontingent, bare stryges fra
distributørlisten, sAledes at det ikke er økonomisk belastende
for klubben. (en evt. ny rykker mA sendes ud fra styret senere)
b)

3-3 hedder nu: Inden udgangen af november måned.
ændres til: Ordinær generalforsamling afholdes hvert Ar
inden udgangen af marts mAned. Medlemmerne
indkaldes skriftligt min. 1 mdr. før.

Kommentar: Vi kan sI ledes fremover godkende et endeligt regnskab.

c)

3-4 hedder nu:

Generalforsamlingen behandler: Årsberetning,
midlertidigt regnskab, valg samt andre sager.
ændres til : Generalforsamlingen behandler : Årsberetning,
regnskab, valg samt andre sager.

Kommentar: Den største grund til, at vi ønsker tidspunktet for
generalforsamlingen ændret er, at vi så kan godkende et fuldstændigt årsregnskab, ikke et midlertidigt.

dl 3-6 Ny paragraf

Ved styreskifte, skal det afgående styre fremlægge midlertidigt
regnskab for det overtagende styre, for indeværende periode.

Kommentar: Kontingent, regnskab følger kalenderåret. Da et nyt styre
overtager i marts/april får de på denne måde fuld oversigt over de
økonomiske rammer.
e)

4-1 hedder nu: Forslag indsendes til styret inden 10. august •••
ændres til: Forslag indsendes til styret inden 10 . december.

Kommentar: P.g.a. nyt tidspunkt for generalforsamlingen.
Forslag til ændring af valgregler
a) Pkt. 1 ændres til den 25. januar i valgiret (listerne over det nye
styre skal være det siddende styre ihænde senest denne dato)
b) Pkt. 8 styreperioden ændres fra 01.01 - 31.12 til 01.04 - 31.03
Revisor arrangements- og valgkomite vælges af det nye styre i april
måned.
c) Pkt. 9 tidspunktet ændres til: NMMK styrets ejendele og økonomiske
midler overdrages det nye styre ved månedsskiftet marts/april
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I

Medlemmernes biler

I

Så fik vi encnu et medlem i Finland, nemlig A-1445 Ensio Korpinen fr a Helsinki
Han er ejer pf en 2-<lØ'8 far 1961 men farven T \-IO tone BrOl"ln. Enslo s kr iver endvidere :
l em very happy I'Ihen I get your magazine. I like read abou l from other peoplc
e xperiences af Narris "!inor . l don't have done so much to my ~1inor. bec8use it
is quite good when I bought it. Just normally vlelding in the floar. l am customized i l little , like l-lider ~Iheels and tyres, velvet in t erior and seats .
Front seats is from Nissen Cherry but backseat is original.
l ,-,rite more and aks s ome questions I'lhich i s occupu my mind vlhen I repal !' my
Harr is Hiner .

Velkommen
til Ensio

A-1435 J ohnny Samuels son fr a Oxeltisund har en 2-dørs rr;:! l O":;? , ( Ir:n pr f) l i'og kører som bil nr . 7 . Han mener at k1ubhp-n Skfll oivf! rpnOVp.rinCls~, in~ . lt[) [)lVS~
om var og hur man f 8r t ao i nya och beo. reser~p.lf1r. r:i:irnfl j nFirhp l: ;>f hpm .
Endvide r e spør~er Johnny om (ler Fjnns n8ar~ klubbmerlp.m;>r i hfll,l1f't,pn <Ir nxpl(i~un(l .

25

I *MEDLEMMERNES BILER* I
A-l353 Per De Blanck har sendt sit kartotekskort. Han er ejer af en 2-dørs
fra 1970. Per har kørt IHnor siden 1986 og han har ialt haft 2 stk.
H8n mener iøvdgt at klubben skal fortsætte med det friske gå-på-mod .
Bilen er synet med en Mords t·larina 1 , 3 molol', på billedet ser man forsæderne

fra en Austin Allegro, man de måtte alligevel vige pladsen for originalsæderne. Halo-lita trærat - eller in gen sidespri ng . I>lotor og bagagerum er sandblæst m.m . og larkeret i samme farve som res t en af bilen.

~ v e nd

er også blevet medlem med nr . A1440. Han sender her billedet af sin Van

rr a 70 . 8iJen er som det ses ikke helt or iginal , men ændringerne på den er da
:.r ' t kommet ti 1 "" n ret . Sven Stammerjohan mener at klubben skal lave arrangemen t er , hvor vi
kan mødes . Hjælpe

til med at skaffe reservede l e,
så vi kan holde
Horl'iserne
køl'ende i
mange å r
endnu .
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I

Lolland-Falster & Møn

I

Søndag den 22. januar 1989 blev dagent hvor den sydligste del af I:arllTark fik sin egen lokalafdeling Wlder Nordisk Morris Minor Klubb.
Lolland-Falster & Møn hedder den nye stedsgruppe, som

dækker ovennævnte cmråde .
Efter flere pressaæddel elser og interviews i de lokale
aviser i december og januar rrånecl , var tiden m:xI.en til
sidst i januar at afholde det første stiftende møde for
stedsgruppen .

Mødet var fastsat til kl. 13 . 00 søndag den 22. januar,
og det fandt sted i det lokale spejderhus i Nykøbing F.
{)ar frerrrødte 9 Morris Minorer med 17 personer . Efter
den officielle velkomst blev der budt på kaffe og hjemrrel::egt kage. San speciel gæst var indbudt H-396 Ketty
Rasmussen fra Syds jælland-afdelingen f og hun havde taget en del materiale ankring Morris Minor med, så der
var nok at kikke på .
Cerefter tog rran hul på dagens officielle pw1kter I
hvilke var :

Lokalafdelingens fonmål
Me:deaktivi tet

Arrangementer for 1989
Ral::la.tordninger
Teknisk rådgivning
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Forudsætning for at være rred i stedsgruppen er med.lensskab af NMMK, så girokort blev straks ardelt .
Mødeaktivitetn blev fastlagt til l gang månedligt .
Med hensyn til arrangaænter, foresloges det at deltage
i lokale veteranrallies og desuden vil gruppen arrangere
udflugter til lokale ll'Rlseer , bl. a . Ålholm AutmDbilmuseum.
Der orienteredes an NMMKs rabatordninger, men lokal gruppen vil senere forsøge at opnå lokale rabatordninger .
Teknisk rådgivning vil foregå mellem de enkelte klubmedlemrers erfaringer , men undert.egned.e vil hele tiden være

behjælpelig med teknisk rådgivning .
løvrigt vil den nye lokalafdeling have et tæt samarbejde
med sted.sgruppen på Sydsjælland, og begge grupper vil

del tage i hinandens arrangerrenter .
lolland-Falster & Møn-gruppen har i øjeblikket kontakt
med 24 Norris Minor-ejere, der er interesserede i klubben, men efter den officielle grundlaggeise af sted.sgruppen, vil der blive gjort en stor indsats for at
skaffe nye rre::::ilE!Tfl'eX'.
Efter den officielle del af mzd.et, blev der studeret ,
undersøgt og snakket M::>rris Minor på parkeringspladsen .
Mødet sluttede kl. 15 . 30 , og vi ser allerede nu frem
til det næste møde, som afholdes i begyndelsen af marts .
I mellemtiden skal der arl::ejdes hå:cd.t på at skaffe nye
rredlemrer til stedsgruppen og NMMK.
længe leve Minor ! ! !

Kenneth Si..Jronsen & cennis Hansen
Sted.sgruppen for Lolland-Falster & Møn .
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I Vi har modtaget.... I
Fra et af vore medlemmer har vi fået kontakt med ejeren af en Hards mnOt,

der nu skal sælges, og ejeren vil gerne sikre sig , at bilen Fremover får et
godt "hjem" . Noget der vel e r meget a l mindelige for ejere af " Oldtlmere" .

Bilen e r en lys blågrå to-dørs sedan fra 1968 . Kilometerstanden kender vi
desværre ikke , men bilen er altid holdt vedlige med regelmessig service , men
er efter snart 21 år naturligvis ikke helt rustfri . Vi skal gerne prøve at
skaffe yderligere oplysninger .
Bilen s kal helst sælges inden for den nærmeste fremtid, og da t-lorris f'linar

modellerne ligger l i dt udenfor vort domæne , søger vi Jeres hjælp i denne fo r bindelse . Måske nogen indenfor jeres klub kunne være potentielle købere .
Såfremt l er interesseret e r 1 velkomne til at kontakte os på nedenstående
adresse .
f'1ed venlig hilsen
Willy Sej r Dierks
Dansk Karmann Chia Klub
Rossinisvej 12 l . m. f.
2450

København SV

Tlf . 01 16 56

J}

Tlf . 01 12 Ol 33 lokal 4940 i dagtimerne

Sælges :

2 døre til 2 dørs ( næsten nye)
Besktyttelsplader til dørhåndtag (fork romet)
Forest hjulkasser (inderskærme)
t-letal- skæ rme til Bindingsværk (bage rste nye)
Bremsehovedcylender
Bagerste fjede rophæng (nye)
1 stk . Dunlop 075 5-20- 14 (nyt)
2 stk. f-lichelin xzxp på fælge 1155/14)
Instruktionsbøger til Pick-up og Van (nye)
2 bagskæ t'me (glasfiber) til Bind ingsværk

Henv. :

John Hollænder
Johannesmindevej 4
9000 Aalborg
Tlf . OB - 13 1587
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*MEDLEMMERNES BILER*

I

Sender Dere 2 stk . medlemnlister + bilder. 1-:ar 2 Marris t·Unor - en Van -65 mod.

kjøpt l 1981. Bilen er for t iden delvis demonlert, og den er ikk e registrert .
Den koslet 1200 kr. Det er den de l ' rus t. Skal overha l e motor, bremser

Q.S . V

(samler deler ) skal holde bilen i origina l stand .
l'11nor nr . 2 har jeg vært oppmerksom på i mange, mange år . Spurte å få kjøpe

bi l en i 1979 - Det fikk jeg rikig nok, men ik ke før i 1987 1!

Etter åtte - 8

år, men bilen fikk jeg!. Nyt t er ikke å gi seg l Se l vom jeg bl e 25 . 000 kr . fal '; ; (' :o' r(' , men en 1.uno r rikere .

811en er reg . første gang 1959 ! ( det er en -57 mod.) ved i kk e om den
jmporleU? Den gikk 2 år

j

C l'

brukt

t·loss . l 1961 kom den tilSarpsbo r g og havnet hos

Fru Feilberg Jakobsen (som j eg har kjent i mange år) .
Den har væ L't på Nordkapp og den har væ r t i København - men den har ald r i vært
vinlerkjørl! Det finns ikke ru sl . I'li nor'n har pr . idag gått 73 . 000 km . Alt
fungerer perfekt ' (selvfølgelig!! ' )
Var innom Halden på festningen og me l dte meg inn i klubben . Håbet' å kunne
være med på lreff i tiden som kommer . Hen tiden kan være kanppe elter som jeg

ha' 8 andre biler tillegg!
HK! ( ferdig og reg . ) ,

-47 Austin Ten Van (ferdig 89?),

-49 Ford Perfeckt,

-65 Volvo Ou elt, -76 Ford Eseort (dag l ys dr Ht)
Venlig hilse n
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/1-1398

Er i k Anderson

-55 Ford Consul

-57 -60 Ford Thames ,

-63 Volvo PV,

- Det var alt tror jeg!! .

*MEDLEMMERNES BILER*

Erik s Van fra -65

Godt denne 4-dø r s fra -57
ikke endte som i baggrunden.
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Med venlig hilsen

Anton Kamp

Vinterbesværligheder har vi ikke mæeket meget til i år ,
men der er dog nogle som har haft lidt problemer med
at starteren snurrer rundt uden at tage motoren med når

det har været koldt .
Som s å mange andre fej l kan også denne fØres tilbage
til dårlig vedligeholdelse eller forkert smøring !
Fejlen er meget let at rette. Det kræver kun rengøring

og smøring .

Prob l emet opstår fordi der er brugt for fed olie til at
smØre starterdrevet med . Når olien så bliver blandet op
med støv fra koblingen går det galt i koldt vejr .
Blandingen bliver stiv, så drevet 12 ikke kan dreje om
sneglen ll .
Når starteren får strøm drejer den sneglen rundt med
voldsom kraft og drevet står stille og bliver drejet
frem af sne glen s å det kommer i kontakt med startkransen
med et brag. Når motoren går i gang bliver drevet drejet
tilbage så det går fri af startkransen .
Din indsats består i at skrue starteren af , vaske drevet
i petroleum og smØre med en tynd olie. Hobby-olie , cykelolie eller lignende .
Du kan dreje drevet med hånden så sneglen bliver fri og
du kan skylle i en dåse med petroleum og tørre godt rent
med en klud.
Når drevet er rent bør du undersøge om der er revner
udvendig på starterdrevet, da en revne også ka n være
årsag til dårlig funktion .
Startkransen på svinghjulet kan også være Ødelagt og
give anledning til problemer , oftest at starteren sætter
sig fast
Når du har motoren ude af een eller ande n årsag bør du
undersøge startkransen . Du vil finde at den p å to steder
modsat hinanden er mere slidt end andre steder . Din
opgave bliver så at afgøre om du vil skifte den el l er
køre videre og håbe der ikke bliver problemer . Hvis
halvdelen af nogle af tænderne er slidt væk er det dumhed
ikke at s kifte startkrans . Hvis en trediedel er slidt væk
bør den skiftes . Hvis en fjerdedel er slidt væk er der
mange der skifter for at undgå besvær senere.
De t er meget let at skifte en startkrans . Du skruer
svinghjulet af og flækker den gamle startkrans med en
mejsel. UnderSØg den nye startkrans og svinghjulet, så du er
sikker p å der ikke er splinter eller ujævnheder .
Find ud af hvordan startkransen skal vende og varm
den op til 300 - 400° . Det kan gøres med en gasbrænder
af rimelig størrelse . Når startkransen bliver blås~rt
har den den rigtige temperatur og kan lægges om sv~ng
hjulet . Se efter at den kommer helt på plads inden den
køler af . Hvis du ikke får den varmet jævnt op hele
vejen rundt , falder den ikke helt på plads , men et par
32
slag med en hammer på det rigtige tidspunkt klarer det .
Husk at vende svinghjulet rigtigt når du skruer det på
krumtappen igen . 1/4 - mærket ska l vende opad når l . og
4. stempel er i top .

Classic Motor Show
i Marselisborghallen &
StadionhalIerne
- alle 5 påskedage fra d. 23.-27. marts
Aben torsdag d. 23. kl. 12-18, øvrige dage kl. 10-18

'
D

anmarks første motorshow med alt inden for :

I

.

restaurering, køb & salg af veteran- og klassiske

sportsvogne, udstillinger, show, auktion,

klassiske film, tilbehør, reservedele, værktøj, karet-

mager, karrosseri, autolakering og meget mere.

Foreløbige tilmeldte bilklubber:

*

*

Morgan Club of Denmark Volvo Car Club
Dansk Vin/age Motorclub
Alfa Romeo C/ub MG Car Club, center ves/
AC Club DK Porsehe 356 Club Denmark MG Car
Club Danish Centre VWVeteran Club Denmark
Jaguar Club of Denmark Lotus Club Danmark
Tradi/ion Avant Club Danmark MG Owners Club
Danmark Triumph TR Club og flere følger. ..
Mini Club Denmark

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

Af sjældne biler på udstillingen kan bl.a. næ vnes:

*
*
*
*

*

*

RoUs Royce Ferrari Dino Lotus E/even Morgan
+4 Super Sport Riley Brook/ands Alfa Romeo 6e
1750 Zagato Jaguar D Type Jaguar C TYpe
AC Cobra 289 ACE Bris/ol AC Aeeea GT og

*
*

*

*

mange flere .

Velkommen til årets bilshow.
UpF LUGTS MAL I pASKEN

C! assic Motor Sho w i Mar se li sbo r ghalle n bliver he l t
sikkert et beS Øg værd . Især f or "origi na l e rne ". Alt
hvad der har med custom-c a r s og ligne nde at gøre må
i kke findes .
at l ave en
nale
Kl
med a t v i se p ladedele og de t karosser i
I sen har l avet .
Desværre kan jeg ik ke vær e på standen he l e påsken ,
men Aksel Fra ndse n vi l hjæl pe mig et par dage .
Lørdagen i påsken er jo den sidste lørdag i måneden
hvo r v i har micro - træf og åbent hus , så da må jeg jo
v ær e hjemme .
Vel mødt .
Anton Ka mp
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I
Sælges:

Sælges

I

INGEN REAGEREDE PA '-lIN ANNONCE I SIDSTE NUH/·1ER1!

Derfor er stadig 4 stk . pigdæk, minteret og afba ll anceret
på fælge , stadig ti l salg .
Type Nokai Hakk apelitta 145 x 14" kørt l sæson ca . 70aO km.
Hvad kan jeg få for dem. Kom med et bud, der s kal være
rimeligt, da jeg e ller s trækker piggene ud og benytter
dem s om sommerdæk . De går nemlig utroligt lydløst .
Henv . :

A-240 Bjørn Jarl Kri stensen
Gartne r vej 23
4654 Fakse Ladeplads
Tlf. 0371 65 64

Tlf . 03 71 37 00

Sælges :

Costomiserad

efter kl. 17 . 00
lok. 143 i dagtimerne

t~orris

2-doDr -58 . 2 . plat s vid KongsbergtriH-

fen (se Norminor ) . Totalrenoverad, myc ket påkostad . 1'1kt
deler medfolj e r + en exl r a 1100 motor , lita arbete kvar-

s t år .

Sa l jes pga . Norton*interesse .
Kr . 15 . 000 S.kr . el. byte MC
Henv . :

Peter Hellstrom
Norrangen 5
Skegrie
Box 4122

S*231 04 Trellebol'9
Tlf . 00946+0410 307 54

Sælges :

Virkelig velholdt Horri s IHnor 2 dør å rg. 55 Tip Top
s tand or igi nal l ak .
En bil der skal ses ingen rust km . ga rant j 80 .000
Okseblod farvet læder indtræk . Nye dæk og gamle sorte
nummerplader .

Henv . :

A-1167 Henri Glundtoft
Tlr . 06 - 93 l B 06
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I SÆLGES I
Sælges:

Hovedrep . motor 1100 c~ komplet
Topstykke + manifold + karburator
Viskemotor m/drev
Blæse rmotor

Varmeapparat
Dynamo renov .
StsI'tmotor
Kølermonteringsplade
Bremsetromler
å
Frontrude
Bagdøre (trave l ie r )
Tværvange ny orig . eng .
Bage rste kofanger + lygte + beslag (tv . )
Bagskærme meta l (travelier)
t·loto r hjelm
Bagklap (person . )

kr .

4 . 000,400,-

200,100 , 250,J 50,-

400,200,50,150,500,-

400,7S0,-

400 , ISa,150 , -

Div . lygter , kon t aker
Henv . :

Sælges:

A-B70 Erling r~01holm
Skovvej 10
6300 Grindsted

!-Iinor 1000 Super, 1969 2-døl's , mørkrød melaL

Uoriginal , nem at lave original .
Påmonteret : frontspoiler, glasfiberskærme , rat fra minor
1964, instrument bræt i so r t læder i føre side , tempe raturmåler , forsæder med nakkestøtte (f ravolvo 66), I~inorsæder
medfølger, H4-lygter, baklys, dugrude , rulleseler , sorte
sidespejle , flot sølvgråt indtræk .
Totalrenoveret i 1987 for r ust, nye bremsecy l indre i 1988
Km . 147.000
Pds nysynet kr . 30 . 000
Henv . :

A-1305 Flemming B. Jepsen
Idyl 12
6000 Koldi ng
Tlf . 05 - 53 53 00 (arbejde mel l em 9-16

Købes :

t-1angler til Ihnor med 1300 '-Iarina Hotor banan mani fold
(udstødning/ karburator ) Dobbe l t SU-karburator

Henv . :

A-128 Jørn Jensen
B. S. Jngemannsvej 2 v . 81
6400 Sønderborg
Efte r kl. 16 . 00 på 04 - 44 61 60
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SælGes :

Rustfri pla.::1cdele til Bagklap 2d . Dørkant og bund ,
samt kant mellem dør

f'

IJ

II:

)

bagklap
l

Henv . :

pane l

dørkant

bund

sæt rustfri dørramme

A-438 Kaj A. Larsen

Tlf . 05840957

Sælges :

2

stk . glasfiber skæ r me for

2
2

l

fælge m/vinterdæk am,; gummi
-Iradialdæk aD?,;
1100 t~otor a1000 km .

kr . 200,250, 250,250,-

Desuden haves flere bagtøjer , døre til Pick Up, kølergril,
starter, gummilister forrude, kardan, dele til tu styrtøj ,
kølerhjelm, varmeapparat + 5 kasser med mindre t'10rris nips .
Ved samlet køb . Hele molevi t ten kr . 1 . 000,Henv . :

Kim Pedersen
Tlf . 09 60 17 17

Sælges :

l stk .

~lorris

1000 Pick Up med originalt stå11ad . Soltag

Brazil Fælge . Farve : Englisch Racing Green org . arndr .
tæller og meget mere .
Priside kr . 30 . 000 , Henv . :
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Carsten og Jytte
Højbavej 18
8600 Silkeborg
Tlf . 06 82 87 31

I

Sælges :

I

KØB/SALG

100 + letmeta l s f ælge . Passer lil Hord sen uden mellemstyk -

ker - se fo t o . Mont eret med nye fordæk, bagdæk ca . 1/3
gm~i ti lbage . Pris ~. blanke hjul bolte (4 stk . )
kr. 1.950,Motorhjelm med indbygget med indbygget omdrejningstæller

se roto . Pr is inel . omdrejningstælleren :
Kr. 495 , -

So l skærm lavet i metal p r is

~

monteringsbeslag

kr. 100 , Desuden sælges :
Bagdøre ti l Van

pr . stk . kr. 100 ,-

Bagdøre til 4 dørs

150 ,-

Bagplade til Pick Up
Sæde r i flere farver
F j ber forskærme (Fører si de)

dej

300, 50,-

lDO t -

John Jensen Tlf. 05 BO 53 Bil .

Sælges :

Horri s 1000 Pick Up å r gang 68, lrælad ombygget og resta ure r et i 06 . Blå med hvide plader , sælges med eller uden
syn .

Marris 10DD Personbil special bygget . Van ombygget til
2 per sone rs , forlænget kabine og stort lykket bagage r um .
Synsfri træk . Solskærm . Hvide pl ader år g . 71 skal ses .
Henv . :

4 glasfiberskæ rme til pe rsonbil .
A-I075 Sigurd Knudsen
Tl r . OS 38 29 70 bedst aften
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I

KØB/SALG

I

Sælges :

P. g . a . lavvande i kassen, sælges min Minor Trucker, synet dec , B7,
forsynet med lufta nlæg, stereoan læg.
Pris : bud over 30 . 000,Henv . :

Fil skov Autohj ørne
Stationsvej 2
Filskov
7200 Grindsted
Tlf . 05 34 B3 86

Sæl ges :

r-lorris lUMr 1000 2 dørs . Hvid, årg . 1962. lkke færdig istandsat
Tl'ænger til en kærlig hånd skal synes
Pris 3 . 000 kr .
P.S.

~rol'ri s

mnor 1000 håndværksbog fra Haynes medfølge r

Henv . :

A-1290 Steffen Dalsgård Hansen
Kikkenborgvej S2
6000 Kolding
TlF. OS - 53 49 B9

Sælges :

t·lorris r.tino r Arg . 1955 . Velhalt en ejer vogn sæl ges med nye
bremser og styretøj
Pr is ca . B.OOO ( nye dele isat for over 6.000 kr. )

Henv . :

r"ogens Green
Elmevej S
3720 Aa k irkeb y
Tlf . 03 - 97 SO 72
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I Køb og salg I
Sælges :

Grå Van 1969 . Er registre ret på sorte plader, har ikke

kørt et par år p . g . a . sygdom . Kun

~

ejer .

Pris : 3 . 000 , -

Ib Kristensen
05 68 75 52

Sælges :

Van 1971 , ombygget med delt frontl'ude , br untonede rude r ,

gammel front og bagdøre.
Af gi ft betalt t il hvide nr. plader . Ny midlersprods.

Rustf r i stål døf sramme r.
Pris : ~m oto r og gearkasse,

~or g .

sæder og in-

s t rument r ing : Kr . 4 . 950,Campi ngvogn 1969 , Totalvægt 675 kg . sto r t fortelt medfølger .

Pris : kr . 4 . 950 ,Saml et pris Van + Campingvogn kr . 9 . 500 , Henv . :

John Jensen

Tlf. 05 80 53 84
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F I Rf.lAER t·1ED RABATORDNING

1-1 . Rasmussen

Oommi i Brovst siden 1950
Vestergade 'l2 , 9460 Brovst
tlf . 08 - 23 13 55

-10 % på reservedele - tjlbeh0r
PAVA olie

-10

~,;

Roskildevej 149

- 15

~o

Lt·1. Jensens Ef tf.
Odensenvej 101 - 5260 Odense S.

-10

~

Ca rI Edellloldt I/S
Blumersgade 4 8700 I'forsens

-15

~o

Dorni Næst ved

på reservedele

RinQstedgade 88 - 4700 Næstved
fUngsled Batter i - Central

på originaledele

Aulo Cen tralen

Øsle r Havnevej 12 4300 Holbæk

-10 %

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

-25

Narren Vareservice A/S
Jac . Aallsgt . 54 Os l o 3 No rge

~

på Pirelli-Viborgbaner

+

Kelly

Topraba t på dele og udstyr

Jar i Aulo
Sc l. t'lalhia s J.larked 8800 Vi borg

-10 % på e kstraudsty r

Oegeberga Aulo A/S
!lox 3 297 00 Oegeberg8 Sverige

-20

Kcmin Autotarv ik e Kemi
94500 Lautiosar ri Fi nland

~,;

give r

~

på dele og udstyr

Viki Bile r I/S
Sund sholmen 35 9400 Nørresundby

- 10 ~.. - 15 % ofh ængi g af varen

Bilfakta (autotilbehør )
Svendborgvej 251 Odense S (v . tæppeland )

-10 ro

Dommi i Haslev
vI lUchard Jensen
Bregentvej 40 4690 Hasl ev

-10 !,;

lind og Petersen
Dronningensgade 89 5000 Odense C

-20 % på eldele

Danbilist
Skibhusvej 98 - 5000 Odense C

-1 0- 20

~

på dele og udstyr

For alle rabatter gæl der det selvfølgelig forvisning af gyldigt medlemsbev i
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Jubilæumstilbud ! !

ao,-

l. 'l'-SHIRTS :

150,- Dkr . pr. stk .

2. ShlET-SHIRTS :

10, - Dkr . pr . stk .

3 . NORHINOR:

GI.

Dkr . pr . stk .

7, - Dkr . pr. stk .

NORt>lINOR :

str . 38 ,4 0 , 42 og 44 I
str . S , , L og XL og XXL
fra nr . 40 og fremefter)

fra nL

15 til nr. 39)

4 . KLÆBEMÆRKER:

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

5 . S'l'RYGEMÆRKER:

10,- Dkr . pr . stk .

6. JAKKEMÆRKER :

25,- Dkr . pr . stk.

7. GRILL-El>1BLEl>\ :

95,- Dkr . pr . st k.

~~oO'

,,\\.~

8. 'rE-KRUS med tryk på begge sider: 35,- Dkr. pr. stk .

I Al l e

~O

priser er inel. porto l

VÆR ..VELSET" BRUG
KLUBBENS LOGO
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I

Nye medlemmer

A-1455

SteFan Spengs
Vågsattrav 4 , 14140 Hunddige , Sverige

A- 14S6

l-logens Jørgensen

I

Prøvestens vej 24, 3450 Allerød, Danma rk
A-1457

Kristina Hansson
Gardervagen 128, 79060 Vikarbyn, Sve rige

A-1458

Ho ine Arlig
Albe L'ga, 740 30 Bjorklinge, Sverige

A-1459

Holf Bergman
Hårtensgatan 11 , 595 00

I~ji:ilby.

Sverige

A-1460

Alfred ljone jr
Arnulf Overlandsvej 216 , 0764 Oslo 7, Norge

A-1461

Dennis Hansen
Solbakken 5, Ø. Tornby , 4800Nykøbing F. Danma rk

A-1462

ClausVi lhel msen
Snoglebæksvej 35 1 . , 8210 Aarhus V. Danmark

A-1463

Jens Arne Donsl und
Søllingdalvej 58 , 7250 Hegnsvig, Danmark

A-1464

Flemmi ng Jessen
Raunsbjerg 6, 6000 Ko lding , Danmark

A-1465

Sivert Ugnell

Vesslevagen 5, 690 45 Asb r a , Sverige
A- 1466

Ole Bernstein
Kjoldgaardsvej 44 2. th . , 2500 Valby . Danma rk

A-1467

Pedel' Jensen
Kloste rgade 28 B, 6000 Kolding . Danmark

A- 1468

Cal'sten Hammershøj
Neikilsvej 18, Ø. Velling, 8900 Rande t's . Danmark

A- '1469

Nichael Skov
Dalvangsvej 51 , 2600 Glostrup . Danmark

A-1 470

Ole Bech Pedersen
ørnevej 22 9230 Svenstrup . Danmark

A- 1471

Birgitte Jepsen
Jernbanevej 3 d1 . 2800 lyngby. Danmark

A-1472

Finn Gunnar Hansen
Nnrrevang 13, 4800 Ny køb ing F. Kraghave . Danmark
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I

I

Nye medlemmer

A-1473

Niklas Edlund
Savstaholmsvagen , 64300 Vi ngåker, Sverige

A-1474

Bir gi t h Jensen
Nørr egade 3 A, Kå s , 9490 Pandrup, Danmark

A-1475

Rolf Bergman
'·Iaaetens Galan 11, $-59500 t'!ølby, Sve rige

A-1476

Torben r-1adsen

Østers0vej 68, 4872 Idestrup , Da nmark
A-1477

Holger Freder iksen
Nymarksvej 7, 4780 Stege , Danmark

A-1478

Chr is t opher T. Hermann
Knabrostræde 11 - 13, 1210 København K.,Danmark

A-1479

Henri k Rosler
Gluck - Auf- Al lee 6 A, 0-2370 BOdelsdorf, Vesttyskland
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• Hjemmebryg set i England'
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