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INMMK 

I Formand 
A-522 Lone Skov 
Box 184 
DK-7600 Struer 

Næstformand 
A-368 Henning Storgaard 
Thybov~45,Brokhus 

DK-8620 Kjellerup 

I Sekretær 
H-1032 Karin Storgaard 
Thybov~45,Brokhus 
DK-8620 Kjellerup 

r Kasserer 
A-839 Simon Marsbel 
GI. Kongevej 16, 
DK 7442 Engesvang 

I Redaktør 
A-512 Ib Skov 
Hedeskrænten 53 
DK-8800 Viborg 

l Teknisk redaktør 
A-120 Anton Kamp Nielsen 
0ste\gade 17, Asferg. 
DK-8990 Fårup 

I Distributør 
Kurt Skov 
Silkeborgvej 27, Almind 
DK-8800 Viborg 

I Revisor 

Annette Søndergaard 
Teglværksvej 10 
DK-88So Bjerringbro 

NMMK 
Stiftet i Oslo 18. september 1978 

Adresse 
Box 184 
DK-7600 Struer 

Kontingent pr. kalenderår 

A-medlem 

Postgiro 
3364712 

(medlemmer med bil) 130 Dkr 

B-medlem 
(medlemmer uden bil) 100 Dkr 

H-medlem 
(husstandsmedlem) SODkr 

NMMK's medlemsblad 

Box 184 - 7600 Struer - Danmark 

Medarbejdere 
styrets medlemmer 

Indlæg til Norminor skal være klub
ben i hænde senest: 

10_ juni 

Stof t il bladet kan sendes'tiI 
Box 184 - 7600 Struer - Danmark 



Stedsgrupper 
Navne og ad resser på NMMK's kontaktpersoner 

Oslo 

Møregruppen 

Jonkoping og omegn 

Små land 

Nordjylland 

Randers 

Midtjylland 

Østjylland 

Sønderjylland 

Sydfyn og øerne 

København 

Sydsjælland 

Jiimtland 

Als 

FYN 

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

A-1339 Henry Eide - Lerstadnakken, 
N-6014 Alesund. Tlf. 071 43663 

A 1307 Martin Forsberg 
Storgatan 5, S. - 57022 
Forserum - Sverige. Tlf. 0380-2t 200 

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

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

A-120 Anton Kamp Nielsen - østergade 17 -
Asfem - DK-8990 Fårup - Tlf. 1061443295 

A-614 Peter Ølholm - Ejstrupvej 27 t.h. , 
DK 8340 Malling. Tlf. 06933374 

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

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, Overjerstal 

6500 Vojens - Tlf. 04 54 74 96 

A-596 Albert Hansen - Brændeskovvej 18 
DK-5700 Svendborg - Tlf. 0921 98 06 

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

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

A- l 074 Kåre Torsfjall, Furutorpsgatan 23, 
83137 Ostersund, Sverige, tlf. 063-113931 

A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 
DK-6440 Augustenborg - Tlf. 044721 81 

A-1188 Henrik Nielsen, Saxovej 91, l . 
34. DK 5210 Odense NV. Tlf. 09 16 5728 
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Dalarna 

Nordvest Sjælland 

Bornholm 

Goteborg 

lolland-Falster & Møn 

Vestsjælland 

A-838 Thomas Erikson Kråkbergsvægen 4 
S-792 00 Mora Sverige - Tlf. 0250-15445 80st.13530 Arb. 

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 

A-1036 Esben Hansen, Sandllugtsvej 22, 
Kredsen 8, DK, 3700 Rønne 

A-1174 Allan Rasmussen 
Smedegårdsvej 23, 3700 Rønne 

A-1169 Matz Lundgren 
Von Gerdesgatan 7 
S-412 59 Goteborg. Tlf. 031 183220 

A-1362 Kenneth Simonsen, Danmarksvej 3 
DK 4800 Nykøbing Falster, tlf. 03 85 36 64 

A-1461 Dennis Hansen, Solbakken S, 
DK 4800 Nykøbing F. Tlf. 03 85 93 43 

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

- Kan De nzvne et ek,empd pS ~rt'1 i10rt e .. ne 
som 1a::lge r~ 

- Ja, jeg har engang solgt en malkemaskine l il en 
husmand, som kun havde ~n ko. 

- Ja, det var naturligvis dygtigt. men da ikke lige
frem fantastisk. 

- Jo, for jeg fik koen i udbetaling. 

Jens Olien hu helltct den klo&~ man,d til en I)'g ko, 
og han v;tt ikke IznSt' om at lillie d,a?no~n . 

_ Nu lyser jeg med lommdygtcn ,nd , hlien af 
b:t$It't men, du kigGer dtn i munden. Kan du IC Iyscd 

_ Nej, overhovedet. ikke. 
_ Nej, tier txnklc Jcg nok. Det er tarmslyng. 
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I Arr~nge.mentskalenderl 
ARRANG[t.1ENT ARRANGØR 

r·taj 

lørdag 20 . Sommereftersyn/klargøring 
af t-1orrisen 

Nordjylland 

Juni 

lø r dag 3. Tur til "Slumpemarked i Gjern Nordjylland 

fre/lør/søn 16 . 17 . 18 . fH NI- TRÆF Bøjden Campi ng Sydfyn 

August 

lørdag 5 . Familieudflugt til Faarup 
Sommerland 

Nordjylland 

1ør/søn 12 . -13. Høsttreff på Biri Moelv i sam- Oslo 
band med vete ranvognstevne 

lør/søn 26 . -27 . Nordjyllands Minilræf 
Løgstør Camping 

Nordjy lland 

I 21 - 22 - 23 J UL l I I Nt'1I1K '5 SOMt·1ERTRÆF 1989 I I ØST JYLLAND I 
!tanders : Afholder klubmøde micro-træf åbent hus hver den sidste lørdag 

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

Nordvest Afho l der møde 1 . ti r sdag i hver måned nærme re oplysninger 
Sjæl l and I Max Christensen tlf . 03 460243 

~ Afholder klubmøde hver den første t i rsdag i måneden i Ungdomskl ubben 

på Næsby Skol e , Skolevej Næsby kl . 19 .00 

Oslo : Avholder møte 1 . onsdag i måneden kl . 18 .00 . Mødested ma i -okt .: 
------- Rodeløkken kafe, Bygdøy . Nov- apr .: Kjemisk i nst ., Blindern. Ring 

et av styremedlemmene på forhånd i telfelle det er spesielt pr ogram . 

~: Afholder kl ubmøde hver den sidste tirsdag i månden på 
Stenstrup Kro kl . 19 . 30 . 

Sy dsjælland : Af holder klubmøde første søndag i måneden 

Kl . 19 . 30 , på Sorøvej 4B4 , Tlf . 03 736549 . 

Vests j ælland : Afholder møde sidste søndag i måneden nærme r e oplysninger 

Finn Parker Olsen tlf . 03 - 53 29 45 5 



I Formandens side I 
Så er foråret i luften og vi er klar med et nyt og spændende nummer af Nor

miner. 

Der ha r ikke været de helt store aktiviteter i den Far løbende periode, dog 

skal nævnes vores stemmesedl er , som vi har fåe t retur . 

59 stk . laIt (ud af godt 800 stemmeberettiget) godt eller s kidt????? 

Stemmefordelingen er som følger: 

y§OTlGTER for Imod 

Pkt. a . 52 7 

Pkt. b 58 l 

Pkt . c 50 l 

Pkt. d. 58 l 

Pkt. e. 56 l 

VALGREGLER 

Pkt. a . 58 l 

Pkt. b . 58 l 

Pkt . c . 58 

Hvorfor forslag til vedtægtsændr inger og valgregler , må anses for værende 

vedtaget. 

Vi har fra Mul ti Dala (firmae t, som varelager al l e vores indbetalinger o ,s , v.) 

modtaget besked om , al firmaet har a fgivet 2. konfliklvarsel, hvorfor konflik

ten vil kunne begynde den 18 . april 1989 . 

Del vil for vort vedkommende betyde, at alle i ndbetalinge r sket efter denne 

dato , ikke kan blive behandlet. Det samme gælder vores interne ajourføring af 

kartoteket . 

Disse sager vil førs t kunne behandles e fter konfliktens ophø r. 

Vi håbe r medlemmerne vil bemærke , at evt. indbeta l inge r via Multi data , vi l 

betyde betydelig ekspeditionstid, som ikke er forå r saget af klubbens besty

relse . 

Til noget mere pos i tivt . Vi har i dette nr . af Norminar, indlæg fra Østjyl

landsgruppen vedr . Sommer træffet 1989 . Vi ønsker Østjylland "god vind" og op

fordre samtidi gt medlemmerne til at møde talstærkt op samt at indsende til

meldingen i god tid . 

~led ve:~ hilsen 
~-lone Skov 6'--____ ....... 



stille vinteraften foran fjernsynet , telefonen ringer • ..•. 
Det er Lone Skov .'1 Hej med jer nede i Arhus !" kunne i tænke 
jer at deltage i en veteranbil udstillilling i påsken i Mar= 
selisborghallen og Stadionhallerne? IIII ~h ••• ja selvfølgelig " 
"3amen så kør op til Anton Kamp på lørdag og find ud af det, 
der kommer andre som også er interesserede . II 

Her mødtes : A333Poul Keller Jensen 
A6I4Peter rlholm 
A6I5Verner Ch ristiansen 
AIO?2Peter Thomsen 
AID92Lei f Møller 
AII6?Henri Glundtoft 

og diskuterede hvordan vi skulle gribe sagen an . 
Vi blev enige om at sende 3 biler afsted til udstillingen . 

A 615 Verner Christiansen kom med sin 55'er (som iøvrigt er 
til salg) . A 1072 Peter Themsen havde sin røde Merris med, 
Peter ved ikke hvilken årga n g dener!,eg undertegnede havde 
min 611'er med . 

Udstillingen skulle åbne skærtorsdag kl . !2 . 0C, så vi ankom 
onsdag eftermiddag og klargjorde standen : opklæbning af pla= 
kater , plante blomster , og opstille billed s~jle . 

Om aftenen kom Anton Kamps karrosseri og reservedele pr . 
Pakketrans . Oet hjalp vi selvfølgelig med at få læsset af og 
k('lrt på plads . 

Vi havde stand side om side med en Austin Cooper S,og delte 
bord og stol med dem(dog ikke seng) . Var vi ude a v gå en tur 
passede de på,og omvendt . Flinke mennesker,men de kom også 
rra Fyn! . 

Vores kollega der fortalte, at Japanerne er villige til 
at give 2 0e . ODD kr . for en [.' ini Cooper S ! ! . Jamen hvad kan 
vi så ikke få for vores? de er da lidt større . 

Langfredag havde vi kongelig besøg . Jeg ville give min 
hejre arm for et billed af Prins Henri~ og Prins Joachim 
siddende i min bil . 

Helt fantastisk hvad der findes af biler , men der var også 
ca.ID . OOO bes~gende! HERLIGT SHOW . 

PS . Prins Joachim blev de sverre ikke medlem af vores klubb , 
vores biler er ikke hurtige nok . 

På gruppens vegne 

A 1167 Henri Glundtoft 
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Her har vi så den fine stand . 

Vores sta n d skabte megen nysgerrighed . 
~enge spurgte interesseret om klubbens virke , 
og klubblade samt Giro kort blev udleveret . 
Vi tror helt sikkert at der kommer flere 
medlemmer nu . 
Her uddeler ~ 6I ~ Peter rl holm en særu~gave 
i ~ farver af "NORrINOR " 



,. 

38 '" '" 

Anton Kamps stand " Nordisk Morris Minor Lager " 
var også godt besøgt , til tider var det komplet 
umuligt at finde Anton i mængden.Han må have 
snakket sig en tør plet langt ned i halsen. 

fa nge veteran biler havde problemer med at komme ind 
i hallen , det havde vi også . Dørens bredde ver 165 cm . 
og vores Morris er 152 cm . ! sA af med portens døre og 
ind med spejlene . 
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I * NMMK's Sommertræf Jelling * I 
Program for sommertræf 1989 . Friluftsbadets camping 

Jelling D. 21- 22 .23 . juli. 

Fredag : KL. 14 . 00 - 22 . 00 : informationsvogn åben . 
Pladsen åben hele dagen. 

Kl . 18 . 00 Officiel indvielse af sommertræf 

Lørdag . Kl. 7 . 00 

Kl . 8 . oo-16 . 00 
Kl. 8 . 30 . 

Kl.lo . 30-12 . 30 

Kl.14.00-16. 3o 

Klo 18 .30- 01. 00 

1989 . Vi har lånt en kæmpegrill til 
fællesgrillning . 

: Morgenvekning . 
Rundstykker udleveres fra informa

tionsvogn . 
Informationsvogn åben . 
Biler køres til sportsplads for 
fotografering og bedømmelse . 
Køretur i de skønne omgivelser . 
Åbent hus med konkurrencer samt 
peoples choice. Pladsen er åben for 
alle udefra interesserede . 
Spisning, samt fest i Gormshal len . 
Det er ak tilladt at køre til 

ballen . Øl og vand må ikke medbringes 
oen skal købes i hallen . 

Vær venlig at gå tilbage til campingpladsen i god ro 
og orden . Husk det er vores alles ry det går ud over . 

Søndag . Kl . ? 

h 7 . 30 

Kl . lCl . oo - 12 . oo 
Kl . lo . Clo- ll · 3o 
Klo 13 . 00 

Cå . kl. 14 . 00 

Morgenv~kning . 

Rundstykker udleveres fra informa
tionsvClsn . 
Informationsvogn aben . 
Konkurrencer . 
Præmieuddeling . 
Officiel a fslutning sommertræf 1989 . 

Husk . For de interesserede er der en køretur til vestkysten 
i ugen efter træffet . 

10 
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SOMMERTRÆFFET FINDER STED I Tilmeldingsblanket 
WEEK- ENDEN 21 - 22 23 JULI for NMMK's Sommertræf 1989 

D 2 dørs D traveller Navn: Mdl. nr. : 

0 4 dørs Cl 
DK , D N'O s, Q s"O Andet : 

van 
Telt : ca størrelse __ m x __ m Strøm : "":II 

Cl cabriolet D pick up Campingvogn: ca størrelse __ m x __ m (ine l fortelt ) JaONej eJ 

Ankomst ca. kl. _ Ønsker placeret på pladsen i Voksne 

D 
nærheden af Træfgebyr antal pers . __ a kr. 30 ~ 

torsdag mdl nr . Navn Antal overnatninger_ x __ pers . )( kr. 33 ~ 

Cl fredag mdl nr . Navn Træfmærker : antal -- a kr. 100 ~ 

D lørdag Middag lørdag aften : antal _ a kr . 95 ~ 

mdl nr . Navn 

Ønsker at deltage i bedømmelse med min bil lørdag formiddag 
Børn -D O antal overnatninger_ x _ pers . x kr . 17 ~ 

Ja Nej 
a kr . 50 Middag lørdag aften : antal __ ~ 

D Dr iginal : stel nr . : Farve : 

årg . 19 __ reg.nr . : - laIt at betale ved ankomst D. kr. ~ 

~: 
Ønsker at deltage i en evt. tur til 

D . Uoriginal stel nr . : Farve : 
Jyllands Vestkyst den 24. - 30. juli Dja Dnej 

årg . 19 reg . nr . : Forbeholdt træfarrangør . 

Tilmelding til Sommertræf : ØSTJYLLANDSGRUPPEN .... .. vi Jens Mondrup - Svendsgade 135 - DK - 7100 Vejle 



Medlemmernes biler 
Hermed følger et par billeder , som er relevante i r-lorris-sammenhæng. De er 

begge taget i Silkeborg , på Oluf Søgaards værksted i marts 1988 . 

----- --
• _.,,-_ ... "--..---- \ ..•• \ 

alll I 
r:-,.. ~. 

Det ene forestiller vores el skede følgesvend igennem 11 år , Travel ler-bilen 

med tilnavnet "King og t he Raad", da den blev afleveret Til Oluf med restau

rering f or øje. 

King". Således blev vores r-linor no . 2 udskiftet med thnor no. 3 . 

Jeg vil samtidig gerne benytte lejligheden til at sige jer tak for det store 

arbejde, I har med at holde styr på så mange meget forskellige tUnar-fan . 

f.lange venl i ge hilsner 

12 A-1348 Peter Hassing 



I Nordjyllands-Gruppen I 
GODDAW - vo rt navn er ikke LARS LARSEN , men vi ha r alligeve l 
el godt tilbud lil jer . 

Lørdag, den 20/5-1989 . 

sla r ler NORDJYL LAN DSGR UPP EN so mm e r ens aktiviteter . Vi indby
der de rfor lil : 

SOM ME RE f TER SYN/K lAR C0RING Af MORR l S ' EN 

sa ml: 

fQRSOMMERFEST FOR MORRI S ' ENS FAMI LIE. 

Domiforhandler H. Rasmussen, Brovst har venligst sti ll et sil 
væ rk sled lil vor disposition . Der vil således være god mulig
hed for at bringe MINOR'EN i topform lil so mm ere ns mange ak
tivit e ter. Ska l bremserne justeres , olien skiftes , forløj et 
smøres m. m. I j a så ka n du ikke nægte din MORRI S adgang . 
Vi møde s hos DOMI j Brovs t kl . 9 ,00, hvor a rb ejdstøjet findes 
f r em. 
Nå r Mn rri s'e rn e kl ? er blevet godt fo rk ælede, kommer luren 
lil eje r ne/fami li e rn e, idel vi kører lil : 

A- 1160 Mogens Bjerr e 
f.1ågevej 15 
969 0 fjer r ils l ev 

Her vil der om aflen e n b li ve hol dl en rORSOM MERf EST for MORRIS
folkel . På sledel vil forefindes g rill, så lag en madkurv med . 
Hvad aflenen el l ers vil byde på er op lil d ig ! 

De r vil evl . være mulighed for overnalning ho s M ~ge n s, hvis 
luflmad r as el . lign . medbringes . 

Hvis du sy nes al delle arrangemenl for mand ( m/k ) og bil ly
der spændende, ri ng da lil Jørgen Ebdrup, lIf . 08 182329 for 
lilmelding, senes l den 12/5 - B9 . 

Ved du på forhånd al væ rk sledsbesøgel vil kræve me re specie l 
le reservede l e, konlakl da i god lid H. Rasmusse n direkle på 
tlf . 08 231355. 

Venlig hil se n 
NORDJYllANDSGRUPPEN 

PS Der køres fra A~lborg Hallen kl . 8,15 den 20/5 , i nler es
serede kan "sløde" lil på vejen lil 8rov s l . 
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I Nordjyllands-Gruppen 

Dette er ikke det eneste Nordjyllandsgruppen har at byde på. 

Vi har netop afholdt årsmøde, hvor en hel del gode ideer blev 

diskutteret. 

Bl.a. laver vi en fælles køretur den 3. juni . vi starter fra 

Bilka's (Skalborg) parkeringsplads kl. 8,30 - og målet er så 

STUMPEMARKED I GJERN 

- det plejer at være noget af en oplevelse, med utroligt man

ge interessante "stumper". Der er helt garanteret gode chancer 

for at handle. vi håber på en god tur - HUSK MADKURV 

I august har vi familie-udflugt til Faarup sommerland . Rese

ver allerede nu datoen * * 5. august * * 

Husk også Nordjyllands Minitræf i weekenden den 26. - 27 . au

gust på Løgstør Camping. Gerne tilmelding til Nordjyllands

gruppen, da vi håber på stort fremmøde. 

Nærmere om august-arrangementerne i "Norminor" i juli måned. 

sidst vil vi lige ønske øst jyllands- gruppen held og lykke med 

sommertræffet . 
vi ser frem til en uforglemmelig weekend. 

Hvis der er nogle flere fra det Nordjydske der vil være med 

i fælleskørsel til træffet, så kontakt lige Jørgen ( 08182329 ) 

• 
For nye som ikke har været til træf før, kan vi "erfarne" op

lyse at det plejer at være en helt igennem "FED" oplevelse. 

Et virkelig godt supplement til sommerferien . 

De bedste hilsener 

fra Nordjyllandsgruppen 



I *MEDLEMMERNES BILER* 
Også A-I2S0 Jonna Bohn-Christensen fra Herlufmagle, har indsendt sit karto

tekskort . Jonna er den lykkeliop indehave r af (som det fremgår af billedet) 

både en Cocker og en 2-dørs. 

Sidstnævnte er fra -67. Bilen 

bliver både brugt til daglig og 

som bil nr. 2. 

Hun har haft l Morris og har 

kørt siden august 1987. 

Jonna mener at klubben skal 

~dbrede kendskabet til denne 

herlige bil, samt at lave 

landsdækkende træf skifte

vis Jylland, Fyn og Sjæl

land . 

Velkommen som nyt medlem til dig Jonna , vi håber a t få Karl med også , når han 

har fået lavet en til . 

Denne skønne hv ide /ohnor Z-dørs fra -71, tilhører A-1462 Claus Vilhelmsen, 

fra ~.rhus . Bilen er helt original og retsaureret og den bliver br ugt som bil 

nr. 2 . Han har kørt Morris siden 1982 og har ialt haft l. 

Cl aus mener også at klubben skal udbrede kendskabet af den herlige bil, samt 

hjælpe med tekniske spørgsmål . Formidling af kontakter m.h.t. reservedele 

Også velkommen t il dig Claus . 
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Grundlovsløb '89 

Søndag den 4 . juni kl. 8 . 30 går starten til Grundlovsløb i Hillerød, e t præ

cisions- og pålidelighedsløb over 165 km . fordelt over tre pointsgivende eta

per . Deltagertal 40-50, der opdeles i tre klasser : fØf 1928 , 1928-48 og 1949-

64 . 

Løbet arrangeres af Frederiksborg Amts Avis i samar bejde med Historisk Spor t s 

Sektor i DVK og medlemmer af danske veteranbilklubber indbydes . Løbet spon

soreres af bl .a . Lokalbanken i Nordsjælland , DFDS, DSB færgefart Helsingør, 

Wibroe, Turistkredsen i No rdsjæl land m. fl . 

løbets etaper køres på tid , på en given hastighed og over okendt distance . 

Der er indlagt specialprøver . løbet forventes afsluttet med "gade10b" i 

Hillerød fØf præmieoverrækkelsen i Frederiksborghallen . Præmieværdien ventes 

at udgøre ca . 20 . 000 kr . 

løbets overordnede vinder , klassevinder , etapevindere og vindere af mærke

holdkonkurrencen , samt for bedst klædte team, bedste dameteam, bedste engel 

ske før 1950 , bedste nordsjællandske og flere præmieres. 

Deltagergebyr 300 kr . der dækker morgen buffet, frokost og afslutningstrak

tement + diverse forfriskni nger undervejs for to persone r . 

Tilmelding : Redaktør Jens Robdrup 
Frederiksborg Amts Avis 
Milnersvej 44 
3400 Hi llerød 
Tlf . 02 26 31 00 

Senest den 15 . maj 

Vel mødt til en god dag! 
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I Litteratur-tilbud I 
TOCO autoinform er oprettet for at imødekomme den store efterspørgsel på mo-

torlitteratur, og for at kunne hjælpe specielt bilmærkeklubberne med littera

tur på en nem og enkel måde . 

Vore lave priser betyder , at vi ikke har de store muligheder for at tilbyde 

ekstra rabatter. Alligevel ønsker vi at tilbyde jer en klubrabat, idet vi 

føler, at 1 som bilmærkeklub gør et z tor t arbejde for at s kabe glæde omkring 

bilismen . 

NORDISK t~ORRIS HINOR KLUBB, tilbydes følgende rabatter : 

5% rabal til alle medlemmer af klubben ved enkeltkøb . 

1m" rabat ved samlet køb af mindst 10 bøger . 

Ønsker du yderligere kataloger, kan disse rekvireres ved s kriftlig henvendelse 

til: 

TOCO autoinform 
Hasseløvej 101 
Hesselø 

MORRIS 
PrActica l Classis on Horris Hinor 
Restoration 
Best.nr . BRHOO) kr. 98,. 

~~~~~'~~=---~~~I 

MORRIS 
Hon'i!> Hinor ,. 1000 ~ Guide l o Purc hllse 
~·rilr)(;J't·Y·ou r sr. lfR(l s to!'lIli on lIf LinsilY 
Po rl e!' . Udforli g knbsti ps og res t<'lure 
ringsvejledning. Restllura ti onsa rbejdet 
bliver de t " l jeret besk revet ved hjælp af 
m"nge f otos og tegninger og kort e kapit 
ler. 
l h17 cm , indb., 27? S. , 850 fotos, E.l. 
Best.nr. IIA F442 kr. 174, ~ 

rrA den kendte Brook l ands - serie, om~ 
h<'lndlendc lest · og tcknikbeskrivelser 
r~a verdens forende mo t ormagll~incr, 
tIlbydes bagerne: 
A4, 100 s., mllnge fotos og tegn. , LI. 

Mor ris Hinor Co ll . No. 1 194 8~ 1980 
BesL nr . SRM001 kr:---9'8,-

Harris Hinar · The World' s Supremc sma ll 
Car af P. Ski ll (! ler. Standllrd ... ærk om 
Hi nar . Hislor;(!, udvik ling, teknik, sa r · 

:hcder og restaurer ingsvej l edni ng. 
20x25 cm , indb., 228 s., 200 fotos, Ll. 
Sest.nr. OS4998 kr . 188,-

Harri s Hinor Super Prof11e . 
Sagen besk river t ekn ik, historie, udvik 
ling, klubber, litteratur, mv. 
2lx27 cm, indb., 56 s., 90 fotos, LT. 
Sest.nr. IIAF))1 kr . 98,· 

Hotor&Throroughbored&Class ic (a r s an 
Horri s Hi no r 1948-83 
Best.nr. BRH002 kr. ll8,-
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I * Primus Treff * I 
Det e r lø rdag mo rgen, klokka er 6 . 30 og jeg stå r og venter på Kjell som jeg 
har avlalt å møle her nå . Del er mørkt men på grunn av den hvHe nyFalte 
s nøen som l i gger og dekker den til nå mørke bakken , er del ganske lyst tross 
alt . Jeg tenker etter nå om jeg har a lt med som trenges for denne tu ren. 
Bak på henge r en e r ti baller halm tø r r og myk, og god å ha som under lag i 
tel te t. lnne i bilen, som er e n van , ligger tel t pakket el . aggregat, veske 
med varme klær , varmt og godt fott0Y, sovepose , liggeunderlag, s køy l er for 
tr immens s kyld , snøkjeder om del skulle trenges, bøtte med vaffe lrøre 
(teltva fler hører jo med ) og s i st men i kke mindst " PIUNUSEN" . 
Del er nemlig ti l årets Primuslreff jerg er på tur og nå kan j eg også se 
no en billys borti veien. Er de t Kj ell mon tro? Bilen næ rme r seg og sakner 
farten, j o det e r Kjel l i sin landrover. 
Han s topp e r og st iger u t , samtidig som jeg gjør det samme . Vi skal nemlig 
flytte hengeren fra mi n fullpakkede bil ove r til Kjells som har no en flere 
"hester " å trekke hengeren med . Delte er for t gjort og like elte rpå er vi på 
vei not fø rste møteplass Gjelleråsen og Texaco stasjonen der . Vi komme r 
dit en ha l v time se i ne re som før ste biler . Efter ca . et kvarte r dukker det 
opp tre biler , men hvor er Hans? Jeg kan ikke se noe til bilen til Hans 1 
De som kommer nå er Arnes bil , Oles b i lag en da nsk l'egistrert bil. 
like et t erpå s t år de parke r t ved s ide n av oss og de t er Ole , Arne , Pete r 
Ole og Ank e l' som hal' kommet nå , men ennå i kk e noe å se till·Ia ns. 
Vi vente r og venter og endelig kommer vanen til syne. Vi stiller oss opp i 
r ing rundt bilen da den stopper og l ur e r selvfølge lig på hva som hal' s kj edd 
"me d me g" sier Ha ns , " dere må ikke spørre meg , jeg hal' net t opp vå kne t jeg" 
Noe forsinket , men i godt humør setter kolonnen på seks biler seg i be
vegei se ma t bes t emmelsess tedet Vass lia ved Dokka ca 130 km nord om Os lo . 
Turen oppove r ble ~nf0rt av Kjell og vi andre hadde av og ti l vårt fu l le 
hyre me d å holde følge , for det var bare veier og den s nøen som hadde falt 
i natt s kap te ingen p robleme r, da den hadde blåst bort fra veibanen. 
Vi ankom Dokka like før kl. 10 . 00 og vål' vanlige s hoppingtur ble gjennomfø r t 
hvor mat og drikke j rikelige mengder ble innkjøpt. Etter dette kor te op
holdet satle vi kolonnen i bevægelse igjen ., nå mat bestemmelsesstedet 
Vasslia . FO l' å komme dit opp må vi kj øre en meget brat t og svingete vej og 
noen va l gte derfor å se tte på de medbrakke s nøkjeder . 
"det er jo noe av s j armen elte da" sa Ole , mens han l å på alle fire med 
hadet inn under bilen og den e ne armen i vinkel i ferd med å hekte de to 
e ndene sammen på inns iden av de kket . 
Endelig klare til ops tign i ng en og j eg kjøre l' fø r s t med Arn e likke elter . 
Det viste seg fort at Arne hadde mer tyngde bak i si n van der e n av t e ltkas
sene var plasse r t sammen med Arnes baggasje, for han tak svingen mye enkle r e 
enn meg . Jeg måtte derimat ta det ganske så med ro for i kk e å få bilen i 
spinn og derfor stoppe opp . 
Jeg hadde nemlig ikke monlert snøkjedene likesom Arne . t1en vi korn opp alle 
sammen , også Kjell som hadde kjørt helt til s is t. Han hadde også måttet 
stoppe to gange r for å plukke 0PP snøkj edene som Ole hadde mistet , da disse 
var altfa!' lange . t·len pytt pylt oppe var vi s om sagt og nå gjens tog bare 
den korte luren borl til den fe r digmåkte tel tplassen som lå og ventet på 
oss . Vi hodde flere gange r vært i kontakt med Nøssvo l d , han s om brøyte r 
snøen her oppe, og s purt om de t var noe sne her, men hver gang rålt negativt 
svar, men sent å si så vor det fakt i s k nok snø . 
Nå va l' det bare å selte i9ang . Teltet b l e reist , ovnen montert, halmen lagt 
utover og det ble tendt opp i ovnen med s tor spenning . Ville den ryke i år 
også? Ja, ikke bare i pipa altså , men i nne i le l tet også, og jo da det 



gjorde den, så vi måtte nok cn gang innse at denne ovnen skulle ryke den , 
som Kjell sa , eller s funge rer den ikke . Det var ikke annet å gjøre enn å 
slukke den og is t edet fyre med primusene. 
Vi sp i ste godt med mat og smak t e også l itt på medbrakte drikkevarer før vi 
fant fram alle parene med skøyter som vi hadde med oss og gikk ned til vannet 
for å s t å på skø yte r som skulle være å re t s trim istedet for skituen som har 
vært vanlig (A rne var den eneste som hadde med ski og han brukte den også 
neden på sjøen) . Nede på sjøen fikk vi etter hvert snørt på oss skøytene våre 
og gled ut på isen, men akk de 10 cm sne som lå på isen va r et ganske stort 
hi nder for skøytegåingen og vi ble fort nok så anpustne . Tiltrass for hockey
køller og bandyball og s t or offervilje måtte vi fort innse at vi ble helt 
utslitt og måtte tilsist innse at returen ti l teltet var e t enes t e riklige. 
Vi spente av oss skøytene og rus let opp til teltet . Her tak vi oss en tår 
over tørsten og ble enige om at vi s ku l le spassere oss en tu r . Som sagt så 
gjort og de fl este fOl'svant borletter ve i en, men Hans , Kjell og jeg ble 
enige om å prøve hva landroveren tålte . Vi kjø rte derfor likegodt bor let ler 
veien, forbi de gående og en stubb lenger , hvo r vi kjørte ut av veien og 
inn isnøen fOl'å s nu (vende om) . Dette var ikke noe problem for en 4 H\'ID 
Vi reiste derfor t ilbake mat teltet og møtte de gående halvvegs dit, og mens 
noen krøå opp på planen, mens and re hang seg fast Et l er )i l en kj ørte ~ i 
forsikt ig ti lbake til t elte t. Det var ikke til p unngå at noen av de som hang 

ette r og gled på skosålene falt overende , og under latter og klapp reiste de 
seg opp igjen , r iste t av seg snøen og vi gikk alle inn i teltel, hvor vi tente 
primusen og s t ek t e va fl er . Disse e r alt tid like gode og bl e snart oppspi st , 
s lik at anne n mat ble funnet fram som ersta tn i ng . Delte var ølser, koteletter , 
kylling, po te t salat, brød , kaffe , meIk, øl og vin. 
Vi spis te og drakk ti l langt på natt og mens el. agregalet sur ret ute å 
laget lys i nne hos oss, kankurrerte nesten Arne, våre danske venner og jeg i 
visesang og vilsesnakk. 
Snakke t kunne enkelte ganger bli litt høylytt, for fem primuser som bl' enner 
samtidig lager e l' voldsomt leven . 
Rundt midnatt krøyp vi ned i soveposene våre og sov godt til morgenen etter . 
Denne dagen blir alltid litt preget av å være oppbruddsdag med teltriving , 
brenni ng av halmen, pak king inn i bi lene og av reise . Turen hjemover gikk også 
hel t pl anmessig og e tter å ha besøkt en bi l skrotning på Brandby, samt innlall 
en kaffekopp på en kafete r ia he r, så ankom vi Cjelleråsen ved 19. 00 liden , 
Her tok vi farvel med hve randre og med ønske om velkommen igjen til neste år , 
så reiste vi hve r til oss. Og til alle dere som har hatt lyst til å la t uren 
men i kke ha r gj ort det enda, benytt neste anledning lil å væ re med . 

Ve l møtt 

Prlmushilsner fra 

A DOS Olav 

___________________________________________ 19 



I Årsberetning Møregruppen I 
Søndag den 26.3. avho l dt Møregruppen årsmøte hjemme hos A-IS3 Egil Lundanes . 

Det var 7 Norrisfolk tilstede . 2 av disse er kommende medlemmer . Del e r Ole 

Tennøy og hans kone, Bjørg . Ole har gått ti l innkjøp av en Van fra 1959 . Ole 

var forresten i Holden i sommer med Egils grå 68' Van . 

På møtet så vi tilbake på det som hadde skjedd under det forrige året , og vi 

ble enige om at det hadde vært et flott Miner-år . Vi takker Oslo-gruppen at

ter en gang for del fine treffet. 

Vi fant f r am til reiserulen vi skal ta t i l sommertreffen i år . Vi kom fram til 

at v~ skal ta b8len irra Larvik onsdag den 19 . 7 . klokka 7.30 om morgenen, og 

returnere fra Danmar k mandag den 24 . egil & Ole m/familie skal dra en uke tid

ligere . 

Pe møtet ble det servert kaffe m/diverse godbiter . det var Egils kone H-814 

Kristin som serverte . (lakk for maten!) 

Det har ikke blitte jobbet så veldig mye f'lor r is i det siste her på ~løre . A-

1:23 Egil bygger hus , så han har nok å henge fing r ene i . t'len Egil ruger på et 

tourerprosjekt, som er se å si halvferdig . Egil har dessuten kjøpt seg at t er 

en Van, som jeg har forstått om tid og stunder skal bli en Pick Up. Det vi r 

ker nå som om at A-327 Sjarte har tenkt å gjøre alvor av den langtidsplan lag

te rustveisingen . det er ba r! Hvis alt klaffer , kan det hende at r'løregruppen 

får med seg en ny bil i år . Det er min egen Van 59' modell som er unde r re

staurering . Høregruppen hal' tenkt å markere seg litt mel' i år enn tidligere . 

På vilken rnåte, får vi se . 

Nå r det gjeldel' aktiv i teter ulover året, kaj jeg nevne at ~10regruppen kanskje 

skal ha en egen f'linor stand ved en bilutstilling som blir arrangert ved slut

ten av april . Vi skal dessuten ar r angere deleturer for å plukke deler av f or

skjellige vrak på Sunnmøre . 

Egil fortsetter som kasserer i Høregruppen . Lidvard så fra seg vervet som 

kontflktperson . Han mente at han hadde hatt den oppgaven lenge nok . Lidvard el' 

forresten blitt formann i Storfjorden Automobil Klubb i Alesund . 

Den nye kontaktpersonen i ~løregruppen er A-1339 Henry Eide . 

(Adresse/llf . nr . - se framme i bladet) 

Nøregruppen hi'lper at Dlle ~lorrisfolk får et innholdsdkt r·Unor-år! ! 

Hilsen for ~løregruppen 

A-1339 Henry 
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:to ~ORRIS MINO 

Besked ~~'~ ~~ 
fra ~~~ 

ØSTJYLLAND 

Minitræf. 

Ligesom sidste år holder østjylland minitnd i pinsen. 12 -

14 Maj. Det finder sted pa løgballe camping, mellem Stouby 

og Juelsminde, og alle er meget velkomne. 

Proqram . 

Fredag D. 12 Maj Eftermiddag Indkvatering 

Ca . kl 18 . 00 Evt. fælles grillning , 

Lørdag D. 13 Maj kl 08 . 30 Morgenmad 

kj 09 . 30 Køl~etur j omegnen 

kj 13. 00 Abent hus. m. diverse 
akt i vi teter 

kj 18. 00 Fæi les gri llatten 

Søndag D. 14 Maj Formiddag Diverse akt ivi teter 

Eftermiddag Oprydning og afsked 

(Fortsættes) --) 
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Foruden muligheden for at bo i telt og campingsvogn, kan man 

leje 7 personers hytter som forudbestilles direkte på 

campingpl adsen. Hytterne koster 130 kr . + 26 kr. pr. person 

pr. døgn. 

Fr a Horser.lS 
ve"; n r . S2 

/ 
/ 

Bjerre 
/ 

Fra Vejle 
Vej nr, as </,

;/ 

Hyrup 

Stouby 
.' 

Hl{~) ~) 
1:; H 

L"'~fhall e 
Camping 

Juelsminde 

Hel~ er et kort der viser træfpladsens beliggenhed. Så skulle 

der ikke være nogen undskyldning for ikke at møde op til 

minitræf på Løgballe camping. 

Løgballe camping 
Løgba l l evej 12 
7 140 Stouby 
TIt 05 691200 

Tilme lding til 
A - 73a Per Madsen 
TI t 05 892002 

Seneste tilmelding mandag D, 8 / 5 II 
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EFTERLYSNING - DUSØR UDLOVES I 
Morris 1000 Super 2 dø r s personvogn , farve : smo ke gr ey " lyseblå- gr å ". 
Kende t egn : anhængertræk, antenne i højre fo r skærm . Sn r t/hvid~ nr . Dleder 
BJ 52 490 . 

Den e r stjålet i Arhus , 

Henvendelse næ r mest poli l i e ller Bj ar ne f.1øllegaard tlf . 06 - 15 26 16 

I Mini-træf Sydfyn I 

S}\ ER DET ATTER TID FOR MINI-TRÆF p}\ SYDFYN 

FYN 
Denne gang mødes vi på BØJDEN CAMPING, Bøjdenlandeve j 12, Bøjden v. Faaborg i 

week-enden den 16., 17. og 18. juni 1989. 

Der er mulighed for leje af 6 personers hytter til kr. 125,- pr. døgn + overnatningsgebyr. 

Men best il allerede nu, da der er rift om dem. 

BØJDEN CAMPINGS telefonnr. er 62 - 60 1284 . 

Tilmelding ska l ske senes t den 11. juni 1989 til: 

A - 596: Albert Hansen 

Brændeskovve j 18, Tved 

5700 Svendborg 

TIf. 62 - 21 98 06 
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Sydsjællands-gruppen 

Det var så vores første tekniske værkstedsdag. A-318 Knud havde stillet s i t 
værksted til rådighed, så ved 10 tiden mødte de første op og ved 11 t ide n 
var vi fJ minarer. Vej r e t var koldt så vi star t ede inde hos Inga med frisk
lavet kaffe og hjemmebagt kage . 

Efter at have fået varmen, gik mændene ud på værkstedet og igang med at 
små reperere forskellige ting , testet Minarer og der blev sat fart s tr i be 
på !'-lino l', det pyntede . 



Ved 13 tiden kom et par 
af konerne og så var 
der en, som mente at 
det var tid til lidt 
socialt samvær , så 
madkurvene blev fundet 
fram og vi fik stillet 
sulten under megen 
snak og latter, og da 
vejret stadig var 
råkoldt gik der et 
par halve snapse 
rundt, så alle 
kunne få varmen 
igen. 
Så blev der arbejdet 
et par timer igen 
og der var varm 
kaffe og kage efter
hånden som der var 
nogen , der trængte 
til et hvil. 
Kl . 17 . 30 var der kun 
en enkelt tilbage , 
som kø r te k!. 19 . 00 
efter en lang snak 
med Knud. 
1000 tak for husly, 
kaffe og dejlig 
kage til Knud og 
Inga, det var en meget 
hyggelig dag trods 
det lille fremmæde . 
Vi havde håbet der 
var komme t f l ere . 
men 1000 tak til alle 
dem de r mød t e op . 

t~ed venlig hilsen 

H-386 Ketty 
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National Rally Knebworth I 
Den 14-6-89 vil vi være nogle oiler der tager turen til Englands store 
somrnertræf . 
Afrejse fra Esb j erg den 14-6-89 kl. 17 . 30 
Ankomst Harwich kl . 12.30 den 15-6-89 . 
Hjemtur f ra Harwich den 19-6-89 med ankomst i Esb j erg den 20-6-89 k!. 13. 45 
Prisen for færgebi llel: 3280 kr . for en bil - 2 persone r og liggepladser. 

D.F.D .S. har også et tilbud der hedder "4 i bilen" for 4 personer i en bil 
og liggepladser: 2390 kr . 

Reserve r så hurtigt du kan - D.f.D. S. sejler med en færge mindre i år end 
sidste år. 

Knebwor t h ligger nær london, så køreturen er overkommelig. 

Jeg har kontaktet ar r angøren fra sid t e år (John og Marilyn Weaver ) for 
at op l ysninge r om tilmeldingskupon , og venter på sva r. 

Du er stadi g velkommen t il at kontakte mig hvi s din i nteresse e r vagt . 
Hu s k vi ha r en vandrepokal fra "M i nor Pul!" at fo r s vare . 

~Ied venlig hilsen 

T ina ~Iondrup 

Tl f . 05 - 72 07 27 
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NATIONAL RALLY 
17th/18th June, 1989 

KNEBWORTH, HERTFORDSHIRE 
Plans for this year's National Rally at Knebworth are now well 
advanced and it locks set Io be a pretty special evenI, bigger 
and beller Ihan ever befare. The organising cammillee has 
been looking at a number af newevenls for the two days, but 
that won ', mean same af the old favourites such as Ihe Minor 
P':JII and Ihe Fancy Dress Rally Reunion will be going, They'lI 
stllf be very much to the foreiran!. There should be more side 
shows and siaiis for everyane to enjoy, and even more Io keep 
you and the wife/husband/boyfriend/girliriend/family 
occupied and entertained . There should also be a number af 
special allraclions which are still top seere! al this stage. 
Besides everything thai will be 90ing an Minorwise, 
Knebworth Park itset! will be well worth laking a look al, what 
with the house. gardens, adventure playground. miniature 
railway, etc, 
For those af you who missed the details in a previous issue 
and are at a lass as to where Knebworth is .. , it's just alf the 
A 1 M in Hertfordshire and is very easy to gel Io as it is an the 
main motorway nelwork. The site forms a huge natural 
amphilheatre which is just perlect for our National Rally. 
There'U be a campsite right nex! lothe rally site and for those af 
you who aren', keen an living under canvas, there's a hotel just 
down the road , 
O.K" so having whetted your appelite, yeu're now dying Io 
know more aboul the Club's premier evenl ... Well , we're not 
goin9 to leU you new, but over Ihe nex! two issues af Minor 
i'~a:'ers you'U be told everything you want to know about The 
R311y and how Io ensure yau will be able to say to people in the 
future. ~ I was there.· 



I Nordisk Classic Car Show '89 I 

NORDISK MDRRIS MINDR KLUB (København ) vil sammen med mange andre klubber ud

sti l le på Sjæl l ands første klassiske bil show og salgsudstilling, der finder 

sted 26 . - 27 . august 1989 i Frederiksborghallen i Hillerød. 

120 vogne udstilles med særudstill inger om f . eks . klassiske Mercedes-vogne 

gennem tide r ne , fra Danmarks Tekniske Museum, med arbejdende værkstede r og 

udstillingsstande med tilbehør, vær ktøj , håndværksstande omhandlende karosse

r i , sadelmager , l akeri , el , svejning m.m. 

Udenfor er der plads til et næsten ubegrænset an ta l stader til Danmarks stør 

ste stumpma rked, og indenfor vises gamle væddeløbsfi lm og salgsfilm . Der er 

ku rsus i resaure r ing og også udstilling og salg af modeller, legetøj, in

struktionsbøger m. m. 

Formålet med NORDISK CLASSIC CAR SHOW er at fremme interessen for og viden om 

"gammelbilerne" og de klass i ske mærker . Men også at væ re lande t s største børs 

for udveksling af viden og er far ing samt køb, salg og bytte af stumper , til

behør og alskens reservedele . 

I ndendørs findes ca feter i a og restaurant og udendørs 01- og kaffetelte. 

Saøndag den 27. august kl. 13 . 00 holdes auktion og i forbindelse med showet 

udsendes et 80-siders program-katalog . 

Vi håber , det bliver et skue, hvor alle kan mødes , handle , glædes og få op

leve l ser . 

Med venlig hilseln 

Frank Ferdinandsen 

Jens Robdrup 
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*MEDLEMMERNES BILER* 

A-1321 Kjeld Svenningsen fra Brønders l ev, kører til dagligt i den ene af dis

se 2 Horis'er - de er, hvad han selv betegner, mand + kone biler . For uden 

de 2 viste biler, er !{ ,ield i ndehaver af ikke færre end 2 mere , som er under 

restaurering . Han har 

kørt ~lorris siden 1984 

og haft lalt 5 stk . 

Vi byder Kjeld og al

le hans biler velkom

men i NI·tI·1K . 

På nederste billede har vi medlem nr . A-1466 Ole Bernstein's Z-dørs fra 1967. 

Ole kommer fra Va l by og har kørt /101'1'15 siden 1987, hvor han så har haft l . 

Bilen er original og i daglig dr ift. 

nl e sender samtidi g 

Er det muligt at få 

med følgende ordJyd : 

et spørgsmål, som vi hermed lader gå vide r e : 

motorens årgang oplyst efter dette skilt som er anbragt, 

8G25 N41037 ? 

AB 

Kan nogen i klubben hjælpe ham med delte, vil han være meQet taknemlig. 

, 
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Også et velkom-' 

men til dig 

Ole . 



Sælges: 

Henv . : 

Sælges: 

Henv . : 

Købes : 

Henv. : 

Købes: 

Henv. : 

Køb og salg 
71 Minor Saloon, Grøn , perfekt, original stand. Sorte pla

der, een ejer . Km . 156.000 

Adskillige vitale dele renoveret el . udskiftet, f.eks. 

motor , køler, styrtøj, bremser, benzintank , va nge r , skær

me. 

Løbende vedligeholdt m. h. t . smøring , olieskift , filtre, 

undervognsbehandling, dæk . 

r'ledf01ger : 6 manual s + div. kvitteringer vedr . ovennævnte . 

Pris . kr. 22 . 500,-

A-591 Jon Dusen 
Sandbakken 10 
2791 Dragør 
Tlf . 01 53 39 26 

Ti l Norris 1000 Traveller sælges et komplet nyt sæt træ

værk ( asketræ) . Træværket ha r aldrig været monteret. 

Kan evt . leveret i Danmark for mindre beløb. 

A-555 Jens Hansen 
Tlf . Ol 68 68 18 

Træværk til Traveller, komplet med faste side ruder, helst 

uden for meget råd og sorte pletter . evt . hel bil . 

A-1198 Frederik Guldberg 
Tlf . 02 99 85 00 kl . 8 . 00 - 16 .00 
Tlf. 02 52 63 41 Aften 

Komplett originalt plan til Pick-up ønskes kjøpt + for

skjermer helst i Norge eller Sverige . 

A-l392 Atle Wil l ersrud 
Granstubben 
1927 Hånås foss 
Norge 
Tlf . 06 62 91 66 29 



Sælges : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv. : 

Sælges : 

Henv. : 
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I Sælges I 
~Iolseley 1500 sælges . Samme s t ør relse som ~lo r ris 1000 , 
1500 moto r år g. 57, lavt s t elnummer, Den skulle have 
været den nye Morris 1000 model(se bogen The supreme 
smal l car . Forment l ig en ener i Danmark (venst restyret) 
nog l e få blev i ndfør t , men den li lle luksusprægede vogn var 
for dyr . En ejer , dernæst mange års stilstand, så gennem
restaureret for et par år siden og kørt nogle få tusinde om 
åre t. Særdeles god s t and . Indreistreret t-torris 1000 kan 
ev t. indgå i handlen 

~lege t dårlig 4-dørs Morris 1000 sæl ges også billigt. 

J .B. Nielsen 
B. S. I ngemannsvej 4 
8230 Aabyhøj 
Tlf . 06 - 15 47 42 

MORRI S 1000 Super, (bindingsværk) trafalgarblå, i god 
stand, lever es nysynet . Kan evt . også besigtiges i Jyl l and 
(Hou) efter afta l e . 

Pris kr . 12 .000, -

Bj ørryhn r . Peder sen 
Tlf . 02 - 85 19 25 

1 stk. for kromet ventildæksel - 1 stk. bagemblem til Mt~ 
model (m "vinger " og refleks) 1 s tk. front hjælmsemblem med 
M et i mid t en 1 sæt org . van/Pick up bagr e flekser 1 sæt 
bagkl apsbokstave r "Minor 1000" 2 stk . pe rsonvogns dø r hånd
t agspynter inge 2 stk . org . læde rs troppeholder e til fordøre 
3 stk. forkromede or g . baglygtekranse van/pick up (små) 

A-1 093 Torsten Ander sen 
Pugesøvej 2 
5600 raaborg 
Tlf . 09 - 61 98 53 



Sælges: 

Henv. : 

Sælges : 

Henv . : 

Henv . : 

SÆLGES 
1936 mod . Opel Olympia rest. obj. komple tt m/mye nye deler. 

Ca . 1938 mod . Pontiac delebil 

1948 mod . humber Pullman limousine 

A- lI72 Sjur Degestard 
Brøsetvn. 149-16 
N-703S Trondheim 
Norge 

~lG midget motor 1100 CC . 

Ma r ris Mi nor Sedan årg . 

I-lorl' i s Miner Sedan - 61 

62 hk . k r . 

57 

+68 2 s t k . 

;' 700 , -

2 . 500, -

2.500,-

l ton brugte dele , ring og hør nærmere . De r er f r a a lle 

modeller . 

A-1163 Sør en Rasmussen 
Da l sgå rdvej 17 
Dustrup 
8963 Auning 
Tlf . 06 49 20 29 

f1u::;tJ.ci pLlflcdf:l,(: til Dngklap 2 0. . 

samt kan t mellem dør 

[' O 

bagklap pa ne l 

l sæt rus tfri dørramrne 

A-'138 Ka j A. Larsen 

'I'lf . 058'10957 

D(n !w.n l 0 ('; bund , 

dørltant bunO 
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Købes : 

Henv . : 

Sælges : 

Henv. : 

Sælges 

Henv . : 
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SÆLGES 
Forgasser til ~lorris 1100 cem motor . 

A-1172 Sjur Dagestard 
Brøsetvn . 149-16 
N.703S Trondheim 
Norge 

Tlf. 07 58 88 32 

Hovedrep . motor 11 00 cm fu ldt monte r t 
med karbu r at or + eldele 
Topsty kk e + manifold + karburatm' 
Viskermotor + drev 
Bl æsermotor 
Varmeapparat 
Dynamo renov . 
St artmotor 
Kølermonteringsp l ade m. hjælmlås 
Bremsetroml er a 
Fron t rude 
Bagdøre (travelie r ) 
Bages t e kofanger + lygter + beslag (trav . ) 
Bagskærme metal Ctraveller) 
Motorhjelm 
Bagklap 
Styr estang (tandstang) 
Div . lygter og kontakter 
Ring og hør 

A-870 Erling Hølholm 
Skovvej 10 

. 6300 Gråsten 
T}f . 04 - 65 21 96 

3 .500,00 
400 ,00 
200,00 
100,00 
250 , 00 
100,00 
150,00 
400,00 

50,00 
150,00 
400,00 
600 ,00 
400 , 00 
150 , 00 
150 ,00 
150,00 

Morris "100 Super Van-Bindingsvæ r k- gu l e plader 
årg . 12/70 synet 5/1-89 . 
T i p- T op renoveret, 4 fiberskærme , hovedvanger fornyet 
mm . , god motor, virkelig fin bil som skal ses . 

' ... Pris kr . 18 . 500,- incl . nr . plader 
evt. byttes med u/restaureret t"1orris 1000 

A-420 Ivar Guldager 
Nørregade 23 , østrup 
9600 Aars 



Sælges : 

Sælges : 

Henv . : 

SÆLGES 
Horris 1000 Pich Up årg . 60, ombygget med træl ad og 
restaureret i 86 . Blå med hvide plade , sælges med el ler 
uden syn . 

Horris 1000 pe r sonbi l special bygget . Van ambygget ti l 
2 personers , for l ænget kab ine og start lukket bagagerum . 
Synsfr i træk . So l s kærm. Hv i de plader årg . 71 s kal ses . 
3 bagesøre til Bindingsvær k . 

A-1 075 Sigurd Knudsen 
Tlf . OS - 38 29 70 best aften 
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I Nye medlemmer I 
B-1480 Erling Nydam 

Vestervangen 67 , 5690 Tommerup, Danmark 

A-14S! Steen Nielsen 
Skovvangsvej 6 , 5550 Langeskov , Danmark 

A-1482 Michael Skade Hansen 
~ristruph0jvej 70 ttv ., 8800 Vi borg , Danmark 

A-1483 Erhardt Lauersen 
Fuglemosevej 5 , 8800 Viborg , Danmark 

A-1484 Jan Udd 
Vibogatan 9 , 511 56 Kinna , Sverige 

A-lil8S Søren Kjul 
~lariagervej 450 , 8981 Spentrup , Danmark 

A-1486 Flemming Lønborg 
Solengen 7 Undløse , 4340 Tølløse , Danmark 

A-1487 Søren Gotfredsen 
Tulipanvej 2 , 4920 Sollested , Danmark 

H-148S Hans Carøe 
Fussingøvej il Ålum , 8900 Randers 

A-1439 Jens chr. Jensen 
Abildgårdsvej 85 Byrsted , 9240 Nibe , Danmark 

A-l490 Tage Jensen 
Mølleparken 121 , 7190 Billund , Danmark 

A-l49! Jens Aage Daugaard 

34 

~stervangsvej 3 Krogager. 7200 Grinsted , Danmark 

MORRISTRAFF I MORA 

F~rsto helgen i Juli (30/6-2/7) ordnar NMMK-Dalorna 

en sommartråff i Moro . For mer information, ring: 

Thomos Eriksson (A838) Tel. 0250-13530 Arb. 15445 Bost. 



Jubilæumstilbud ! ! 

1. T-SHIRTS : SO ,- Dkr . pr . stk . str. 38 , 40 , 42 og 44 ) 

2 . SWET-SHIRTS : 150 ,- Dkr . pr . stk . str. S , , L og XL og XXl 

3 . NORMINOR : 10 , - Dkr . pr . stk . fra nr . 40 og fremefter) 

Glo NORMINOR : 7 , - Dkr . pr . stk . fra nr. 15 t~ l nr . 39) ~ 

4. KLÆBEMÆRKER : 10 , - Dkr . pr . stk . , 3 stk . 25:- Dk~ . 1t~~~~ 
5 . STRYGEMÆRKER : 10 , - Dkr . pr . stk . ø~O~ 
6 . JAKKEMÆRKER : 25 , - Dkr . pr . stk . 

7. GRILL- EM BLEM : 95 , - Dkr . pr . stk . 

S . TE-KRUS med .tryk på begge sider : 35 , - Dkr . pr . stk . 

p 

l Alle priser er inel . porto I 

VÆR »VELSET .. BRUG 
KLUBBENS LOGO 
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'1052 0000100655 

BENT JUEL NIELSEN 

HASSEL VEJ 4 
8850 BJERRINGBRO 

00 

Mon vi får denne campingbus at se til : 
Nordisk Morris Minor Klubb's store 
sommertræf i Jelling d. 21.-23. juli 1989? 


