Nr.71 Maj 1991

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB

Generalforsamlingen blev afholdt i Odense den 16. marts
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Minor, som han netop var blevet færdig med at restaurere.
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LOKALGRUPPER
Gruppe

Kontaktperson

Telefon

Oslo

A-001 OleJ. 0stby- Box37
Hovseter - N-0705 Oslo 7

Jobb (02) 45 54 71

NORGE
Klubbmøte: 1. onsdag imAneden kL 18.00. Møtested mai-okt: Rodeløkken Kafe, Bygdøy. Nov-apr: Kjemisk inst., Blindern. rung et av styremedlemmerne p§ forhAnd i telrelle det er specielt program.

Møre

A-1339 Henry Eide - Lerstadnakken 071 43663
N-6014 Ålesund

Jiimtland

A-1074 Kåre Torfjiill- Furutorpsga- 063-113931
tan 23 - S-83137 Ostersund

Dalarna

A-838 Thomas Eriksson - Krål<- 0250-15445 Bost.
13530 Arb.
bergsviigen 4 - S-79200 Mora

Goteborg

A-1169 Matz Lundgren - Von Ger- 031183220
desgatan 7 - S-41259 Gateborg

SVERIGE

DANMARK

Nordjylland A-l64 Jørgen Ebdrup - Vestavej 14
DK-9200 Alborg SV
Randers

98182329

A-12Q Anton Kamp Nielsen - 0ster- 8644 32 95
gade 17, Asferg - DK-8990 Fårup
Klubmøde - mikrotræf - åbent hus : Den sidste lørdag imAneden

kl. 10 -17, Østergade 17 -19, Asferg.

Midtjylland A-614 Peter 0lhohn - Ejstrupvej 27 86933374
th. - DK-8340 Malling
Østjylland

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 75720727
135 - DK-7100 Vejle

Sønderjylland

A-216 Johannes Juhl - Lindevej 8, 74547496
Overjerstal- DK-6500 Vojens
Klubmøde: Se under Als.

Als

A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 744721 81
DK-644Q Augustenborg
Klubmøde: Aktivitetshuset Åbenrn, Nygade 23, Åbenrll- hver 3. torsdag kJ. 19.30 i de ulige måneder.
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Gruppe

Kontaktperson

Telefon

Fyn

A-1188 Henrik Nielsen - Saxovej 91, 66 16 57 28
1.34 - DK-521O Odense NV

DANMARK

Klubmøde: Den første tirsdag i mAneden kJ. 19.00 i Ungdomsklubben

p.\ Næsby Skole, Skolevej, Næsby.

Sydfyn og
øerne

A-5%AlbertHansen-Brændeskov- 62219806
vej 18 - DK-5700 Svendborg
Klubmøde: Den sidste tirsdag i mAneden kJ. 19.30 pli Stenstrup Kro.

Nordvest
Sjælland

A-990PoulHenningHansen-Havn- 53468710
søvej 5 - DK-4591 Føllenslev
A-881 Max Christensen - Hagested- 5346 34 82
vej 18 - DK-4532 Gislinge
Klubmøde: Den første tirsdag imAneden. Nænnere oplysninger hos
kontaktpcl1tonen.

København A-016Jens Chr. Jensen -Toftemose- 36 77 12 81
vej 20 - DK-2650 Hvidovre
Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53736549
484-486, Rislev - DK-4700 Næstved
Klubmøde: Dcn før.;tc søndag imAneden kl. 19.30 pli Sorøvej 484.

Lolland-Fal- A-1461 Dennis Hansen-Bygaden 10, 54859343
ster & Møn Nagelsti - DK-4800 Nykøbing F.
Bornholm

A-1036 Esben Hansen - Sandflugtsvej 22, Kredsen 8 - DK-3700 Rønne
A-1174 Allan Rasmussen - Smedegårdsvej 23 - DK-3700 Rønne
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FORMANDENS SIDE
Ja, så er det Norminor-tid igen. J eg vil
starte med at sige tak til dem som kom
til generalforsamlingen og så samtidig
give noget af et hjertesuk over alle dem
som ikke kom.
Kan det virkelig passe, at der kun
kan samles 30 mennesker ud af 800 ved
en sådan lejlighed. At der ikke kommer flere kan jo selvfølgelig tydes på
flere måder, både positive og negative;
vi i styret har valgt at tolke det på den
måde, at størstedelen af NMMk's
medlemmer synes at klubben kører
godt og at man ikke ønsker noget ændret.
Som man kan læse af ovenstående
var vi ikke belutningsdygtige, dog gav
generalforsamlingen styret lov til at
ændre datoen for indbetaling af kontingent, selvom dette medfører en ændring i vedtægterne. Som det er nu skal
kontingentet for kommende år være
indbetalt inden den 14. december,
hvad der er mange som ikke gør; de betaler senere ijanuar eller februar. Dette medfører ar der kommer indbetalinger i det gamle og det nye regnskabsår. Da regnskabsåret slutter 31. december, vil det hjælpe vores kasserer
gevaldigt, hvis dette ikke var tilfældet
og regnskabet vil komme til at se bedre
ud - og ikke som i år med negativt resultat. Ændringen drejer sig om paragraf 2 stk 4., hvor der står: kontingent
for det kommende år skal være betalt
inden den 14. december - det bliver så

til: kontingent for det kommende år
skal være betalt inden den 31. januar.
Vi ved godt dette er en bøjning af
vedtægterne for NMMK og hvis der er
nogen som har noget imod deUe forslag og dets gennemførelse, bedes de
rette henvendelse til styret inden den
1. juni 1991. Forslaget vil så blive behandlet ved næste generalforsamling;
men vi fra styret vil kraftigt opfordre til
at det går igennem nu, af hensyn til vores kasserer og regnskabet.

SommertrætTet 1991
Sommertræffet i Ålesund bliver på
Prinsen Strandcamping, 6015 Ålesund, tlf 071 36 204. Grunden til at jeg
skriver dette er, at overnatning skal bestilles direkte ved henvendelse til campingpladsen. Sagt på en anden måde det er ikke nok kun at melde sig til på
tilmeldingsblanketten, som findes
længere fremme i bladet.
Endelig en opfordring til at anvende korrekt adresse og skrive afsender
på breve tilos, da der stadig kommer
post til den gamle adresse. Som noget
nyt har vi bagest i bladet et par efterlysninger på personer som ikke har
brugt medlemsnummer ved henvendelse til klubben. Finder du dig selv på
denne liste, bedes du henvende dig til
vores kasserer: H-1120 Birgitte Jensen, Skt. Klemensvej 32, DK-5260
Odense S, tlf. 66 15 1202.
A-1264 Her/uf Klludsell
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DATO

ARRANGEMENT

ARRANGØR

Maj
lør. den 4.

Aftenmøde: Frihedsmuseet, k!. 20.

København

søn. den 5.

Møde på Sorøvej 484, k!. 10.

Sydsjælland

søn. denS.

Kl. 13.30 - månedsmøde
Hos John's Autolakering, A1297
Mortensgade 9, 9640 Farsø
Emne: Bremser - justering/service

Nordjylland

tors. den 9.

Jydsk - fynsk Classic Auto Jumble
1991

MG car club

Minitræf, på Rørbæk Sø Camping
fre. - søn.
den 17. -19.

Østjylland

søn. den 19. Oldtimerløbet 1991

Dansk DKW
klub

søn. den 26. Madpakketur til Kulien
tilmelding

København

søn. den 26. Fiske-strandtur. Start fra Sorøvej
484, k!. 10.00. Med madkurv.

Sydsjælland

Juni
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lør. den l.

Fælles køretur til stumpemarked i
Gjern. Afgang fra Bilka's parkeringsplads k!. 8.00. Tag evt. madpakke med.

Nordjylland

søn. den 2.

Kl. 13.30 - månedsmøde
Hos Rene B. Jørgensen, A-1271
Bret!evilles Gade 13, Hal I
9000 Ålborg
Emne: Smøring og vedligeholdelse

Nordjylland

søn. den 2.

Møde på Sorøvej 484, k!. 19

Sydsjælland

DATO

ARRANGEMENT

søn. den 2.

Træf på Skjoldenæsholm

ARRANGØR
Renaultveteranerne

lør. - søn.
den8. - 9.

National Rally ved Leeds, England

fre- -søn.
Minitræf i Lundeborg
den 14. - 16.
lør. den 22.

Tur til Ålholm på Lolland
tilmelding

Sct. Hans Træf hos Niels og Anny
lør.-søn.
den 22. - 23. Bål og grill lørdag aften

MMOC

Sydfyn
og øerne
København

Sydsjælland

Juli
tors. den 11. Gemensam resa till Ålesund
Start från Statoil iOstersund
kl. 10.00

Jiimtland

Sommertræf i Ålesund
fre. - søn.
den 12. - 14.

Møre

Tur til Lejre. Start fra Sorøvej 484,
kl. 10. Med madkurv.

Sydsjælland

fre. - søn.
den 9. - 11.

Minitræf

Als og
Sønderjyll.

søn. den 18

Ud-i-det-blå med anden klub
tilmelding

København

lør. den 31.

Grillaften hos Lene og Leif. Start
kl. 15. Medbring mad, drikke og
grill.

Sydsjælland

lør. den 20.

August
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GENERALFORSAMLING 1991
Referat fra Generalforsamlingen den 16. marts1991
Dagen startede med det store kolde
bord på Næsbylund Kro, og da alle var
mætte gik vi til den mere alvorlige del
af festen; generalforsamlingen.

Pkt. 1.
Valg af dirigent og referent. Henrik
Nielsen og Palle Hansen blev foreslået
og valgt
Pkt. 2.
Formandens beretning.
Pkt. 3.
Regnskab.
Regnskabet blev forelagt og kommenteret. Regnskabet kan ses andet sted i
bladet.
Pkt. 4.
Stedgruppernes beretning:
Oslo. Som sædvanlig mødte Oslogruppen op med et fint referat fra årets
gang i Oslo - se andet sted i bladet.
Rallders, har haft et godt år, med micro-træf den sidste lørdag i måneden
hos Anton Kamp
ØstjyllaIId. Har haft et stille år. Holdt
Pinse-træf med godt fremmøde.
FYII.Stille år med klubaften den første
tirsdag i måneden med svingende
fremmøde.
Als. Også et stille år. Det kn iber med
fremmøde til klubaflnerne, så det prø-
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ver man at gøre noget ved. Har afholdt
mini-træf med fint fremmøde.
SydfYII . Holder klubmøde den sidste
tirsdag i måneden, med ca. 10 fremmødte hver gang. Har holdt mini-træf
på Helnæs og besøgt Als-gruppens mini-træf.
Kbh. og omegll. Har ikke fungeret i
1990, men har nu fået en ny kontaktperson, så de håber på mere aktive
medlemmer i 1991.

Pkt. 5.
Evt.
Under evt. blev diskuteret om løst og
fast.
A-016 Jens Chr. Jensen bekendtgjorde at Cabriolet-sektionen er op løst
som en underafdeling af NMMK.
Da styret ønsker at ændre sidste
frist for indbetaling af kontingent, blev
det diskuteret om man skulle indkalde
til ekstraordinær generalforsamling,
eller sende forslaget direkte til urafstemning. Det kan ikke forventes at
10% af medlemmerne kommer til en
ekstraordinær generalforsamling, besluttede generalforsamlingen at såfremt der skulle være nogle der har noget imod at datoen ændres bedes de
rette henvendelse til styret. (Se også
Formandens side)
A-001 Ole 0stby efterlyste et rigtigt
medlemskort. Styret har haft forslaget
oppe og vende på et tidligere møde,
men mente at det var for dyrt. Der kom
oplysning om at man for ca. 1,50 kr kan
få vedhæftet et tyndt plastic-kort på gi-

rokortet, så det bliver en realitet fra
næste år.
Als-gruppen spurgte om vi havde
fået nogle henvendelser ang. sommertræffet 1992 i Danmark og måtte svare
nej.
Desuden blev vi enige om at i et af
de kommende blade vil vi udsende et
kartotekskort, så vi kan få medlemskartoteket ajour. Dette vil lette arbejdet meget, så send det venligst retur.

Medlemskartoteket skulle gerne engang i fremtiden føre til at vi kan udsende en medlemsliste over samtlige
medlemmer og deres biler.
Vi sluttede generalforsamlingen
med at se en film om, hvordan man byger en 2-dørs om til cabriolet
Til slut en stor tak til de få der gad
komme og specielt til Oslo-gruppen
som troligt møder op hvert år.

A-407 Palle HallselI

Regnskab for SommertrætTet 1990
Utgifter

Intakter

Campingstugor 36 x 200,- .... 7200,00
TaltJHusvagn 47 x 70,- . .... .3290,00
Traffmarken 46 x 70,- ....... 3220,00
Bjornpark 128 x 20,- ........ 2560,00
Kaffe m!brod 128 x 25,- .. . .. 3200,00
Orkester ....... . .......... 5000,00
Mat + kaffe 150 x 75,- ..... 11250,00
Lask og 01250 x 2,- .......... 500,00
(Pant og backar ej inraknade)
Grillkorv 250 x 2,50 ...... . ... 625,00
Korvbrod 250 x 1,- . . . .. . ..... 250,00
Senap og ketchup . ..... . . .. .100,00
Grillkol ..... . . . . . .. . . . .. .. .160,00
Starkol 200 x 11,- .... . . ..... 2200,00
Vin 20 x 42,- . . . ... . .... . .. .. 840,00
Servetter ml tryck . . .. . . .. .. .300,00
Pappersdukar m.m .......... .225,00
Hyra hembygdsgård ......... 650,00
Knivar NMMK 100 x 5,- ...... 500,00
Fargfilm 4 x 37,50 ... .. ... . .. 150,00
Framkallning 3 x 155 .. . .. . ... 465,00
Framkallni ng lx 105 . . . .. . .. .105,00
Forstoringar 60 x 20,- ....... 1200,00
Porton ... . .. .. .... . .... . .. .217,50
Hyra Toyota-buss ........... 750,00
Hyra Sky-lift. . . ............ .500.00
Totalt
45457,50

Campingstugor 34 x 200,- . .. 6800,00
Talt/Husvagn 47 x 70,- ...... 3290,00
Triifmarken 46 x 80,- ....... 3680,00
Traffavg. 128 x 50,- ......... 6400,00
Middag 93 x 150,- .. .. ..... 13950,00
Middag 16 x 50,- ........... . 800,00
Starkol l68 x 15,- .......... 2520,00
Vin 18 x 50,- . . .... . ....... . 900,00
Forstoringar 48 x 20,- .... ... 920,00
Bidrag NMMK ............ 5000,00
Underskottsbidrag Dalar.gr. 1197.50
Totalt
45457,50
Differans på ol och vin ar gratis dricka till funk tionarer och orkester +
pris i lagtavling efter middagen på
lordag kvall.
Anmalninger: 50
Morissar: ca. 50
Antal vuxna: 105
Antal barn: 23
Middag, vuxna: 93
Middag, barn: 16
Marken: 46
Foton: 48
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ÅRSREGNSKAB 1990
Indtægter

Udgifter

Kontingent ...... . ....... 83535,00
Tekrus . . ....... . . . ... ..... 280,00
T ·shirt .. . . .. . .. .. . .. .. . .. 2020,00
Sweat·shirt .. ......... ..... 300,00
Grill-emblem ....•..•...... 275,00
Jakkemærker ........•..... 100,00
Klubmærker ............... 240,00
Strygemærker ... . •..• ... ... 20,00

Køb af T-shirt ............ 11346,00
Norminor ........ . ..... . . 30876,00
Tryk af vedtægter .. .... .. .. 3283,00
Tryk af medlemsliste ... . ... . 566,00
Kuverter/papir . . ..... . .... 4156,00
Girokort ... . ...... . ........ 592,00
Porto ekstern ......... .. . 16983,00
Porto intern .............. .4717,00
KørseVtelefon ...... . ...... 2157,00
Kontorhold ................ 757,00
Udg. generalforsamling . .... 1650,00
Multi-Data ............... 5065,00
Repræsentation ............ 801,00
Sommertræf ...... . .. ... .. 6544,00
Plakater/pokaler/præmier . . . 2530,00
Diverse ..... ........... . . . 1219.00
93242,00
Underskud . .. .. . . . ..... . -1700.00
91542,00

Renteindtægter ... .. . . ... . 4772,00

91542,00

Aktiver

Passiver

Kassebeholdning . . ... . . .. . 1095,00
Girobeholdning . .. . . .. .. .. 2997,00
Check·konto .... . ....... .. 5855,00
Bank·konto ..... . ........ 73862,00

Skyldig sommertræf 1990 .. -1244,00

Varelager
T·shirt: 174 å 60" . . .. . .... 16440,00
Grill·emblem: 37 å 95,' . .. . . 3515,00
Te· krus: 36 å 35,' . . . . . . . . .. 1260,00
Jakkemærker: 141 å 20,- . . .. 2820,00
Askebæger: 7 å 35,- ......... 245,00

Egenkapital
Saldo 1/1-1990 ......... .. 180128,00
Årets resultat ............ -1700,00
Afskrivning inventar ... . . . -12338,00
Regulering varelager ..... . . . 715,00

Inventar
Primo saldo:
Afskrivning:

+ tilkøbt:
Aktiver ialt
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28458,00
12338,00
16120,00
43840,00

59960,00
168049,00

Passiver ialt

168049,00

ÅRSBERETNINGER '90
Styrets årsberetning
For os i styret startede året med overtagelsen ved generalforsamlingen
1990. Vi fik overdraget en masse kasser og en del effaringer fra det gamle
styre og så var det ellers op tilos.
Vi startede med at købe en computer med tilbehør til vores redaktør, og
det har da også ændret Norminor til
det bedre har vi hørt fra andre og synes det da også selv.
En T-shirt med et andet logo, for at
få lidt fornyelse, har vi også fået lavet;
men den har ikke været nogen ubetinget succes, for der er stadig en hel del
på lager. Dette med det nye logo var
ikke for at fortrænge det gamle, som
stadigvæk er vores bomærke, men blot
tænkt for at der skal være noget at vælge imellem.
Sommertræffet som A-838 Thomas
Eriksson stod for, gik også fint bortset
fra et par begynderfejl fra styrets side,
men vi regner med at lære det hen ad
vejen. En stor tak til A-838 Thomas for
et godt styke arbejde.
En Zippo-lighter med klubbens bomærke er det også blevet til og her var
det ikke os der fejlede, men Zippo,
som skulle lave lighteren. Det resulterede i at vi måtte returnere den første
sending, da de var trykt med et forkert
mærke; og så skrive til de medlemmer
der havde bestilt lighteren, og bede
dem have en smule tålmodighed til
næste sending dukkede op. Det var
nemlig i modsætning til T-shirten et
stort hit, hvis man kan kalde det noget!

Sidste punkt på året blev så generalforsamlingen 1991, som igen i år blev
holdt på Næsbylund Kro i Odense. Vi
havde nær troet at vi var nødt til at flytte den, for to dage før tilmeldingsfristen udløb, var der kommet 7 tilmeldinger, hvilket vil sige 11 mennesker; det
gik dog heldigvis anderledes og det er
vi da vældig glade for.
A -1264 HerlufKnudsell.

ÅrSberetning Oslo-gruppen.
Oslo gruppen er en av de eldste stedsgruppene, men kan fortsatt vise til
veksl. Høstens oktobermøte med 9 Minorer til viser at bilparken øker.
Snart er alle medlemmerne i Olsogruppen middelaldrende kvinner og
menn! Erfaringer viser at skriftlig
innkalling øker fremmøte.
Men året 90 startet Iiksom med Primus-treffen, årets kaldeste "Minoreventyr" og det var en fu lltreffer som
alltid. Besøk fra Sverige var det også. r
alt 8 personer kom seg ut av godstolen
for å tilbringe en natt i halmen. Teltet
og vedovnen, pluss den gode maten og
stemningen gjør dette til høydepunkter i livet og anbefales på det "kaldeste",
Samtidig med Primus-treffen deltok Arne B. Holm på LMK årsmøtet i
Oslo.
r mars kom den triste meldingen om
at Arne B. Holm var død. Et stort tap
for oss alle.
På generalforsamlingen i Danmark
den 24. mars deltak 3 av Oslo-grup11

pens medlemmer, men vårt forslag på
vedtektsendring ble ikke vedtatt.
Oslo-gruppens årsmøte ble holdt 3.
april og gruppen styre for 90 ble som
følger:
Kontaktperson 001 O le J . 0stby
Vara kontaktperson 045 John Boklund
Sektretær 091 Unni Boklund
Kasserer 026 Hans Volden
Styremedlem 005 Olav Bjørge
Styremedlem 704 Tore Lie
Valgkomite: Rolf Schau og Terje Sunnaas
Juni-møtet ble avsluttet med en garasjerunde og kaffe med Morriskake hos
Tore Lie. Dette hyggelige møtet ga støtet til flere uvanlige møtesteder.
Sommerens høydepunkt ble som
alltid; - NMMK sommertreff.
Orsa-treffen gikk inn i minnet som
et av de vellykkede treff og at over 50
Minorer møter frem utenfor Danmark
er bra! Som vanlig tar Oslo-gruppen en
eller annen l. premie med seg hjem!!
Oslo-gruppens høsttreff ble for 2.
gang holdt på Sveastranda Camping
ved Gjøvik. Været var strålende og syv

Miljøet omkring småbiler fra 50-60 lallet er fint, og det er interessant å sammenligne Minoren med andre på samme størrelse.
Onsdagsmøter er blitt til noe mere;
garasjebesøk, visning av Morris videoer og besøk på Teknisk Museum trekker fremmøtet opp.
Desembermøtet ble avslutningen
på året 1990 og dette ble til ett hyggeligt juæemøte hjemme hos Olav og
Reidun på Aurskog. Ved ankomst ble
det servert varm gløgg utendørs og inne var det varmt og mye god mat og høy
stemning. Olav ordner alltid med mange premier til utlodding og denne gangen ble det mange kroner i Oslo-kassa
og mange fornøyde vinnere.
Det negative denne gang er den lave responsen fra norske medlemmer
av NMMK når det gjelder vår tilknytning til LMK. Hvert år er det få som er
med når det gjelder kontingenten - den
må betales.
Oslo styret takker NMMKs styre og
andre Minor venner for et godt '90 Minor år.
A-OOl O/e Jørgen Øs/by

Van'er, en 2 dørs, en Tourer og en
ø

TravelIer kjørte sammen til Biri-Markedet, et møtested for gammelbilentusiaster fra hele Norge. På markedel
kunne man kjøpe gamle tekniske
innretninger av alle slag.
Molde gruppen var godt representert og tilsammen deltok 25 personer
på dette høSltreffet, som lørdag kveld
resulterte i grilling og fest lil langt på
natt.
Trefftil Tusen er et billreff for "småbiler" med motorer under 1000 cc.
Denne gang deltok det seks Minorer.
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Årsberetning fra Nordjylland
1990 var et godt år med mange aktiviteter. vi mødtes i regn og sol, men med
godt humør hver gang.
Året startede med en tur til Hirsholmene i maj måned. I juni måned var vi
til st umpemarked i Gjern og samme
dag deltog vi i et velgørenhedsarrangement i Randers. Senere i juni havde vi
en Weekendtur til Fur. I juli drog der
seks Morisser, fra Nordjyllandsgruppen, til sommertræf i Orsa. Den 5. au-

gust var vi på køretur rundt i 0sthimmerland, bl.a. med besøg på Danmarks Cykelmuseum og Nordjysk Motorsamling ved Als. Den 24. - 26. august havde vi traditionen tro minitræf
på Løgstør Camping. Året sluttede
med en hyggelig eftermiddag/aften i
Rebild Bakker og hos A-1497 Bendt i
Bradsted, den 16. december.
A-1641ørgell Ebdrnp

Årsberetning fra Sydsjælland
J a så er endnu et Minor-år fløjet afsted, hvor vi beklageligvis ikke fik givet
nogle livstegn fra os, men vi eksisterer
endnu selvom vi ikke er ret mange.
I fik ikke nogen årsberetning fra
1989, men det forløb som 1990 med
kun få ændringer.
Vi startede 1990 med et fastelavnsrnøde den 4/2 og så gik det ellers slag i
slag med vores faste møder og ture.
Turene tog vi hul på den 19/5, hvor
vi tog på fiske-strandtur til Glænø og
samlede 9 Minorer + familie til hygge
og fællesspisning af pølser, og som
sædvanlig fik ingen fisk på krogen,
men vi fik da delt præmier ud i de sædvanvige konkurrencer.

Den 23 - 24/6 havde A-538 Niels og
Anny stillet deres dejlige sted til råd ighed for vores årlige Set. Hans træf med
fælles Grill + spisning og bål på søen.
Efter sommerferien tog vi ned til en
lille primitiv campingplads på Møn,
som hedder Palmerrende. Det var den
17 - 19/8 hvor vi, ligesom til Sct. Hans

træffet, samlede 7 Minorer. Der gik tiden hurtigt med bål, grillning, snak, afslapning og stensamlingsture til vandet. En dejlig weekend i skøn natur.
Den 2/9 stillede A-1336 Leif og Lene deres have til rådighed for en hyggelig grillaften, hvor 6 Minorer mødte
op. Vi blev desværre nødt til at rykke
ind i deres havestue for at spise, da der
var risiko for at mad og mennesker
skulle blæse i svømme pølen, men eIlers var det en god aften.
Den 30/9 gik turen for 3. gang til Frilandsmuseet, hvor 5 Minorer fandt vejen ud og hjem igen selvom det var gråvejr. Starten gik med spisning af den
medbragte mad, hvorefter vi splittedes
i flere smågrupper og gik rundt og så
på den gamle huse og gårde. Så var det
tid til eftermiddagskaffe, bagefter var
der tid til endnu en lille rundtur inden
vi vendte næsen hjemad i det netop
startede regnvejr.
Den 7/10 var dagen, hvor Minoren
blev efterset og gjort vinterklar. Der
kom kun 4 biler, men de blev så til gengæld kikket lidt ekstra efter i krogene.
Ind i mellem var der tid til kaffe, snak
og en fælles frokost.
Den 1/12 sluttede vi året af med en
juleafslutning med gløgg, æbleskiver
og hyggeligt samvær.
Jeg vil gerne sige tak til alle de aktive medlemmer i gruppen, som er med
til at gøre vores møder og ture til hyggelige og sjove tider. Jeg håber at I alle fort sat vil støtte vores gruppe selvom
den er lille.
H-386 Ketty
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SOMMERTREFF I ÅLESUND
12. - 14. juli 1991
Møregruppen har den gIede å kunne
ønske velkommen til sommertreff i
Ålesund. Treffen avholdes hovedsakelig på Prinsen Strandcamping ca. 5 km
fra Ålesund sentrum.
Campingplassen ligger ved E-69
omlag midt imellom Spjelkavik og Ålesund. De har gode plasser for både
campingvogn og telt. Det finnes et t yvetalls hytter med varierende standard
og pris.
Der er også fin sandstrand for bading og kiosk med enkle varme retter
og kolonialvarer. Det kan leies robåter
for kortere turer.
Sunnmøre Museum er en av attreksjonerne som ligger i spaseravstand fra plassen. Her finner man et
rikt antall gamle skip og eldre bygninger.
Ålesund er byen som er kjent for sin
bebyggelse ijugendstil. Den har stor fiskerihavn og gode restauranter, moderne shoppingsenter, et fint akvarium
og eget museum.
Her finner du Prinsen Strandcamping: (Vi skal sørge for god skilting!)

Pak bileII, familielI og teltet og kom til
Sommertræf i Ålesll/ld dell 12. - 14. juli
Angående program velger vi å være
litt hemmelighetsfulle ennå ...
Særlig lørdagen vil by på overaskeIser. Når det gjelder middagen lørdag
aften, vil den foregå på byens beste utsiktspunkt.
HUSK:
Påmelding til treffen til Møregruppen
og all overnattingsbestilling direkte til
Prinsen Strandcamping, 6015 Ålesund. tlf. (071) 35 204, innen 1. juni
1991.

PRINSEN STRANDCAMPING A/S
ALESUND

I SKODJE
2S p J ELKAVI K
3ALESUND
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PÅMELDING TILL NMMK'S
SOMMERTREFF 12. - 14. JULI 1991
PRINSEN STRANDCAMPING, ÅLESUND
Medlems nr. _ _ _ _ Bil type _ _ _ _ _ _ Årgang _ _ _ __
Naw _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Adresse _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Post nr. _ _ _ _ _ By _ _ _ _ _ _ __
Land _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Telefon nr. _ _ __
Antal voksne _ _ _ _ Antal barn _ _ _ __
Ankomst dato _ __
Oppholdets varighet _

D
D
D
D

døgn

Middag lørdag aften.

voksen

Antal _ __

barn

Antal _ __

Foto av bilene
Treffmerke/ 60,- Nkr. pr. stk
Ønsker at deltage i bedømmelse
Stel-nr . _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D
D

Åben klasse
Original klasse

SKAL anføres ved opstilling I original klasse
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Påmelding (denne eller kopi) sendes in nen l. juni til:
NMMKMøre
c/o Henry Eide
Lerstadnakken
N-6014 Ålesund
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ARNE B. HOLM'S MINNElØP 1991
I forbindelse med årets sommertrelT
arrangerer Oslo-gruppen løbet fra
Oslo til Åiesund, i dagene fra 10_ 12. juli 1991.
Turen vil starte fra Oslo, onsdag den
10_ juli (kl. 10 - B), med dagsetappe til
Fagernes, via Hønefoss, på E 68.
Torsdag den 11. juli, blir det en tidlig start for turens lengste dagsetappe.
Den går over Valdresflya (Rv. 51), til
Lom, videre RV.15 til Grotli og hvis været tilla ter det - kjører vi en tur op til
"Dalsnipa" (1500 m.o.h. - med Minor!),
hvor det er en utolig flott utsikt!
Kjører videre Rv. 58, en meget svingete vei ned til havoverflaten og Norges "vakrestelt sted; Geiranger . Her

overnatter vi inntil en brusende foss.
Fredag den 12. juli, kjører vi over
fjellet igjen (R v. 58) til Eidsdal, med
ferge over till Valldal og videre til Sjøhalt (Rv. 58). Her tar vi av og følger E
69 til Ålesund.

Overnatting vil skje på campingpiasser med eget telt, eventuelt kan
hytter bestilles. Petit (campingvogn)
kan kj øres denne vei - hvis bremsene
og motoren er i orden! Veien er smal
enkelte steder så større campingvogner må kunne rygges om nødvendig!
Alle som blir med loves en uforglemmelig tur!
Avstander:
Oslo - Fagernes: 190 km
Fagernes - Geiranger: 382 km
Geiranger - Ålcsund: 70 km
Flere oplysninger?
Kontakt flg. personer:
Ole (47 2455625),
Olav (47 6 863871), eller
Hans (47 245541O)
Send Slippen/ kopi snarest (og innen
15. juni) til:
NM MK Oslo-gruppen
Postboks 37, Havseter
N-0705 Oslo 7
A-OOI Ole Øs/by

Medlemsnr.: _____ Minortype: _ _ _ _ _ _ Antall pers.: _ _ _ __
Navn: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Tlf: _ _ _ _ _ __
Adresse: _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __

D
D
D
D

D

D

Telt
Campingvogn
Hytte
Ønsker å være med! Send meg informasjon!
Ønsker å få tilsendt informasjon (i første omgang) .
Ønsker treffmerke; "Arne B. Holms Minneløp 1991", i messing, NOK. 25,17

PRÆMIERING
Sommretræf 1991 i Ålesund.
Som led i opprioriteringen af originalklassen vil vi igen i år fremsætte nogle
krav for deltagelse i originalklassen.
Følgende skal svare til bilens årgang: Farve, udstyr i motorrum, motor,
gearkasse, bagtøj, interiør, fæ lge og
hjulkapsler. Af ikke originalt udstyr vil
vi i år acceptere glasfiberskærme (idet
vi mener det ikke bibringer til et uoriginalt udseende - men senere vil vi stille krav om jernskærme), radialdæk,
H4-lygter og sikkerhedsseler. Der

kræves også opgivelse af stelnummer
af hensyn til kontrol.
Der vil i år blive valgt en komite, bestående af 3 medlemmer, helst 1 fra
hvert land, som vil bedømme om bilen
opfylder kravene tiloriginalklassen.
De biler som bliver godkendt af 3mandsgruppen vil få udleveret en
mærkat som berettiger dem til opstilling i originalklassen.

Bestyrelsen

SYDSJÆLLAND
Alle henvendelser angående arrangementer kan ske til Ketty på tlf. 53 73 65
49. (Se arrangementskalender for tid
og sted.)
Møde: 10 kr pr person
Juleafslutning: 25 kr pr person
Efterlysning til a lle medlemmer III
Jeg er ved at prøve at samle alle sange
om Minoren, da jeg syntes det kunne
være spændende at se hvor mange der
er skrevet til forskellige træf og andre
lejligheder. Hvis jeg får samlet nok, vil
jeg samle dem til en bog og da det kunne være at der var andre der kunne
tænke sig en sådan bog, vil jeg sende
klubben et eksemplar, så klubben kan
mangfoldiggøre den.
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Fra Sct. Halls-træffet 1990
I kan ringe på tlf. 53 73 65 49 eller skrive til: H-386 Ketty Rasmussen, Sorøvej
484, Rislev, 4700 Næstved.
På forhånd tak!

H-386 Ketty

ALS OG SØNDERJYLLAND
Nu er der kommet gang i lokalgruppen.

Her altså, til dem der har lidt kendskab til Danmark fra luften:

Vi har, som der står i arrangementskalenderen, fundet frem til et
sted i det sønderjyske, hvor vi holder
minitræf i august.
Men vi har besluttet, at der ikke skal
oplyses alt for meget om stedet og om
hvad der står på programmet i den
weekend.

Dette er campingpladsen i ..... , nej
det bliver først nærmere oplyst i juli
udgaven af NORMINOR.
Med venlig hilsen og på gensyn på
et af forårets minitræf.

H-1239 MartiII W Klillke

JAMTLAND
Gemensam (felles) resa liII ÅIesund.
Vi i Jamtlandsgruppen som ska åka till
Ålesund i somrnar kommer alt åka
ifrån Statoil i Ostersund torsdagen den
11n k1.10.00. Overnattar på Solsand
Camping utanfor Trondheim for att
åka darifrån fredagen den 12n kl.9.00.

Ni som ar intresserade av att åka till
sammans med oss vidare mot Ålesund.
Kan ringa om ni har frågor till Kåre
063/113931 eller Micke 063/104167.
A-I074 Kåre
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SYDFYN OG ØERNE
Gruppen afholder igen i år mini-træf.
Denne gang bliver det på Lundeborg
Strandca mping, Lundeborgvej 46 i
Lundeborg (tlf. 62251450), i week-enden fra 14.-16. juni.
Alle er velkomne - og da vejret sædvanligvis er rigtig fint i den week-end vi
holder mini-træf, skal du ikke snyde
dig selv for at komme til det lille idylliske fiskerleje ved Storebælt.
Tilmelding til træffet kan ske til Albert Hansen, Brændeskowej 18, 5700
Svendborg, tlf. 62 21 98 06.

Ejtenlliddagskaffen nydes i del grønne,
ved sidsle års Mini/ræ!

LOLLAND-FALSTER OG MØN
Så e r det snart tid a t få de gamle biler
ud i sole n og vise dem lidt igen.
D e r afholdes familiedag i Nykøbing
F den 1. juni 1991, hvor vi skal køre i
optog gennem Nykøbing F.

Så har du lyst til at møde op skal du
ringe til mig inden den 25. maj mellem
kI. 17 og 19 på tlf. 5485 93 43.

A-1461 Dennis Hansen

KØBENHAVN
Jeg har med held deltaget i en udsendelse i lokalradioen "Radio Øresund".
Udsendelsen varede 45 min. med tale
og musik. Jeg havde rig lej lighed til at
lufte min interesse for Morris Minor
og fortalte selvfølgelig om NMMK.
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D e t har givet flere positive henvendelser efter radioudsendelsen, hvorfor
jeg kun kan anbefale andre stedsgrupper a t søge konta kt med lokal radioerne.

A-016Jens Chr. Jensen

Week-end-tur til Slette Strand
Dagen kom, hvor vi skulle have
Nordjyllandsgruppens årlige weekendtur.
Lørdag middag samledes vi alle hos
Jørgen for at drage til Slette Strand.
Efter ankomst og inkvartering fik vi
kaffe og kage. Senere på dagen var der
stemning for en gåtur til stranden - og
det var ikke koldt - det var meget koldt.
Godt forfrosne vendte vi atter tilbage til vores varme værelser, hvor der,
efter lidt gammel dansk og øl, blev købt
lodder, som blev udtrukket om aftenen.

Endelig kom aftenens højdepunkt,
hvor vi satte os til et overdådigt ta'selv-bord. Under middagen var der levende orgel-musik, men det var ikke

noget at skrive hjem om, så vi holdt
standarden fra de tidligere år.
Det amerikanske lotteri gik dog meget bedre, da der næsten var gevinst til
alle.
Aftenens overraskelse var uddelingen af en gave til alle fra Nordjyllandsgruppen.
Søndag var der morgenmad samt en
længere gåtur (i snestorm) . Efter atter
en forfrysende gåtur var der enighed
om at trække teltpløkkerne op og vende næsen hjemad. Atter en vellykket
weekendtur var nu overstået.
En stor tak til alle medvirkende og
på gensyn næste år.

Med venlig hilsen
Annette og Henrik

CONCOURS DE CHARME
Classic autojumble, ved Gavnø Slot, søndag d 16. juni 1991
Indbydelse til Concours de charme &
elassic autojumble i Gavnø slots park
søndag d 16. juni 1991.
Atter i år har MG Car Club og Gavnø Slot fornøjelsen at indbyde til årets
Concours de charme & elassic autojumble i Gavnø Slots park.
Vi glæder os til at se dig med din veteranbil, klassikse bil, sportsvogn eller
vetera nmotorcykel. Samtidig indbyder
vi interesserede til at deltage i stumpernarkedet, som vil blive afholdt på udstillingspladsen, hvor der også er mu-

lighed for at sælge og købe veterankøretøjer.

Arrangementet Caneaurs de charme
I Concours de charme-konkurrencen,
præmieres det køretøj med deltager(e), som på bedste måde udgør en
helhed med hensyn til køretøj, tidstypisk beklædning og fremtoning. Konkurrencen opdeles i klasser, før og efter 1940 samt veteranmotorcykler.
Ydermere udnævnes en total-vinder af
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konkurrencen, og det bedst restaurerede køretøj præmieres.
Som noget nyt i år har vi udover
Concurs de charme konkurrencen et
ekstra tema. Vi kårer den ekvipage
som bedst muligt illustrerer et "gangsterkøretøj".
Bedømmelsen vil blive foretaget af
et sagkyndigt dommerpanel udvalgt af
arrangørerne.

Tilmeld dig i god til
Tilmelding inden den 1.juni 1991 giver
dit køretøj, dig selv og passagere gratis
adgang til arrangementet og den smukke Gavnø Blomslerpark. For deltagelse i Coucours de charme- og gangsterkonkurrencen er tilmelding nødvendig
- men - Du kan også deltage med opstilling af dit køretøj. Tilmelding hertil
vil sikre den bedste standplads, samt
give gratis adgang. Veteranbiler, klassiske biler, sportsbiler samt veteranmotorcykler er velkomne til at stille op
i parken uden tilmelding, men i dette
tilfælde må du og dine ledsagere betale entre.
Udstillere og sælgere på stumpemarked må betale et oprydningsgebyr
på 30 kr pr udstillingsmeter. Tilmelding med angivelse af det ønskede antal udstillingsmeter inden den 1. juni
1991.
Gatsby rest med dans. Lørdag den
1S. juni kl. 19.00
(dagen før concours de charme &c1assic autojumble)
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Festen foregår på Hotel Kirstine i
Næstved. Vi holder den i bedste Gatsby stil og med stort orkester. Kom megetgerne i tøj fra 1920.-30.erne. Der vil
være præmier til de bedst udklædte.
Prisen er: Overnatning i dobb. vær!.
m morgenmad, velkomstdrink, 3 retters menu, vin ad libitum, kaffe m cognac, natmad. laIt kr 700,- pr person.
Uden overnatning: laIt kr 480,- pr person.

Gllvnø ;slot
Søndag d 16. juni 1991

Er du interesseret i at deltage idetIe
arrangement, kan tilmeldingsblanket
fås ved henvendelse lil: A-232 Mortel!
Weslennann, Tværgade 42, 5750 Ringe,
IIf. 62622632.

TOUR DE SUISSE 1991
Vi har fået invitation til at
deltage i den schweiziske
Morris klub's løb, som foregår fra den 27. juli til den 2.
august 1991.

---
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Det drejer sig om Schweiz rundt, så
her er en tur for dem der holder af at
køre langt!

Hvis nogen er interesseret, kan originalprogrammet på tysk fås ved hen-

1

vendeIse til styret i Nordisk Morris Minor Klubb, box 28, 5200 Odense V.
Men her bringer vi en fri oversættelse
af en del af programmet.
Etapperne i SMMC's Tour-de-Suisse er klar. Man kan tilmelde sig ved
at skrive til Harry Huber, Chapfwiesenstrasse 6, CH-8712 Stafa.
Nøjagtigt rejseprogram vil blive tilsendt deltagerne senere. Tilmeldingsfrist er den 4. maj; men hvis der skulle
være nogen fra de nordiske lande, som
ønsker at deltage, kan fristen nok
strækkes lidt!
SMMC reserverer ingen ophold på
strækningen, undtagen den 1. august i
Kaniz. Da det er højsæson bedes man
forudbestille ophold i forvejen.
Har du fået blod på tanden, så skriv
til NMMK for nærmere oplysning:
NMMK, Box 28, 5200 OdelIse V

OPHUGGERTUR
A-l188 Henrik Nielsen og A-407 Palle Hansen har været en tur i England og se på
gamle Morris'er. Her er et lille udpluk af hvad de så!

Nogle af de mallge urestaurerede Morrisser

Et par restaurerede Serie IIITraveller
24

Moms Millor cabriolet

Split-screen cabriolet og 2-dørs billigt til salg
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TRÆNGER DIN MORRIS TIL EN
KÆRLIG HÅND

Og har du ikke selv mulighed for at foretage en reparation_
Alt i reparation og vedligeholdelse af
Morris Minor udføres til rimelig timeløn eller på fast tilbud, lige fra olieskift
og smøring til totalrenovering.
Specialist i genopbygning samt større karosserireparationer. Alt plade arbejde udføres med originale pladedele der passer og har de rigtige udstansninger, samt i 1,25 mm karosseriplade
af god kvalitet.
Jeg udfører også gerne dele af en reparation, f.eks. skifter en tværvange eIler lignende.
Kan du evt. selv skille og samle din
bil i forbindelse med en reparation,
kan du spare en del penge.
Husk at det er vigtigt at få lavet pladearbejdet rigtigt fra første fæ rd. Et
par nødtørftige lapper her og der kan
i første omgang synes at være det billigste, men vil helt sikkert kun holde et
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år eller to, hvorimod en
rigtig pladereparation
kan holde i mange år.
Det er ærgerligt at ofre
mange penge på en lakering, hvis underlaget ikke er i orden.
J eg skaffer også gerne
en hel bil, både som totalrenoveret eller f.eks
med alt pladearbejdet
lavet, hvor du så selv kan
lave det mekaniske samt
lakering og samling.
Biler hentes og bringes i forbindelse med en reparationer. Kig ind og få
en MOTTis-snak, et godt råd eller et tip
i forbindelse med en reparation, også
hvis du selv er i gang.
Sådan finder du mig: Når du kører
på motorvejen over Fyn, drej af ved
Vissenbjerg-afkørslen og kør ind mod
Vissenbjerg by. Lige over den gamle
hovedvej - lige over lyskrydset og til
Skalbjerg. Her findes kun en vej på
højre hånd (der står Orte 5 km). Når
du drejer her er du på den vej jeg bor
på. Jeg bor lige mellem Skalbjerg og
Orte. Vejen hedder Pejrupvej og jeg
bor i Nr. 30, det er en firlænget gård.
Med venlig hilsen
A-992 Peder Mikkelsen
Pejntp AlItoværksted
Pejntpvej 30
5560Åntp
T/f 64 47 26 04

NYT DANSK BILBLAD
Klassisk Bil og MC Blad
kom på gaden i begyndelsen
af marts måned. Til salg i
ca. 300 kiosker og benzinstationer landet over til en pris
af 14,75.

@],~

BIL
&MC

Bladet beskæftiger sig sig med klassiske biler, veteraner, US-biler, sportsvogne og motorcykler. Skrevet af folk,
der se!v kører i dem; til alle der ejer,
kører I eller drømmer om klassiske biler.
I de første to udgivelser (marts og
april) sammenlignes i serien "Køler
mod køler" MG Midget og Triumph
Spitfire, Aston Martin og Lancia. Aktuelle klassikere der er til salg er f.eks.
TR 6, Jaguar mrk. 2, Volvo 444 og
Morris 8. Vi undersøger hvor brugbare Opel Rekord 55 og Ford A er i serien "På vejen i dag". Der siges farvel
til legenden 2 CV og svaret på hvorfor
VW kunne sælges i 20 millo eksemplarer og Morris 1000 kun i 1,6 eksemplarer, gives i en udtømmende artikel.
Vi taler med ejerne af to usædvanlige Corvetter, kører dem og vi sam-

menligner i testkørsel på landevejen
den ~y Mazda sportsvogn med MGB,
plagIat eller arving? Vi kigger ind i
fremtiden i artikler om "fremtidens
klassikere". Derudover dybtgående tekniske artikler for gør-det-selv folk om
oliespild og kølerlæk. Søndagsmekanikeren giver råd og en lang række
vogne og me' gennemgås i serierne
"kør klassisk for under 50.000 kr, og "de

daglige slidere", samt tlinvesteringsbiler". Og vi taler med ejerne af et par
usædvanlige af de helt gamle.
Læs også om sidste sæsons store begivenheder og følg med i hvad der sker
i år. Også er der masser af klassiske biler til salg.
Bladet kan købes i løssalg og abonnement kan bestilles hos: Bladhuset,
Højvangen 6, 3480 Fredensborg, tlf. 42
28 2033.

lÆSERBREV
Fra A-543 Bodil Hede, Avnbøgevej 18
i Ringsted har vi modtaget dette brev:
I år runder VV 26 696 de 25 år (og
140.000 km). Jeg har fået fortalt, at
man så sJipper med halv vægtafgift. Er
det rigtigt?
Hvis ja, skal man så selv foretage sig
noget i den anledning, eller klare Centralregistret den sag?
Hvor mange er vi egentlig, som kører rundt med de originale nummerplader?
Jeg ved, at der i Hobro ( = VV) stadig er en tæt på mit nummer.

A-543 Bodil Hede, Ringsted.
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KØB OG SALG
Sælges: Morris Miner 1000, Pick-up Arg 1971

Sælges: Renoverede døre og bagklapper som

m. trælad. Skilt ad og pakket i kasser.

Henv.:

ombyt ning.

Papirerok, flere nye dele. Sælges sam-

Gode brugte super gearkasser.

let e ller som reservedele. Pris: 3000,·
kr
Claus Warburg, Nordskovvej 50, 5750
Ringe, tlf. 65 99 11 61

1 sæt org. forreste hju lcylindre lilS3mode l.

Org. køler til sideve ntilet molor.
El rigtigt pæn t bagstykke i stAl lil Pick-

up førerhus.
Sælges: To stk Merris 1000 Arg. 1956-58. Pris
pr, stk: 3.500,- kr. Flere rcsclVcdele haves.
Henv.: Mogens Wclling, Skovlundvej 5, Seest,
7000 Kolding, .If. 75 53 35 74.
Sælges: Morris MinorTraveller, Arg 1969. Motor kø rt ca . 40.000 km. Lyst træværk i
god sta nd. Rust i dørstolpcr, forreste
inderskærme, paneler og døre. Vognen erikke køn, men er absolut restaureringsvenlig og har en meget fin balance uden støj og vibrationer. Sælges
for højeste bud e ller 8000,- kr.
Sælges: Komplette trærammer til bagdøre i
lyst træ, der har været dypimprægneret i Ovartrol i et døgn.
1 sæt sa mlet 800,1 sæl adskilt 450,Div. rammedele til bagerste skærmkanter, lyst træ, er afre nsede merl har
noget bUispli nt 40,Dobbelt 1 1/4 M SU karb urator med
mani fold 900,Fejlfri hvid bagklap til personvogn 70,1 sæt grA bagdøre til Van, uden rust
350,Henv.: A-I014 Torben v. Bli low, skovbakkevej 20, 2920 Charlottenlund,
.If. 31 64 11 90

Henv.:

Sælges: Div. dclar till Marris Minar 1000

a

Sælges: 4 stk brugte hvide Brazilfælge med Fi .
restone S-660 185160 R 13 dæk i fin
stand. Kr. 2.500,"
Henv.: Birgith J e nsen, Nørtegadc 3A, KAs,
9490 Pandrup, tlf. 98 24 01 35 efter k!.
17.00
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Alt i nye og brugte reservedele.
A-992 Peder Mikke lsen, Pejrup A utoværksted, tlf. 64 47 26 04.

Henv.:

Nytt: Forgasare
500,2300,E li par bakskarmer
Komplctt koppling, 1100 cc
600,2 SnOdåck 145114
350,Ljud-da mpere
150,Kromlist till ruta. Plast
150,150,2 st H4-insatser
Div. motor och service delar.
Beg: 2 st som mardack
250,ROda så ten 1 framIl bak + mycket a nnat.
TravelIer: Beg. Bakskarmar, div. tra,
innettak, beslag m.m.
Aven: Engelska Morris Broschyrer,
Handbok, Setvicebok, Jackmarken Morris/Leyland 20,Modell-Morris Corgi Classic 120,+ nB.gra a ldre modeller.
Gunnar
Anderse n,
A-1226
Lyekhemsg. 3, 462 35 Vanersborg,
Sverige, tlf. 0521-13141.

Sælges: 1 motorhje lm
100,1 forkofanger (lidt rust, erom
grim)
75,5 hjul, trænegr til mali ng stk.
10,1 bagtøj med blad fjedre
150,2 hæ ngsler til bagklap
25,1 bagrude
25,3 sideruder stk.
IO,·
2 torsio nstænger stk.
25,Henv.: A-I09I Erik Pederse n, Rybjergvej 76,
Kirkeby, 7870 Roslev, tiL 9757 1600,
efter kl. 16.30.

Sælges: Pick-up bagstykke, uden rust 1500,"
300,Høj køler
Rustfri rammer
400,"
Van bagdøre, sæt
400"
Gearkasse ml garanti (1100) 1500,Gearkasse ml garanti (1000) 1100,"
Starter
SO,"
50,.
Dynamo
50,·
Strømfordeler
Ankerplader
SO,·
75,·
Forblink/positionslys (Lucas)
150,Torsionsstænger, sæt
250,Tandstang
Blinkarm
150,250,Ratstamme
Laderelæ, startrelæ, visker
50,·
motor, benzinpumpe, stk
75,·
Varmeapperat
Motorkonsoller, for- og bag
50,·
hjulsnav
100,Karbura tor ml manifold
Speedometer
100,"
HandskerumslAger, sæt
50,500,·
Lucas elektronisk tænding
For- og bagp!. til 1100 motor
100,·
Do. evt. omb. til 1300 motor
300,DørhAndtag til højre side, nyt 250,·
Henv.: A-11S8 Henrik K. Nielse n,
tlr. 66165728.
Sælges: Merris Minor 1000 super
til restaurering,
500,-.
Sælges: Øverstel nederste bæreled,
nye pr. stk
160,Styrekugle, ny
100,Emblem. krom " Mjnor~, "l(XX)",
bagklap, nye stk.
50,Emble m, krom "Morris Minor"
fork lap, nye stk.
50,Bagklap uden rust
500,250,Forklap uden rust
Døre
350, Døre (Van , 4·dørs)
450,"
Gearkasse (1100)
1000,Komplet bagtøj
500,Glasfiberskærme
250"
Motor 01/631 knast og ta nd rem 1000,"
Van bagdøre
400"
Henv.: A-ll88 Henrik K. Nielsen,
tlf 6616 57 28 eller
Jesper Frederiksen, tl f. 65 94 16 56.

Sælges: 2 stk Corgi Van modeller å 100," kr.
Henv.: A·1188 Henrik K. Nielsen,
tlr. 66 1657 28.
Sælges: 1 sæt glasfiberskærme med
3500,udbygning ud i et
En fin bagklap ti l org. jemlad 500,"
E n ny benzintank
500,Dørpaneler i glasfiber, pr. stk. 100,"
Kofangerhorn i glasfiber pr. sæt 150,Bagkofanger i glasfiber
100,"
Henv.: A-472 Kim KJeis, Dejbjergvej l, 6940
Lem, tlf. 97 34 1458 melle m kl. 16.00
og 18.00.
Sælges: 9 stk. hj ul til Morris Minor. Pr. stk 20,Vange til venstre side 300,"
Henv.: B. Danielsen, tlr. 64 78 10 88, bedst
mellem 10 og 12.
Købes:
Henv.:

Købes:

Henv.:

Originale baglygter til Morris Minor
Saloon ~rg. 1963.
A·I091 Erik Pedersen, Rybjergvej 76,
Kirkeby, 7870 Roslev, tlr. 97571600,
efter kl. 16.30.
Morris Minor Van, omkring 1960
model! e ller eldre. Del Norske Bibel"
se lskap feirer sitt 175·Ars jubileum i Ar
og vi vurderer A kjøpe en Minor for
bruk i vort PR arbeide. Bi len mAvære
overhalt og i god stand.
Det Norske Bibelselskap, all. Dag
Kjær Smemo, postboks 7062 Homans·
byen, 0306 Oslo, tlf (02) 69 40 44, fax
(02) 69 73 13.

KLUBBEN SÆLGER:
T ·shirt (S, M, L, XL)
Sweal·shirts (ku n sir. S)
Normino r, nr. 15 -70, pr. stk
KJæbemærker, pr. stk
3 st k
J akkernærker, pr. stk.
Gri ll emble m
Te·krus med klubbens logo

60,"Dkr
l OO,-Dkr
5,·Dkr
10,-Dkr

25,·Dkr
25,·Dkr
95,-Dkr
35,·Dkr
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NYE MEDLEMMER
A-1701 E. Willadsen
Skolebakken 35, Handest
8990 Fårup

B-1710 Jan Nielsen
Skedsmagata 146
N-0655 Oslo 6

A-1702 Peter Dahl Eriksen
Engdraget 11
7490 Aulum

A-1711 Weneke Kvarstein
M Hovedgårdsv. 30
4621 Kristiansand

A-1703 Aulis Horttana
Væstmannavagan
S-73436 Hallstahammar

A-1713 HayoKoch
Behrkampsweg 38
2000 Hamborg 54

A-1704 Hans Erik Hansen
Bøgevej 22
4340 Tølløse

A-1714 Michael Andersen
Lærkevej 20 2. tv.
Langesø
6430 Nordborg

A-1705 Chr. Kvejborg
Hybenvej 3, Hørdum
7752 Snedsted
A-1706 Morten Knudsen
Rugårdsvej 20
8444 Balle

A-1715 Kenneth Frederiksen
Australiensvej 143. th.
2100 Kbh.

ø

A-1716 Michael K. Blicher
Norupvej 40

Vammen
A-1707 T. Bjaaland
Ugleveien 5
N-3700 Skien
A-1708 Marlene Grønlund Nielsen
Mejlgade 46 2. tv.
8000 Århus C
A-1709 Mette Espersen
Marstrandsgade 23 1. th.
8000 Arhus c
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8830 Tjele
A-1717 Thomas Jensen
Adelgade 72
4880 Nysted
A-1718 Dennis Jensen
Karstensvej 260
4736 Karrebæksminde
A-1719 Morten Lauridsen
Trekløvervej 5
6950 Ringkøbing

A-1720 Nils 0ritsland
Møllergården 9
N-5033 Fyllingsdalen

A-713

A-1721 Jens Kristian Hansen
Vårlyngen 22
5270 Odense N

Efterlyste medlemmer:

A -1722 Kristen Wiese
Fredensgade 9
7800 Skive
A-1723 Pia Gøtterup
Søndervig Landevej 50
6950 Ringkøbing

Bjørn Jakobsen
Nørregade 48 1. tv.
9640 Farsø

Finder du dit navn på nedenstående
liste, bedes du venligst rette henvendelse til klubbens kasserer: Birgitte
Jensen, Skt. Klemensvej 32, 5260
Odense S, tIf 66 15 1202.
Med!. nr.: ?
Finn Christensen
Mejerivej 23
4296 Nyrup
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