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Nmdisk Morris Minor Klubb

Bjar"kevej 7, 1. tv.

Stiftet i Oslo
den 18. september 1978

DK-5200 Odense V
Postgim DK:
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3 36 47 12

VVol"ld Wide Web:

Postgiro S:

456 90 67-4

http://wvvw. nmmk.dk
E-mail: info@nmmk.dk

Den Norske BankPostgii"O N:7877 0812029

Medlem af: The Woridwide Federation of Morris Minor Car Clubs
Motorhistorisk Samrad (MHS)
Formand Her·luf Knudsen

Næstformand Simon Marsbøll

Bjarkevej 7, 1. tv.

Gl. Kongevej 16
DK-7442 Engesvang
Tlf. l Fax: 86 86 57 74
E-mail: sm@nmmk.dk

DK-5200 Odense V
Tlf. l Fax: 66 16 71 04

E-mail: hk@nmmk.dk
Redaktør Torben Rasmussen
Søndervigvej 44
DK-2720 Vanløse
Tlf. 38 74 97 78

Sekretær

Bendt Rasmussen
Silkebmgvej 142
DK-8000 Århus C
Tlf. 86 96 32 09186 75 32 IO
fax: 86 75 32 85
E-mail: br@nmmk.dk

Teknisk
redaktør

Anton Kamp
Østergade 17, Asferg
DK-8990 Fårup
Tlf. 86 44 32 00

E-mail
nmmk.rasmussen@mail.dk

l
Kasserer

Kim Kleis
Tobøl Mosevej 5
DK-6683 Føvling
Tlf. 75 39 86 56
E-mail: kk@nmmk.dk

Revisor

Karen Thomsen
PR udvalg
Storegade 85 A, stuen
DK-61 00 Haderslev
Tlf. 74 52 68 89128 89 22 93

Kontingent pr. kalenderår:
A-medlemmer:
240 DKK,-295 SEK,-275NOK,-32 Euro.
H-medlemmer:
75 DKK.- 90 SEK,-85 NOK,-10 Euro.

Klubvarer

Karen Thomsen,
Tlf. 74 52 68 891 28 89 22 93
Harry Olsen,
Tlf. 23 29 61 08
Lars Mikkelsen
Lundgårdsvej 8
5463 Harndrup
Tlf 64 88 12 03
E-maillarsmikkelsen@mail.dk

Stof til bladet sendes til: Torben Rasmussen
Indleveringsfrist for stof til næste nummer er den 1. August 2004.
Tr-yk: Midtfyns Bogtr-yk, DK-5750 Ringe.

LOKALGRUPPER

NORGE
Oslo

Terje Sunnaas,
Seterhøyvejen 17
N-1176-0slo

tlf. priv. 22 29 29 49,
jobb 22 64 77 51.

SVERIGE
Norra
Sverige

Christer Wiberg,

Jamtland

Nydalavagen 55,
5-903 39 Umea,
tlf. 090 135 607.

Dalarna

Thomas Eriksson,
Krakbe1·gsvagen 4,

Kkne Torfjall,
Kopparslagargrand 21,

S-831 51 Ostersund,
tlf. 0046 63-109595,
mobil tlf. +46 703 135050
GOteborg

5-792 00 Mora,

Matz lundgren,
HOganasvagen 44,

tlf. priv. 0250-15445,

S-437 35 lindome,

arb. 13530.

tlf. 031-992 670.

http :1/host.bip .neVnmmkda Iarna/

Vast

Erling Holmin,

Sverige

Siviken 336, Enebo,
S-462 91 vanersborg,
tlf. 0521-2 5 82 43.
e-mail: marianne.barrljung@telia.com

DANMARK
Nordjylland

Mogens Bjerre,

Midt-

Svend Thorup,

lndustl"ivej 40,

jylland

Egeparken 1O, 1. tv.,
DK-8600 Silkeborg,
tlf. 86 81 32 47.
E-mail: svend.thorup@adr.dk
2. tirsdag i maneden kl. 19.00, pa skift
hos medlemmerne.
Ring til kontaktpersonen pa forhånd fOl"
nærmere information.

DK-9690 Fjerritslev,
tlf. 98 21 24 50.

Randers

Anton Kamp,
Østergade 17, Asferg,
DK-8990 Farup,
tlf. 86 44 32 00.

Klubmøde:
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LOKALGRUPPER

DANMARK
Østjylland

Per· Madsen,
Frederikslystvej 18,
DK-8723 Løsning,

tlf. 75 65 04 09
mobil tlf. 40 78 97 59.
nmrnk.ostj@get2 net.dk

LollandFalster &

Møn

Dennis Hansen,
Skovtoften 19

DK-4800 Nykøbing F,
tlf. 54 85 93 43.

København Jens Chr. Jensen,
Sdr.jylland

Johannes Juhl,
Lindevej 8, Over"jer·stal,

Toftemosevej 20,
DK-2650 Hvidovre,

DK-6500 Vojens,

tlf. 36 77 12 81.

mobil tlf. 40 55 27 02.

Hæffes bedst mellem kl. 20 og 21
Hver· sidste mandag i måneden
kl. 19.00 på adressen:
Dagcentret Sundbyvang
Irlandsvej 37, 2300 København. S
10,- kr. pr·. deltager til kaffe & kage

Klubmøde:

4

Per Sørensen
Industrivej 22
DK-6070 Chr-istiansfeld

tlf. 74 56 33 07
fax: 74 56 33 06
mobil tlf. 40 56 33 07

Nordvestsjælland

Max Christensen,
Kalundborgvej 7, 1. th.

Klubmøde:

DK-4300 Holbæk.
mob1l tlf 40 60 34 82
1. tirsdag i maneden. Nærmere

Vestjylland Jens Kirkeby
Skolesvinget 31, Snejbjerg
DK-7400 Herning

tlf. 97 16 26 27 Mobil40 50 40 13

Al s

oplysninger hos kontaktpersonen.

Poul Iversen,

Syd-Vest

Mosevænget 5,
DK-6440 Augustenborg,

Sjælland

Jan O Laursen
Gryder·upvej 111
4242 Boeslunde

tlf. 74 47 16 95.
mobil tlf. 40 34 54 62

tlf 58 14 04 75
mobil tlf. 20 92 47 17
E.Mail: minorkrogen@c.dk

Fyn
og øerne

Harry Olsen,
KrogsgJrdsvej 102 A tv,

Benny Jensen
Hvilebjergvej 3, Sørbymagle
4200 Slagelse

Klubmøde:

DK-5672 Broby,
mobil tlf. 23 29 61 08
Sidste mandag i måneden kl. 19.30
Ring for nærmere info.

Tilmelding nødvendig til speciale arrangementer.

Klubmøde:

tlf 58 54 55 35
1 fredag i mimeden kl.19.00

REDAKTIONEN

~

-----~-
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eg sidder i denne sene natte time og tænker,
har lige læst Jens Erik Hoff Kjeldsen indlæg,
Jjegjeg
må give ham ret, tænk der er arbejdspladser
på spil, ønsker vi at Kurt og John skal blive fyret.
Nej det tror jeg ikke, som vi ser og hører på tv
hver gang vi tænder, nu er den og den lukket eller
der skal fyres ellers lukker fabriken, gør op med
jer selv er det sådan vi ønsker det ???.
Der er ellers kommet gang i de forskellige træf,
jeg har været lidt rundt i landet for at deltage i
disse, i kan læse og se mere inde i bladet.
Jeg vil godt opfordre til at tage med på træf, man
møder mange søde og flinke mennesker, der er
altid en god ide at få, hvis du har et problem. b/iver det som regel også løst.
Kig inde i bladet og se der er mange træf hen
over sommeren, der er selvfølgelig sommertræffet i Ringe som er dette års attraktion i NM MK,
men der også andre, så se at komme med du vil
ikke fortryde.
Jeg vil til sidst opfodre jer til at sende stof ind, det
er lidt svært at lave et blad når det kun er mig
selv, et par stykker andre der laver stof til bladet.
Ha nu en rigtig god sommer, vi se derude .

.......,---\(}.M. {,!..•.-;:~ kJ.

Forside. Redaktørens bil
Bagside. Simons bil
Begge billeder er fra
Vest/Sjællands træf.
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Als & Sdr.Jylland
Jylland
Minitræf i Hammel
august 6-8 2004.
Se mere inde i bladet
Sommertræf hos Anton
august 13-15 2004.
Se mere inde i bladet.

G

Alle møder foregår på
Nygade Huset i Åbenra kl. ca.
19:00
Dato: 27/5, 30/9 og 25/11
Mini-træf Ais & Søndeqylland er d. 6. - 8. august, se
inde i bladet

Diverse
29. August
Kl. 11.00- 16.00 Rindsholm.
Se www.r·indsholmkro.dk
13. November
Kl. 8.00 - 16.00 Herning
Stumpemarked

Fyn

København

Søndag 29 - 8 - 2004
Grillaften Hos Jytte og Lars
Mikkelsen
Nærmere oplysning hos Lars
Mikkelsen
TLF. 64881203
Mandag 27 - 9 - 2004
køretur til skovsøen i Odense (vi tømmer ishuset )
afgang fra /VP motorcenter
højby kl. 19,00
Mandag 25- 10- 2004
Værkstedsaften hos Peder
Mrkkelsen kl. 19,30
Nærmere oplysning
64472604
Fredag 26 - 11 - 2004
Juleafslutning
Nærmere oplysning ved
Harry TLF.232961 08

Derudover vil vi indfme en
lille tradition - nemlig en
sommerfest Denne fest forventes afholdt d. 21.8.04
og maske i Poul Ankers
gemakker i skovlunde.
Skulle i have lyst til at deltage og har i nogle gode ideel· til ture i sommerhalvåret,
så mød op og kom frem
med dem.
Vi glæder os til at se nye

Intet program endnu

ansigter.
Mange Morris hilsner fra

hovedstaden.
Carsten Høgsberg.

Juli 2004
Tid og sted ArTangement
Lørdag den 3. juli 2004
Ekbackentraffen i Åkersberga
3 juli i samband med RACCs
årliga sommartråff.
Upplysningar o anmalan til l
Urban Mattsson, +46 8 540
208 35 www.nmmk.se

ARRANGEMENTER

Hlstotlsk Motor Sport Indbyder alle bllrnl'lrkcklubbcr til
Claulc Car Meeting på Ring Djursland den 21·22august
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ARRANGEMENTER

2004

Majtræf Syd/Vestsjælland
Så løb det første træf af
stablen, det foregrk 21.-23.
maj i Boeslunde hos Jan og
Yvonne.
fredag var der fælles grill og
hygge. Det måtte dog fmegå inde, vejret var ikke det
bedste, men vi Morrisfolk
kan dog godt hygge os alligevel (de har en dejlig gildestue i en nedlagt stald).
Lørdag: Tur· til By og Overfmtsmuseum hvm vi stillede
bilerne op til skue, derefter
8
var der fri adgang til museet. Efter et par time1· gik
turen sa til lsbadmuseet,
som ligger ved siden af starten pa Storebæltbroen. Vi
stillede bilerne op en gang
til og brugte ca. en time
der
Turen gik sa tilbage til By og
Ovel"fartmuseummet, hvor
der var· kaffe og kage. Da vi
var færdige med det, var
der r·undvisning r de lukkede
gemakker med Museumsbestyren i sprdsen, og det
var virkeligt interessant.
Turen g1k sa tilbage til Boes-

lune, hvor vi gjmde klar til
aftenes middag ude fra. Jeg
skal lige hilse og sige, at det

var supe1-. Da vi havde spist
så vi Jan på tv, han havde
lavet reklame på den lokale

Tv2, for Morris og træffet.
Bagefter var der hygge og
løgnehistorier, samt musik

og det livemusik Benner
spillede viser, det var godt.
Søndag var der som der plejer at være almindelig
opbrydning, som altid er lidt
vemodigt.
Jeg vil lige til sidst sige tak
for· et deJligt træf
til Yvonne og Jan, samt til
alle Jer andre, der deltog.
Vi må håbe at der må duk-

ke nogle nye op næste ar
f m det er en oplevelse.

Opstilling af brier ved broen

og museet, der va1· ogsa
kaffe og kage.

ARRANGEMENTER

Tekst og foto:

Torben Rasmussen.

Der var rå hygge både fredag og lør·dag

2004

~

ARRANGEMENTER

2004

-~~-----

Majtræf Syd/Vestsjælland
Epistel ha Klub Vestsjælland.
Vi vil gerne sige tak for det
flotte fremmøde til vores

majtt·æf,det var en
fornøjelse at se.

Vi vil gentage successen til
næste å1·.
Tak til alle dem der køne
med til Tårnborg Kirte til
Ole og Lrs·s
bryllup.Og specrelt tak til
Benner for pragtfuldt vise~

lO

sang i de sene
nattetin1e1·.Det va1· r·en fmnøjeise for den hår·de kerne
som holdt ud til kl.
6. om mmgenen.
Her er nogle billeder fra
træffet.
Med morrishilsen fra
Jan og Yvonne.

ARRANGEMENTER

2004

Majtræf Syd/Vestsjælland

11

Der var gang i viserne

Jan og Yvonne
På manges vegne tak for et "fortræffeligt" træf.
Det var helt i top.
Håber i genta'r det

A 924
Henning Jensen
Hørsholm.

~

Formanden

--~-----------------

Et par linier fra formanden.
l sidste nummer af NORMINOR var der trykt en stemmeseddel hvor man kunne give sin
mening til kende angående de vedtægtsændnnger styret fremsatte på generalforsamlingen.
Der manglede dog en svarfrist, og en rubrik til oplysning af medlemsnummer, for hvornar
stemmesedlen senest skulle væ1·e hos formanden. Derfor kommer den her. Svarfrist for urafstemning er lø1·dag den 10-07-04.
fra styret anbefales vedtægtsændringerne. Husk ogsa afsender eller medlemsnummer på

stemme-sedlen.
Håber at der kommer flere stemmesedler end de 3 som e1· kommet indtil nu, og nu er
søndag
06-06-04.
Ellers er der bare tilbage og håbe på en god sommer med mange gode træf.

12

Herluf.

Minitræf i Sønderjylland
Sønderjylland afholder i år minitræf fra d. 06. - 08. august Stedet vil
i år være i Jels, på Jels Sø Camping, Søvej 32, Jels, 6630 Rødding,
Tlf: 74552238. Sådan finder du campingpladsen, når du kommer
nord fra. Drej af motorvejen afkørsel 65 og kør til højre af hovedvej
25 mod Jels.
Fredag d. 6. august- Fælles grilning.
Lørdag d. 7. august- Fælles grilning.
Søndag d. 8. august- Gåtur i omegnen.
Øvrig program følger senere.
Tilmelding til Per på TIL 74563307 eller Johannes på TIL 74547496
l 405527

ARRANGEMENTER

2004

~

----------------~~~

VELKOMMEN TIL EFTERSOMMERTRÆF 2004.
Program
Fredag den 13.

kl. 16- ankomst

kl. 19 fællesgrilL Tag selv med hvad du har brug for.
Lørdag den 14. kl. 10.30 køretur til????????
kl. 14-17 åbent hus ogøkonomiløb.
kl. 19 middag m.m.
Søndag den 15. kl. 8 - lageret åbent.
kl. 1O for børnene.
Hyggeligt samvær og afrejse.
Praktiske oplysninger: TILMELDING PÅ 86 44 32 95- HELST INDEN 6.8.
Træfafgift: 130 kroner for voksne og 60 kroner for børn. Tag selv
drikkevarer med. Hvis du glemmer det kan det købes her.
Benzin: Automat ved Brugsen, DK i Hvidsten og Statoil i Råsted.
Åbningstider: Brugsen fra 8.30 til 19 alle dage. Søndag morgenbrød fra kl. 8.
Statoil i Råsted har morgenbrød fra kl. 6.30.
Nærmeste bager er i Spentrup.
Toilet: Der er 2 med håndvask og bruser i hallen. Begrænset med varmt
vand, da en vandvarmer skal klare begge rum.
Strøm: Der er to ledninger mellem træerne.
Køreturen: Afgang herfra præcis kl. 10.30 til??????????.
Vel mødt til en hyggelig weekend.
Anton

13
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2004
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RUNDT l lANDET
GRÆSTED DAMP
OG BIL TRÆF.

En Svensk Monis

Gamle Dampmaskiner

Et par Morriser

ARRANGEMENTER

2004

~
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RUNDT l lANDET
Tekst og billeder
Torben Rasmussen

15

Millitæret var også

klar·.

~
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2004

-i~l-----------

RUNDT l LANDET

16

Tekst og billeder

Torben Rasmussen

l
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2004
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RUNDT l LANDET
GALLOPBANEN

17

Der var· masser at kigge pa da Dansk
Veteranbil Klub holdt deres jubilæums·
træf, vi var da 4 fra NMMK der del·
tog med vmes Morriser, musik var der
også ved Jørgen de Mylius.

~

LÆSERBREV

-~-----

Indkøbsforening?
Jeg kunne i sidste nurnme1· af Nonninor under referatet af
genet·alforsamlingen læse om diskussionen angåenede køb af resetvedele,

J8

indkøbsforening og evt. mekanikerprocenter hos Anton Kamp. Synspunkterne
her·fra skal jeg ikke gentage.
Til dette kan jeg kun srge, at jeg rkke gar· ind for en indkøbsforening
eller· for den sags skyld indkøb af r·eservedele i England. Det sidste har
jeg prøvet. Det, jeg kunne spare i forhold til Anton Kamp, blev ædt op af
forsendelsesomkostninger, uendelig lang ventetid på varerne, samt en meget
bøvlet og fordyrende pmces ved bytnrng af varer. Så det er jeg holdt op
siden.
med for mange
Jeg går ind for, at vi morrisfolk støtter Anton Kamp og handler hos ham.
Det kan godt være nogle priser e1· lidt i overkanten, men jeg giver gerne
Anton's priser til gengæld fm den udsøgte behandling og unikke service,
man får hos "Kurt og Co." Der er aldrrg bøvl med leveringen eller· bytning
af varer. Og altid en meget venlig og meget kompetent betjening.
Hvmfor jagter vi danske1·e/monisentusiaster· altid bare det billigst
mulige uden hensyn til de andre vigtige ting ved en handel? Hvis vi ikke
lægger det meste af vores handel hos Anton Kamp, så er den fonetning der
måske bare ikke mere en dag, og så er vi måske tvunget til at handle i
England? Det er et skrækscenarie i mine øjne.
Det skulle nødig ende som ved mange danske byer- de små forretninger
forsvinder i bybilledet og erstattes at tomme facader, grillbarer, banker
og værtshuse. Og for at komme til at handle skal du kme langt for· at
komme i den nærmeste Bilka eller et andet supermarked, som nu sætter
priserne, som de har lyst til.
Det er ikke noget, jeg ønsker, s.3 derfor opfordre1· jeg medlemmerne i
klubben til at handle reservedele i Asferg. Jeg tror, vi alle er bedst
tjent med det nu og pa længer·e sigt.

ar

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

······················•·••···••···
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2004
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MINITRÆF l HAMMEL
Minitræf i Hammel 6.-8. august 2004
Lokalgruppe Midtjylland arrangerer i samarbejde med Hammel handelsstandsforening minitræf i Hammel
6.-8. august 2004. Muligvis deltager der også folk fra Trabantklubben i Silkeborg,
men på nuværende tidspunkt har v1 ikke fået nogen tilbagemelding. Hammel kommune stiller gratis teltplads med strøm til rådighed. Der er også toilet og bademuligheder. Da der ikke er noget endeligt program endnu, kan vi ikke sige om der bliver nogen udgift for at deltage, Vi har fået tilbud fra kulturhus InSide vedr. lokaler
og forplejning, her tænkes på en god middag lørdag aften, hvis vi skulle have
behov for det
Det foreløbige program ser saledes ud:
Fredag den 6. august: Ankomst til pladsen kl. 16.00-17.00. Denne aften vil vi grille
og hygge.
Lørdag den 7. august: Kl. 10.00-12.00 køretur i omegnen af Hammel, måske med
div. overraskelser. Kl. 12.00-15.00 opstilling af bilerne i gågaden i Hammel., som 1
dagens anledning vil være afspærret for almindelig trafik. Handelsstandsforeningen
sørger for en bid brød og en øl/vand til frokost Mellem kl.12.00 og 14.00 vil publikum have mulighed for at stemme på deres favoritbil, pænest, grimmest eller
maske mest charmerende bil. Kl. 15.00 vil der være præmieoverrækkelse til en
publikummer og vinderbilen. Derefter tilbage til teltpladsen, hvor borgere og andre
interesserede er velkommen til at komme og få en snak om vores skønne køretøjer.
Kl. 19.00 fællesspisning på egen regning i InSide? Hvis der er stemning for det
Senere på aftenen alm. hygge på pladsen.
Søndag den 8. august Morgenkaffe og fælles oprydning af teltpladsen. Så kan vi
altid få lov til at komme tilbage en anden god gang. Derefter opbrud og hjemkørseL
Ret til ændringer forbeholdes.

Tilmelding til: Svend Thorup tlf. 86 81 32 47 eller
Bendt Rasmussen tlf. 86 75 32 1O l mobil: 40 27 32 1O
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Sommertræf
14. - 18. juli 2004 i Ringe
Kirsten og fv1orlen Weslermann

20

Velkommen til
sommertræffet
2004. Træffet bliver i år afholdt på
Midtfyns
Fritidscenter, som
ligger på Søvej,

V

i har reserveret hele
området, så der skulle
være rigeligt plads trl alle
mand.

2004

campingpas. Dvs. at hve1·
enkelt deltager ikke behøver
bekymre sig om det
Vi har ikke nogen træfafgift. Vi har for·enklet priserne, så de er som flg.:
Plads, incl. strøm
Voksne

30,50,-

Børn u/ 14 år

25,-

Overnatning på
campingpladsen
For at lette administrationen
har klubben fået et fælles

"!-i':
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Svømmehallens åbningstider:
Formiddag: kl. 10.00 - 12.00
Eftermiddag: kl. 15.00 - 18.00 (kun man - fre)

/
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·c·

l
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Alle priser er pr. døgn.
(Piadsprisen er· den samme,
selvom man ikke behøver
strøm og gælder· både campingvogn, telt,
teltvogn
o .s. v.)
l prisen er ineluderet fri
adgang til svømmehallen i
den offentlige åbningstid.

sigtskortet vil NMMK-camp
være placeret bagved Hallen.
Her· vrl der være opstillet pavilionner og grill til fællesgrillning om aftenen onsdag fredag. Her vil ligeledes vær·e
campingareal for »natteravnene«. Vi vil ikke undlade at
gøre opmærksom på at

Som du kan se på over-

almindelige campingregler
også gælder for dette område.
På området vil der også

TAD!ON

være plads til at stille et antal

Monis'er op, så interesserede udefra har mulighed for

at se dem.

Lørdag aften
Vi vil sorn sædvanlig arrangere middag lørdag aften.
Det vil for·egå i Hallens cafeteria og består af en buffet
med forretter, forskellige
stege med tilbehør, desserter, samt kaffe og the.
Herefter vil de1· være
musik og dans
Prisen for buffet'en:
Voksne
150,60,Børn u/ 14 år

Drikkevarer må ikke medbringes, men skal købes på

stedetPriser på drikkevarer:
Vin 1/1 fl.
99,Vin 1/2 fl.
56,-

01
Vand

18,11,-

Der vil i år også være
muligl1ed for at få en stor
morgenbuffet i cafeteriet
Den skal bestilles aftenen
før, senest kl. 20.00.
Prisen for morgen buffet:
Voksne
45,·
Børn u/ 14 år
22,50
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mod Odense

Her foregår
NM M K's sommertræf
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mod
Svendborg

Sådan
finder du vej
Kommer du ad motorvejen over Fyn, drejer du
af ved afkørsel 49, mod
Svendborg. Efter ca 13

km kommer du til rundkørslen ved Ringe Nord.
Her dreJer du ad 1. vej til
højre (Odensevej). Den
følger du ca. 600 m og
drejer til højre ad Floravej. Her finder du Midtfyns Fritidscenter og
NivilviK's sommertræf.

Medlemsnummer

MorrisModel

Årgang

Navn
Adresse
Postnummer

By

Land

Telefon
Mobiltelefon

Vi ankommer den

Vi reJser den

Antal døgn

a 30,- kr

Antal voksne

a so,-

Antal børn u/ 14 år

a 25,- kr

Telt

Teltvogn

kr

Campingvogn

Hytter/vand re r hj em
(afregnes med Midtfyns fritid$~'edter)

Vi ønsker nattero

Vi er »natteravne«

a 150,- kr

Tr~fmærke

Tilmeldingen sendes senest den 15. juni til:
Morten Westermann, Tværgade 42, 5750 Ringe

ARRANGEMENTER

Hosttraff

•

l

Hosttraff i Hvasser.
fredagen den 3 oktober·
larnnade vi Ukriceharnn fOr
2ika ti il Hvasser i Norge på
hosttraff. Roar BJorge hade
skickat helgens pmgrarn via
mail och fbrvantningarna

var stora.

24

Efter at\ vi hade kort ca 14
mil rnbtte Erling Holmin
upp strax utanfor Uddeval·
la. l ett bra tempo bar det
ivag mot Moss i Norge fOr
att farja over ti li Horten.
Detta ar fOr oss den nanna-

ste vage n til l Hvasser som
ligger på en udde r Oslo·
fJorden.
Val vid farjelaget r Moss
kunde vi konstatera att vi
hade lyckats tr·affa mitt i
den varsta rusningstrafiken
och vr frck besked om att
vantetiden var nastan 2
timmar.
Det var bar a att plocka
fram kaffekorgen och vanta. Når vi stål· i kbn och
pratar dyker Terje och Liv
Sunnas samt Olav Bjbrge
med familj upp och morris·
pratet var i Iuii gång.
Nar vi antligen kommet·
over til l Horten har det
boqat skymma och de 4
milen ner til l Hvasser bl i t· i
mbrker. Tur att Olav kanner
til l vagen.

Hvasser

Vi kommer tril traffplatsen
som ar Hvasser motel l vid
20.30 tiden och hedagskal·
aset ar i ful l gang. Mflnga
trevliga Merseenden och
annu mera prat. Vi bar in
var packning i fina stugor
och samlas i ett stmt sarnJingsrum pa motellet. Vi har
lika trevligt som vanligt til l
långt in på småtimmarna.
Roar· informerar oss om
morgandagen och vi kommer ti lisisti sang.
PB lbrdagsmorgonen kommer vi ut til l ett fantastiskt
landskap med strålande
våder. Efter· frukost åker
al la tio MorTisarna ut på
kor·etur. forst aker vi til l
Ver·ldens ende, en mycket
vacker· udde ut i Oslofjor·
den med långa slåta bel·gshallar. En promenad på
dessa ar en fin uppleve

2003

Hvasse r.
Akturen går vidare ti li den
nmska kungafamiljens sommarståile Magerbi. Tyva1-r ar
detta klassat som m rlitart
område så vi får bara se
gr·inden och vaktku1·en. Vi
fortsatter istallet til l Åker·
hult feriehem ett gammalt
pensionat som nume1· ågs
av Den Norske bank och
anvands ti li konferenser
mm. Efter att ha vand1·at i
omgivningarna var· det dags
for åtenesa til l motellet for
middag.
Efter· mat och lite vila ar
det dags for stadsvandrrng i
Hvasser. P.§ slingrande
smågator kommer vi ner til l
den fina lilla hamnen.

Hvassers hamn

Kan undra h ur mycket turistel· det ar da r på som maren? Nu var det helt perfekt. Av pwmenad i det fina
vadret bl ir man tOrstig så
puben Blå Bryggan passar·
fint.

Verldens ende
Blå Bryggan

ARRANGEMENTER

2003
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Da r serveras kalla Rignes.
Nar t6rsten ar slackt går vi
tillbaka til l motellet for att
forber·eda fellesgrillning.
Det ats och dt·ick i vanlig
ordning och nar a!la ar

Ett stort tack til l Roar och
Anki for en frn traff i ett
fantastisk! landskap.
Vi kommer· gama tillbaka.
saren och Mia Kailin

matta och belåtna visa r
Roar och Lars bilder från
tidrgare triiffar· samt
Englandsresa.
Senare på kvallen utspelas
en mycket jam n och inten-

Jeg har et Mor-ris projekt
jeg godt kunne tænke mig
at sælge gennem klub
bladet .Det er et meget
sundt Mon·is projekt som er

påbegyndt. Bilen er· en 2
dørs salon fra 69 med papirer· og 1·eservedele for ca.
16500 kr, bilen er monteret
på en rulle bænk som letter
flytning under reparrationen.Der er også anhængertræk med. Bilen kan rulle
påegne hjuLAlle reservedele
er nye originale dele.
Bil og resetvedele sælges
for 14000 h.
Med venlig hilsen Ole Kristensen Medlemsnummer A
2560 Henvendelse
til 40 85 89 64

siv biljardlandskamp dar
Sverige har Overtaget hela
tiden ! ?

Stilstudie på Tove

Kol6kka
Sondagen rnleds av en lika
klarblå l1immel och vindslilla och hemfarden forbereds. Som avslutning på en
underbar helg var· det kaffe
med dopp pa Kolokka som
ar An kis sommat·stalle.

MORRIS MINOR 1000, årgang 1958
Mr. Morris sælges ..
Rigtig flot original bil i super god stand sælges.
Synet ~g godkendt uden mangler i foraret 2003 og har det
srdste år kørt jævnlrgt som hverdagsbiL
Undervognsbehandlet og malet (sort med rød str·ibe) i efteråret 2003. Ingen r·ust.
Røde originale lædersæder og wdt indtr;-:ek.
Sælges for kr. 53.000,Rrng 30796360 eller marl LCB@nne.dk

Morris
Hemresan går fint. Vi aker
fem svenska bilar ihop och
många biliste1· vinkaråt oss.
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l anledningen af Nordisk Morris Minor Klubb's 25 ars jubilæum, har vi valgt at fremstille en
meget smuk jubilæurnsplatte, Den er lavet i et meget begrænset oplag og er derfor dømt til
at blive et rigtigt sarnierobjekt Da det jo snart er jul, tja h' tiden løber utroligt hurtigt, var
l
gaveide til rnorrisentusiasten,
dette måske en

koster D,Kr, 250,00

N,Kr, 268,75

S, Kr, 295,25 +porto til forsendelse,

26

Askebæger i glas med klublogo i bunden
Askebægeret sælges for D,Kr, 60,00

N,Kr, 64,50

S, Kr, 71,00 +porto til forsendelse,

Jubilæumskrus, sort med sølvskrift
Paydersiden er NM M K's logo, samt teksten' 25 års jubilæum 1978-2003 og en nydelig fire

dørs Morris Minor.
Kruset kan erhverves for D,Kr, 65,00

N,Kr, 69,75

S,Kr, 77,00 +porto til forsendelse,

Caps i læder med forskellige Morris Minor
Fas i mange forskellige varianter, Low Light, Split Screen, 2"dørs, Pick-up, Cabriolet, Van og
Traveller i forskellige farver,

Prisen for caps'en er D,Kr, 150,00 N,Kr, 161,25
S, Kr, 177,25 +porto til forsendelse,

~
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Vi kan ogsa tilbyde engangslightere og kuglepenne. Hvis du køber dem enkeltvis koster de
pr. stk. D. Kr.
10,00 N. Kr. 10,75 S.Kr. 12,00, men hvis du bestiller et sæt, altså kuglepen og lighter
koster det kun
D.Kr. 15,00 N.Kr. 16,00 S. Kr. 18,00 + porto til forsendelse. Kuglepen og lighter er fremstillet i farverne
rød og bla, med jubilæumsskrift og klublogo påtrykt i sølv.

28

T-shirts m, jubilæumsskrift og klublogo
Flot T-shirts i sort, 100% bomuldsstof m. piltrykt skrift og logo i
sølv. Salgetergaet over al forventning, sa
der! o r er der kun str. M og børnestørrelserne K 150 samt 4/6
tilbage.
Prisen er kun pr. stk. D.Kr. 75,00 N.Kr. 80,50 S.Kr. 88,50 +
porto til forsendelse.

Den meget flotte grå T-shirts m. tekst på engelsk og tegning af en 2-dørs Morris Minor,
fremstillet i 100%
bomuld. Kan vaskes igen og igen uden at forandre sig. Fås i størrelserne S, M. L, XXL, 8110
og 12/14.
Pris for voksen str. D. Kr. 120,00 N.Kr. 129,00 S. Kr. 142,00
Børnestørrelser koster D. Kr 100,00 N. Kr 107,50 S.Kr. 118,00 +porto til forsendelse.

Morris vægur
Morris væguret er fremstillet al gamle hjulderfor kan kvaliteten godt variere
kapsler,
lidt, men vi bestræber os på at kapslerne er i
en rimelig god kvalitet Værket er et junghans
Quartz urværk til 1,5 volt batteri. Viserne måler
95 mm og viser bade timer, minutter og sekunder.
Vil pynte pa ethvert kontor, hobbyværksted eller lignende.
Pris D .Kr. 125,00 N.Kr. 134,25 S. Kr. 148,00 +porto til forsendelse.

sa

Armbåndsur med Morris logo og paskrilten Morris
Uret er fremstillet i stilllignende metal og monteret med læderrem.
Uret koster D.Kr. 250,00 N.Kr. 268,75 S. Kr. 295,25 +porto til
forsendelse.

Reveremblem m. klublogo

SALG
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Fremstillet i forgyldt metal, logoen er ilagt hård emalje i klubbens farver. Emblemet måler ca.
20 mm Ø,
monteret med en somrnerfugld3s.
Pris D.Kr. 30,00 N.. Kr. 32,25 S. Kr 35,50 +porto til forsendelse.

,t-~OR!;>{s>
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Jubilæumsemblem 1978-2003, 25 år

lftu~><9

Dette smukke JUbilæumsemblem er lavet i metal, ilagt hvid baggrund og ellers i
klubbens farver. Det har
et mal på 25 mm ø, på bagsiden er der monteret en sommerfuglelas.
Pris D.Kr. 40,00 N.Kr. 43,00 S.Kr 47,00 +porto til forsendelse.

Grillemblem, som vist pa denne grill
Emblemet maler 58 mm ø, er i forgyldt metal, ilagt
hard emalje og forsynet m. to huller til skruer, en rigtig flot ting som vil pynte pa enhver
Morris.
Pris D.Kr. 125,00 N.Kr. 134,50 S.Kr. 148,00 +porto til forsendelse.

Flotte Morris postkort. Send din familie eller venner en lille hilsen pa et af vores flotte
postkort. Leveres i poser med 9 forskellige postkort, eller pose med 2 stk klistermærker og 9
forskellige postkort.
Pris for 9 forskellige postkort D.Kr. 10,00 N.Kr. 1O, 75 S. Kr. 11,75
Postkort og 2 stk. klistermærker D. Kr. 20,00 N.Kr. 21,50 S.Kr. 23,50 +porto til forsendelse.
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Stofmærker med klubbens logo

Flot maskinbroderet stofmærke til at sy på tøjet eller andet sted. En virkelig god kvalitet.
Pris D.Kr. 25,00 N.Kr·. 27,00 S.Kr. 29,50 +porto til forsendelse.
Hermed bestiller jeg følgende klubvarer, som ønskes tilsendt med post hurtigst muligt. Efter
modtagelsen betaler Jeg det medfølgende grrokort, ved først givne lejlighed inden 8 dage
Jeg ønsker· at få tilsendt nedenstående klubvarer.
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Dato

l

2004

Medlemsnummer .· _ _ _ _ __

Navn.:

Adresse.:

Postnumme1·.:

---~

By.: - - - - - - - - Land.:

Obs. Varerne tillægges gebyr til dæknrng af porto, Post Danmarks takster.
Varekøb over D. Kr. 300,00 N. Kr. 330,00 S.Kr. 360,00 sendes pr. postopkrævning.

Varer bestilles hos, Lars Mikkelsen Lundsgårdsvej 8 5463 Hand ru p,
Tlf. 64 88 12 03, E-maillarsmikkelsen@mail.dk

NYE

MEDLEMMER

~

-----~1------

A-2930
Gunnar Lindberg
Valkasvagen 2
466 95 Sollebrunn
Sverige

A-2937
Kai Bahr
Hørgard 303
6200 Aabenr·aa
Danma1"k

A-2931
Tore Lie
Bekkelagsveren 16 C
1177 Oslo
Norge

A-2938
Jimmy Wollenberg
Lundingsvej 22
7000 Fredericia
Danmar·k

A-2932

5600 Faaborg
Danmark

A-2939
Thord Larsson
Stensovagen 9
138 32 Alta
Sverige

A-2933
Anne-Marie Hansen
Bogyde n 1, Sø Søby
561 O Assens
Danmark

A-2940
Lasse Sletmo
Kornbodsgalan 65
724 81 Vasterås
Sverige

Sven Storm
Mosetoften 3, Diernæs

A-2934
Krrsten FanefJord
SyrenveJ 4
7470 Karup
Danmark

A-2935

Siri Aasbø
Torpevikveien 9
5232 Par·adrs
Norge
A-2936
Cirkeline Buron
EnghaveveJ 3, 2. th.
1674 København V
Danmark

BSA Golden Flahs Årg.
1953- 650 twin.
Topstykke skal r·enover·es.
Org. dele haves.
Byttes mod Morris Mi nor
de1· skal være synet.
Kontakt Johnny telefonisk
på 28 34 98 51 Vermlandsgade 1O, st.th. 2300
København S.

Husk.
Ny e.mail til Redaktøren
nmmk.rasmussen@mail.dk
Dead line på stof til næste
nummer, er 1 august

Afsender:
Nordisk Morris Minm Klubb
Bjarkesvej 7, 1. tv
DK-5200 Odense V
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