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LOKALGRUPPER

NORGE
Oslo

Terje Sunnaas,
Seterhøyvejen 17
N-1176-0slo
tlf. priv. 22 29 29 49,
jobb 22 64 77 51.

SVERIGE
Norra
Sverige

Dalarna

v ast
Sverige

Christer Wiberg,
Nydalavagen 55,
S-903 39 Umeå,
tlf. 090 135 607.
Thornas Eriksson,
Kråkbergsvagen 4,
S-792 00 Mora,
tlf. priv. 0250-15445,
arb. 13530.
http://host.bip.neVnmmkdalarna/

J amtland

Goteborg

Kåre Torfjall,
Kopparslagargrand 21,
S-831 51 6stersund,
tlf. 0046 63-109595,
mobil tlf. +46 703 135050
Matz Lundgren,
Hoganasvagen 44,
S-437 35 Lindome,
tlf. 031-992 670.

Erling Holmin,
Siviken 336, Enebo,
S-462 91 Vanersborg,
tlf. 0521-25 82 43.
e-mail: marianne.barrljung@telia.com

DANMARK
Nordjylland

Mogens Bjerre,
Industrivej 40,
DK-9690 Fjerritslev,
tlf. 98 21 24 so.

M idtjylland

Randers

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

Klubmøde:

Svend Thorup,
Egeparken 1O, 1. tv. ,
DK-8600 Silkeborg,
tlf. 86 81 32 47.
E-mail: svend .thorup@adr.dk
2. tirsdag i måneden kl. 19.00, på skift
hos medlemmerne.
Ring til kontaktpersonen på forhånd for
nærmere information.
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DANMARK
Østjylland

Per Madsen,
Frederikslystvej 18,
DK-8723 Løsning,
tlf 75 65 04 09
mobil tlf. 40 78 97 59.

LollandFalster &

Dennis Hansen,
Skovtoften 19

Møn

DK-4800 Nykøbing F,
tlf 54 85 93 43.

nnln1k.ostj©get2net. dk
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Sdr.jylland

København

Johannes Juhl,
Lindevej 8, Overjerstal,
DK-6500 Vojens,

mobil tlf. 40 55 27 02
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Klubmøde:

Hver- sidste mandag i måneden
kl. 19.00 på adressen:
Dagcentret Sundbyvang
Irlandsvej 37, 2300 København. S
10,- ki". pr. deltager til kaffe & kage

Nordvestsjælland

Max Christensen.
Kalundborgvej 7, 1. th.

Klubmøde:

DK-4300 Holbæk.
mobil tlf. 40 60 34 82
1. tir·sdag i måneden. Nærmere

Per Sørensen
Industrivej 22
DK-6070 Christiansfeld

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

Vestjylland

Jens Kirkeby
Skolesvinget 31, Snejbjerg
DK-7400 Herning
tlf. 97 16 26 27 Mobrl40 50 4013

oplysninger hos kontaktper-sonen.
---

Ais

Fyn
og øerne

Klubmøde:

Poullver·sen,

Syd-Vest

Mosevænget 5,
DK-6440 Augustenborg,
tlf. 74 47 16 95.
mobil tlf. 40 34 54 62

Sjælland

Harry Olsen,
Krogsgårdsvej 102 A tv,
DK-5672 Broby,

mobil tlf. 23 29 61 08
Sidste mandag i mimeden kl. 19.30
Ring for nærmere info.

Tilmelding nødvendig til speciale arragementer.

Klubmøde:

Jan O Laursen
Gryderupvej 111
4242 Boeslunde

tiL 58 14 04 75
mobil tlf. 20 92 47 17
E.Mail: minorkrogen@c.dk
Benny Jensen
Hvilebjergvej 3, Sørbymagle
4200 Slagelse
tlf. 58 54 55 35
1. fredag i maneden kl.19.00
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Så er sommeren ved at være slut, de forskellige
arrangementer er overstået.
Der har været mange gode træf rundt omkring,
sommertræffet var jo nok den største oplevelse.
Vi kan allerrede nu, se frem mod næste sæson,
jeg tænker på sommertræf i Sverige.
Den tid vi går i møde kan bruges til at klargøre
bilerne til vinterhi.
Jeg har en opfordring til alle, der sender stof ind.
Lad være med at sende det på disketter, disse er
ikke brugbare i et Mac system, brug en cd eller
send på e-mail.
Ha nu et godt efterår, vi ses derude.

.....--,----1(),V\ (",!.l%_ k.l.

Forside. Bagside.
Billeder fra sommertræf·
fet 2004.
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ARRANGEMENTER

En kærlig hånd søges ...

Als & Sdr.Jylland
Alle møder foregar på Nygade Huset i Abenra kl. ca.
19:00

Dato: 27/5, 30/9 og 25/11

Fyn
6

Mandag 27 - 9 - 2004
køretu1· til skovsøen i Odense
(vi tømme1· ishuset )
afgang fra AlP motorcenter
høj by kl. 19,00
Mandag 25- 10- 2004
Værkstedsaften hos Peder
Mikkelsen kl. 19,30
Nærmere oplysnrng
64472604
Fredag 26 - 11 - 2004
Juleafslutning
Nærmere oplysning ved
Harry TLF.232961 08

Diverse
13. November
Kl. 8.00 - 16.00 Herning
Stumpemarked

Annoncer

Jeg er en sød Ir Ile hvid Minor
1000 Super fra sommeren
"66, som efterhanden tt·ænger til en kærlig behandling.
Jeg har transpmteret mine 3
ejere i alt slags vejr,

og det har efter·hånden sat
Rød solskærm,
perfekt stand,
til MM 1000, sælges for kr.
500.
A-1 003
Tlf: 39 40 49 71
Med venlig hilsen
Bent Lund
Berit.Lund@marl. tele.dk

SÆLGES:
Morris Mi nor 1000, årg.
1969, grøn. Fremstar pænt.
Meget velkørende. Har

netop gennemgået støn·e
1·enovering (bl.a. fire nye
dæk) og syn.
Pris kr. 29.900,-

sine spor rundt omhing på
min lille bop. l det sidste års
tid har jeg stået
tørt og godt i en gammel
kostald, da min ejer ikke har
tid til at gøre noget ved mig.
Jeg har stadigvæk de
sorte plader p.l og en genihugningsattest til

stelnummeret Min ejer vil
gerne høre fra folk, der
har tid og lyst til at renovere
rng, og hvad det vil
komme trl at koste.
Hvis du er interesseret, må
du gerne kontakte
medlemsnummer
A-2888 Keld Sølvsten, BJerringbro på
telefon 40 32 52 97 eller
Soelvsten@yahoo.dk

Med venlig hilsen:
Henvendelse:
Christian K. Ibsen
Roligbedsvej 15A, 1
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 55 85
e-mail: ibsen@adr.dk

Keld Sølvsten
Mammen ByveJ 54 C

Mammen
8850 Bjerringbro
Tlf. 86 68 51 86
Mob. 40 32 52 97

Jeg tror at Verner gemmer noget vi i kke må
se????
Se hvad på side 23

DANMARKS STØRSTE
SALGSMESSE

16.-17. Okt 2004
Åben: Lordag. Son dag. 9 - 17.
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HALLEN

7000 Frederlela

W~rer:

Peder Fuglabjerg. T1f.97 22 13 80
Peder Nielsen. T1f.8& 41 64 84

SOMMERTRÆFFET

Sommertræf
14. - 18. juli 2004 i Ringe
åske var det det tætbeliggende eventy,·slot
Egeskov der smittede lidt af

M

Kirsten og Morten Westerrnann

8

på .§rets somrnerhæf i Ringe.
Fm det var næsten som i
eventyrene. Lidt uvirkeligt og
meget, meget flot.
Merris'erne kom til Ringe

- først en og siden myldt·ede

2004

de til. Alle skinnende og strålende- f01st lidt dunkelt mellem regnbyger og unde1· skyerne, men som træffet skred
frem strålede solen mere og
mere og skabte genskin og

reflekser i hund1·ede MoiTis'er.
Helt som i de bedste eventyl·!

Der skal ha alle i arrangørgruppen lyde en STOR
TAK til alle Jer der mødte op
og gjmde årets sommertræf
til en stm begivenhed og en
spændende og sjov oplevelse fm os alle!
Også skal vi videlobringe
en hjertelig hilsen fra bestyreren af Midtfyns Fritidscenter, John Kold. Han vil getTle
sige TAK for besøget. Han

var meget channeret af den
stemning og hygge som han
fonremmede på pladsen, og
han havde nydt at få en bilsnak med nogle af medlemmerne. >>l e1· n1eget velkomne til at komme igen«, va1·
hans md - og det er vel
noget af det mest rosende
100 biler kan fa med på
vejen hjem!
V1 er ogsa utroligt glade
og taknemmelige for, at der
deltog så mange Morris'er

Bcide TV 2 og de lol;a/e aviser var pil
pletten under træffet i Ringe. 11er er
det Simon !viarsbo/1, der gwer inter·
VleltV

tJ/ TV 2.

SOMMERTRÆFFET

2004

Der var en rigtig hyggetig stemning
piJ træfplacfsen.

Klippet fra træffet, som T'v' 2 sendte i

lokalnyhederne torsdag aften, blev
vist piJ video i Fæ/les teltet.

9

Rolf Corbat fra Schweiz højt til vejrs i en lygtepæl, for at
fa det fulde overblik over de 100 Morris'er, indt>n afgang·
en til To1vet i Hinge.

~

SOMMERTRÆFFET

2004
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Moros'erne sli/let op 1il

afgang fra Midtfyns fri·
ttdsænter

lO

Kent Lmdbergs
Oo t te gule Van

fr·a Schweiz, Tyskland, Hol·
land og England. Et flot
krydderi pa tr·æffet og

spændende for både voksne
og bø1T1, at møde nye venner
for livet Vi håber at se vore
nye venner igen. Ikke mindst
bmnene og de unge knytte-

de sig til hinanden trods
sproglige forskelle og havde
nogle vidunderlige dage på
hoppepuden.
Ole Østby havde sendt os
det booking-systern de anvendte i Norge sidste år. Det
gav noget hjemmearbejde,

SOMMERTRÆFFET

2004

Der var liv og glade dage pA Torvet 1
Rmge fordag formiddag, da 100
Morris'er og deres 250 passagerer
indtog pladsen
Rmge Handelsstandsforening bod på
morgenmad 111 hele flokken

Alle 100 biler blev dmgeret på plads
på Hovedgaden, der var afspærret
for ov"g trafik fordag formiddag.

11

De lokale aV/ser blev flittigt læst og
finkæmmet for Moms-stof. Vi fik en
rigtig fin omtale

~

SOMMERTRÆFFET

2004
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Selve opslillmgen af de
100 !viouis'er ved BrobyQc.'lrd, tog under 1

time - O() vejrer viste srg
fra Sin absolut bedsie
side- og rræfdeltd9erne
fik.· mulighed for selv at
se det he-le lidt fra oven.
tdet liften kunne benyt·

tes. Sil /a>noe der
srrom på den '

Viil

SOMMERTRÆFFET

2004

13

l arrangørgruppen var vi enige om dl
hoppepuden var den bedste invesie·

rmg vi gjorde. Den var

))bemande~«

fra udlig m01gen til sen aften
De unge deltagere hyggede SIQ rigtig
san1men 1

men var en stor hjælp ved
indtjekningen af så mange.
Systemet give1· overblik over
både overnatninger, antal
middage, antal træf-mærker
og ikke mindst økonomien,
så det var nemmere underMogens F1iis hostede sJ mange
stemmer pJ sin Oo/le 2-dors, at han
vandt i Aben Klasse. Desva::rre var

han taget h)l2m førdag cfterrniddag

og kunne s/'1/edes ikke modtage sin
præmie lørdag aften. D(!il blev bragt
til ham senere !

~

SOMMERTRÆFFET

2004
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vejs og til slut at udregne
facit. Tusind tak for lån, Ole'
Da
fællesbilledet
var
taget lørdag, dukkede der·
100 gule sedler op på alle
Morris'erne. Trylleri? Nej det var såmænd Svensken

14

der var gået r land på Fyn og
overraskede os alle med en
fiks og færdig invitation til
næste års sornmertræf!

Så puds Mmris'en, venner! Vi ses til næste sommereventyt· i Sver·ige.

SOMMERTRÆFFET

2004

~

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

Stemmeresultater
ved Sommertræffet 2004
Original klasse:
2-dørs
Travelier

Ole Kirk Viunr
Kim Kleis

49 st.

38 st.

Åben klasse:
2-dørs
4-dørs
·fl"aveiler
Van
Pick-up

Cabnolet

Mogens F1·iis
Tom C ato Larsen
Jens E H. KJeldsen
Si1T1on fVIarsbøil
Henrik Hansen
Karen Kiausen

14 st.

2 5 st.
2l st.
28 st.
19 st.

33 st.

Peoples Choice:
Leon Thornsen

Distance Driver:
Egil Lundanes

20 st.

1884 km

Der blev afgivet 71 stemmer i klasseafstemningen
(de gule sedler)
Der blev afgivet 89 stemmer i Peoples Choice
(de grønne sedler)

l )'
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Tak for et dejligt Morristræf på Fyn.
Tak for et dejlrgt tr·æf. Vi var godt trlfredse med planlægningen + fælles tur·en ud til Brobygihd.
På vejen hjem fra Br·obygård, da Anders kørte r stå, syntes Jeg godt nok at klubånden viste
sig fra bedste side. Tænk 8 Morriser· holdt for at hjælpe Anders, og han korn i gang. Alle
folk var· villige til at Iane dele ud, som der kunne blrve snak om, det er sådan, det skal være.
Under træffet vat· vi også ved at lave tænding på Palle P's Mmris. Jeg synes, det var flot at
Mogens K. · selv om han ikke var helt rask · at han BLEV trl det sidste, det viser JO bare, at
han er en rigtig kammerat. Jeg vil da heller· ikke glemme dem, der korn både med lys og
gode kommentarer, trl hvad der var galt. l gang korn Palle, og han er· nået hjem, så vidt.Jeg
ved:-)
Vr syntes, at det var et rigtigt godt træf. Både tilrettelæggelsen og udfør·elsen. Det var et r·ig16 tigt godt initiativ, at arrangørerne gik i ens t-shirt Det fjerner alt usikkerhed med hensyn til,
hvem de1· kan kontaktes vedr. a1-rangernentet, og det især til gavn for nye i klubben.
På turen ud til Brobygård, var der ikke risiko for at køre fottert, for arrangørerne havde pel·soner på post ved frakørselsveje En r·igtig god ide.
Det er det eneste træf, hvor vi har oplevet, at få lov til at benytte samme mulighed, som
fotografen benyttede (lift), efter at træfbilledet var· taget. Det var· en rrgtrg god oplevelse, vi
kunne ønske fremover, selv om jeg godt er klar over, at det af forsikringsnræssige årsager·
ikke altid kan lade sig gøre.
A1Tangmerne havde tænkt meget på aktivitet for børnene, og det sa vi, at de nød.
Maden lørdag aften var rigtig god.
Pii vejen hJem fra træffet fik vi så den NYE titel. Karla og jeg blev Bedsteforældre. Mie og
Bjarne havde god grund til rkke at deltage i Morristræffet Pil ve1 hjem - lidt uden for Grve ·
ringede Bjar·ne (vores svigersøn) og fortalte, at Mie kl. 13.37 havde født en datter· på 3990
g l 53 cm på Viborg Sygehus, så skal jeg love for, at Kronevogn 1 (vores Morrisl kunne frnde
til Viborg. Ja Karla kørte med 100 km/t. Jo nu skulle Bedsternor godt nok op og se vrdunderet.
Venlig Hrlsen
Karla, Line og Erik Pedersen
Kirkeby
7870 Roslev

ARRANGEMENTER

2004
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Tak for et dejligt Morristræf på Fyn.

ARRANGEMENT ER

Minitræf

18

Fredag middag samlede
redaktørens fami lie sig i
København og begyndte en
hyggelig tur til Jylland i to
fine Morriser, en grøn fra
53 og en hvid fra 62.
Som vi alle ved, er en tur i
en Morris altid en t ur uden
stress. Tiden går og Morrisen smutter ligeså fint
afsted mellem lastbiler på
motorvejen og op og ned af
de stejle bakker på de jyske
landeveje.
Vejret var med os, og vi
havde fint solskin hele
week- enden.
Vi ankom fredag eftermiddag i fuldt solskin, og ef ter
at have hilst på de forskellige medlemmer og de flotte
og meget forskellige Merriser, begyndte kampen med
teltene. Der va r nogen der
havde medbragt tilhørende
campingvogn dejligt, nemt
og bekvemt.
Aftenens højdepunkt var
dog at se Simons hjemmebyggede camplett. Denne
camplett bestod af bagenden fra en Morris, hvor man
kunne slå et telt ud, således
at man havde soveplads i
traileren med lækre madrasser. Noget der misundes når
man selv ligger i et iglotelt
Lørdag formiddag samlede
Morriserne sig kl. 10:00. Vel
og mærke efter folk havde
samlet sig sammen oven på

•

l

2 004

Hammel .

af tenens strabasser (øl, vin
osv.)
Nu var det tid at vise jyderne i Hammel hvordan en
Morris så ud. Der var mange forskellige, flest va r der
af Pickup og de todørs,
men også en enkelt traveller
og cabriolet.
Der var 21 Morriser, der
først var på sightseeing i
Hammels natur, for derefter
at udstille de forskellige
Merriser i Hammels hovedgade. Her kunne byens
befolkning stemme om
publikums favorit og den
mest originale Morris.
Præmien for de vindende
biler var fire f lasker rødvin.
Mens bilerne blev vist frem
og bedømt af publikum,
blev deltagerne bespist på
Hammels lokale cafeteria.
(Ganske gratis).
Nu hvor man er Morrisfan
mfl det indrømmes, at der
ikke findes noget bedre end
at se 21 Merriser køre efter
hinanden i en lang række,
den ene pænere end den
anden. Det er sådan et billede man aldrig glemmer.
Efter at være kommet ti lbage til teltpladsen bød lørdag
aften på fælles grill og hygge, dejlig mad og en masse
øl og vin, folk var i godt
humør og en af deltagerne
hev en guitar frem. Der blev
spillet og sunget en masse,

men bedst var dog det med
Kim Larsen, det kunne alle
synge med på, ung som
gammel. Når man er så
mange mennesker samlet i
så mange forskellige aldre
gik aftenen dog heller ikke
uden nogle gode røverhistorier. Der var blandt andet
en ældre sømand og han
kunne nogle stykker.
Søndag morgen stod den
pli morgenmad og sammenpakning. For os københavnere gik det dog rimeligt
hurtigt for sig, da det er en
lang tur hjem og vi gerne
skulle nfl den bestilte færge.
Selvom der var langt fra
Hammel til København i en
gammel Morris, var det hele
turen værd. For som vi alle
ved, så er der jo ikke noget
bedre end at køre Morris.
Til alle de deltagende medlemmer siger vi tak for denne gang. Det var hyggeligt
og inspirerende. Vi er allerede blevet de lykkelige ejere
af vores anden Morris, så vi
kan føre nogle af alle vores
ideer ud i livet.
Venlig hilsen
Maria og Martin
(Hvid M orris fra 62).

Morgenstund har guld i
mund, Familien Thorup nyder
denne dejlige morgen

ARRANGEMENTER
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Minitræf

•
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Hammel.

Bileme blev stillet til
skue i gågaden.

19
Der var ogsa tid til
hygge, musik og sang

med Per sorn forsanger.
Bendt var nwre til det
Engelske selv om
damen er dansk.

~

EFTERSOMMERTRÆF

2004
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Rapport fra Eftersommertræf i Asferg 2004.
Som sædvanlig havde vi en
pragtfuld weekend med
vores Morris Mi nor og hin~
anden. Fredag startede med
flot vejr, men da grillen var
klar begyndte det at regne.
så Jan og jeg kørte den ned
til porten. 2 minutter efter
klarede det op og grillen
kom op på marken igen og
vi havde en god aften.

_3_Q_L01"dag og søndag var sol
og sommer, vannt, klar og
fnsk luft og rngen vind.
Køreturen til Den Italienske
Have var kun pa 9 km og
forløb fint. Vr ankom samlet
og alle 32 biler· kunne parkere i en lang række.
Også i år leverede Lars ha
Dalbyover Kro en pragtfuld
middag med sin Traveller.
Vi var 67 til n1iddagen i år,
54 voksne og 13 børn, så
der· var god plads.
Bedste resultat ved økono·
mrløbet blev 18,8 km/1 og
gennemsnittet for alle 15,2
km/1.
Tak til alle som gav en hånd
med. Det er en stor lettelse
for os at der er nogenlunde
ryddet op når de sidste er
taget af sted søndag middag og jeg håber det bliver
lige så nemt næste år den
tredje weekend i august.

Venlig hilsen
Anton

De1· er altid en god stemning
fr·edag aften.

EFTERSOMMERTRÆF
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Det er ikke nemt at få hele rækken rned på et bil.lede.
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:n noget særpræget have

19 bolig.
Hen11k fik det bedste r·esultat og kørte 18,8 krn/1
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Vores første Morris-træf
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Sornrnerfer·ien var startet og vi havde besluttet os for at tage to dage til Ringe, til vores allerførste træf i NMMK. Vr er de lykkelige ejer af en Morris Minor Cabriolet ha 1955, som
Carsten selv har lavet i stand for 1O ar srden, så mon ikke det var· på tide at fii den luftet lidt
??? Vi fik pakket telt, havestole rnrn i vores lille Brenderup trailer ha 1965 og vores 4 b01"n
ind på bagsædet og af sted det gik onsdag middag. Humøret var· højt og forventningeme
ligeså - hvad mon det hele var· for noget?? Hvor mange korn der· mon til sadan noget ?
Hvad var det for "nørder" der· korn sådan et sted- jo samtalen gik derudaf på vej til Fyn. Vi
holdt vores første pause lige da vi havde passeret Lillebælts broen og her n1ødte vi Egon og
konen (ham med "elefant-carnpingvognen"). Vi blev hur·tig enig om at følges ad resten af
vejen. Vi kom til Ringe sidst på eften11iddagen og fik en rigtig varm modtagelse af ar-rangøremne. Vi fandt en fin plads og så skulle vores store lclnte 6 mands telt rejses- noget af
en prøvelse rnå jeg sige, for vi havde ikke lige nået at slå det op derhjemrne, sa vi stod der
med et telt vi ikke anede hvordan skulle se ud og det skal lige nævnes, de store campister er
vi bestemt IKKE ... Vi "bøvlede" pa, men det var· nu rkke lrge sådan med det telt og Ja så
begyndte det selvfølgelig ogsa at r·egne, surt surt surt, men med hjælp fra vores flinke nabo
kom vi i tørvejr.. Carsten var næsten parat til at tage turen tilbage til Sønderjylland, ikke s§
meget pga. teltet, neJ neJ, pga. af bilen .... Den stod jo derude og blev vAD, det var jo en
katasti"Ofe- den kommer· aldrig ud i regnvejr·, står altid i garage med tæppet over· ... men na
ja vi havde jo også langt hjem. Torsdag var· der heldigvis tørvejr·, så vi besluttede at blive til
fredag f m trods vejret havde vi jo haft det helt hyggeligt om onsdagen, det var· jo helt normale mennesker der kom sadan et sted -ja faktisk rigtig søde og de kunne jo også snakke
om andet end biler·. Vi var· vir-kelig positiv overrasket, sikke en stemning og en helt speciel
and der herskede pa pladsen, et fællesskab uden lige. Det har i hvert fald grvet os blod på
tanden. Vi søger med lys og lygte efter en 4-dør·s fra inden 1960, så hvis nogen i klubben
kender nogen der har sådan en stående hørw vr meget gerne fra dem

(Cbjb@mail.dk

eller 74721166)
Endnu engang vil vi sige 1000 TAK for 2 kanon gode og oplevelsesrige dage i Ringe, forsat
god sommer..
Masser af hilsner fra
Joan & Carsten
Tønder

ARRANGEMENTER

Ja det kunne måske godt ske at man skulle
rette lrdt pa den ene baglygte
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Hvad mon han tænker· på, ja måske har han set billeder·ne af Vemers bil, og dog
billedet er ha Hammel træffet, jeg twr at Svend hyggede sig.
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Et par linjer fra formanden
Så kom nok de fleste af os tilbage fra ferie og fik startet på arbejde, samtidig besluttede vejret. at nu skulle det væt·e somme1·. Efter hvad jeg har kunnet se i vejrudsigten, så ser· det
også ud til at være gældende i Norge og Sverige. Nå, skidt med det, det står JO alligevel ikke
til at ændt·e, men det kunne have været rart med lidt bedre vejr først på sommeren.
Sommertr·æffet blev afvrklet i rimeligt godt veJr, en halv dag og en nat med regn ud af fem
dage, på det tidspunkt. rigtig godt. Håber at alle som deltog fik nogle gode dage.
l sidste nr. af NORMINOR blev sidste del af urafstemningen bekendtgjort, ikke at det hjalp
ret meget, men lidt har i dette trilælde al ret. Der kom til stemmefristens udløb 15 stemmesedler, dette skal ses i lyset al, at vi har tæt pa 800 medlemmer, som kunne have givet
deres mening til kende, nu blev det altså 15, som kom til at bestemme. Resultatet af urafstemning her·under.
Fmtsat god sommer og forhåbentlig mange gode træf.
Herluf
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URAFSTEMNING 2004.
Modtagne stcmmcs~.xHcr er talt op og kontrolleret.
Li gyldige.--~-----··-··----:& ___ _

.

\()")

,Ja t d forslag J.---------"--Nej til forslag 1.-------------

2.--------:;L_

.Ja til forslag
Nej fil forslag 2.-----~--

Der er modtaget l 5 stcmmt:scdlcr indtil 10-07-04.
Begge forslag er vedtaget.
Modtager af stcmmesc<l !er. . A:lh_Q1j__k-rlll_f_KEt.J~J.sg_n.
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FonTlanden på arbejde, han er vist ved at lukke og slukke sorrnne1·træffet

~ordisk Morris Minor Klubb
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l anledningen af Nordisk Morris Minor Klubb's 25 ars jubilæum, har vi valgt at fremstille en
meget smuk jubilæumsplatte. Den er lavet i et meget begrænset oplag og er derfor dømt til
at blive et rigtigt samlerobjekt. Da det jo snart er jul, tja h! tiden løber utroligt hurtigt, var
dette måske en oplagt gaveide til morrisentusiasten.

koster D.Kr. 250,00

N.Kr. 268,75

S.Kr. 295,25 + porto til forsendelse.
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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
På ydersiden er NMMK'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
Fås 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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Caps i rødt stof med Morris
Det er ved at være sidste udkald hvis du vil sikre dig en af de "gamle" caps i stof. Vi kører på absolut
sidste vers, der er kun nogle f !i stykker tilbage, sa er det slut, de vil
ikke blive produceret igen.
Prisen er kun D.Kr. 50,00 N.Kr. 53,75 S.Kr. 59,00 +porto til forsendelse.

Caps i blå stof med læderskygge
Egentlig var det slut med denne model, men pludselig dukkede der
en stak op, ganske vist kun i
Cabriolet model, men dette er en virkelig god og gedigen caps til en
fornuftig pris.
Kan erhverves for D.Kr. 60,00 N.Kr. 64,50 S.Kr. 71,00 +porto til forsendelse.

Nationalitetsmærke m. klubnavn
Dansk, Norsk eller Svensk nationalitetsmærke, lige til
at klæbe pa bagsmækken af din Morris. En god og
nydelig ting som er fremstillet efter ide af
Hoff Kjeldsen.
Her kan alle være med, kun D.Kr. 5,00 N.Kr. 5,50
S.Kr. 6,00 + porto til forsendelse.

Klistermærke m. klubbens logo
Leveres i pose m. 1 eller 5 stk. Det er altid rart at have et ekstra
klistermærke.

Pris for pose m- 1 stk. D.Kr. 5,00
Og med 5 stk. D.Kr. 20,00
forsendelse

N.Kr. 5,50

S. Kr. 6,00

N.Kr. 21,50 S.Kr. 23,75 +porto til
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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, altsa kuglepen og lighter
koster det kun
D.Kr. 15,00 N.Kc 16,00 S. Kr. 18,00 + porto til forsendelse. Kuglepen og lighter er frem-

stillet i farverne
rød og blå, med jubilæumsskrift og klublogo patrykt i sølv.
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T-shirts m. jubilæumsskrift og klublogo
Flot T-shirts i sort, 100% bomuldsstof m. patryk t skrift og logo i
sølv. Salget er gaet over al forventning, sa
derfor er der kun str. M og børnestørrelseene K 150 samt 4/6
tilbage.
Prisen er kun pc stk. D.Kr. 75,00 N.Kr. 80,50 S.Kr. 88,50 +
porto til forsendelse.

pa

Den meget flotte gra T-shirts m. tekst
engelsk og tegning af en 2-dørs Morris Minor~
fremstillet i 100%
bomuld. Kan vaskes igen og igen uden at forandre sig. Fas i størrelserne S, M. L, XXL, 811 O
og 12/14.
Pris for voksen stc D.Kr. 120,00 N.Kr. 129,00 S.Kr 142,00
Børnestørrelser koster D.Kr. 100,00 N.Kc 107,50 S.Kr. 118,00 +porto til forsendelse.

Morris vægur
Morris væguret er fremstillet af gamle hjulkapsler, sa derfor kan kvaliteten godt variere
lidt, rnen vi bestræber os
at kapslerne er i
en rimelig god kvalitet Værket er et JUnghans
Quartz urværk til 1,5 volt batteri. Viserne måler

pa

95 rnm og viser både 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.
Armbåndsur med Morris logo og pilskriften Morris
Uret er fremstillet i stållignende 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
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Fremstillet i forgyldt metal, logoen er ilagt hard emalJe i klubbens farver. Emblemet måler ca.
20 mm ø,
monteret rned en sommerfugle!tls.
Pris D.Kr. 30,00 N.. Kr. 32,25 S.Kr. 35,50 +porto til forsendelse.

Jubilæumsemblem 1978-2003, 25 ar
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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
Morrls.
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 på 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. 10,75 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 + pmto til forsendelse.
Henned bestiller jeg følgende klubvarer, som ønskes tilsendt med post hurtigst muligt. Efter
modtagelsen betaler jeg det medfølgende gii'Okmt, ved først givne lejlighed rnden 8 dage
Jeg ønsker at få tilsendt nedenstående klubvarer.
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Dato

l

2004

Medlemsnummer .· ______

Navn.:

Adresse.:

Postnummer.:

By.:

Land.:

Obs. Varerne tillægges gebyr til dækning 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 Handrup.
Tlf. 64 88 12 03. E-maillarsmikkelsen@mail.dk
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A-2941

Verner Staugaard Mor-

tensen
Ørrevej 18, Smding
7400 Herning
Danmark
A-2942
Jens Martin Dietz
Nørlangvej 21
9430 Vadum

A-2947
Pete1· Bang-Pede1·sen
Sandbjergvej 40
2950 Vedbæk
Danmark
A-2948
Svend Laul"idsen
Thorstrupvej 40, Sig
6800 Varde
Danmark

Danmark

A-2943
Jens Peter Sally Peder-

sen
Løvkærvej 28
8471 Sabro
Danmark
A-2944
Elisabeth Low
fredenksgade 11 B,
1- th.
5 700 Svendbor·g
Danmark

A-2945
Jens Christensen Ollerupvej 26, Ollerup
4200 Slagelse
Danmark
A-2946
Tom Cato Larsen

Sanderveien 17
2100 Skames
Norge

A-2949
Kim Clausen
Sorøvej 484
4700 Næstved
Danmark

A-2950
Klement Brandt
Storegade 15 C, 1. tv.
4180 Sorø
Danmark
A-2951
Wencke Aarnodt Lind
Øvre Strandgate 61
4005 Stavanger
Nor·ge

Husk.
Ny e-mail til Redaktøren
nmmk.rasmussen@mail.dk
Deadline på stof til næste
nummer, er 10. oktober
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Afsender:
Nmdisk Monis Minm Klubb
Bjarkesvej 7, 1. tv.
DK-5200 Odense V
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