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NORGE
Oslo

Terje Sunnaas,
Seterhøyvejen 17,
N-1176 Oslo.
Tlf. priv. 22 29 29 49,
jobb 22 64 77 51
Mobil tlf. 90 83 43 98

SVERIGE
Norra
Sverige

Dalarna

Väst
Sverige

Christer Wiberg,
Nydalavägen 55,
S-903 39 Umeå.
Tlf. 090 135 607
Thomas Eriksson,
Kråkbergsvägen 4,
S-792 00 Mora.
Tlf. priv. 0250-15445,
arb. 13530
http://host.bip.net/nmmkdalarna/

Jämtland

Göteborg

Kåre Torfjäll,
Bagarvägen 12,
S-831 52 Östersund.
Tlf. +46 63-109595,
Mobil tlf. +46 703 135050
E-mail: kare.to@telia.com
Matz Lundgren,
Höganäsvägen 44,
S-437 35 Lindome.
Tlf. 031-992 670

Erling Holmin,
Siviken 336, Enebo,
S-462 91 Vänersborg.
Tlf. 0521-25 82 43
E-mail: marianne.barrljung@telia.com

DANMARK
Nord
jylland

Mogens Bjerre,
Industrivej 40,
DK-9690 Fjerritslev.
Tlf. 98 21 24 50

Randers

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

Midt
jylland

Klubmøde:

Svend Thorup,
Egeparken 10, 1. tv.,
DK-8600 Silkeborg.
Tlf. 86 81 32 47
Mobil tlf. 28 94 07 42
E-mail: svendthorup@webspeed.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

Sdr. Jylland
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Vestjylland

Per Madsen,
Frederikslystvej 18,
DK-8723 Løsning.
Tlf. 75 65 04 09
Mobil tlf. 40 78 97 59
E-mail: nmmk.ostj@get2net.dk

LollandFalster &
Møn

Dennis Hansen,
Skovtoften 19
DK-4800 Nykøbing F.
Tlf. 54 85 93 43

København

Johannes Juhl,
Lindevej 8, Overjerstal,
DK-6500 Vojens.
Mobil tlf. 40 55 27 02

Klubmøde:

Per Sørensen
Industrivej 22
DK-6070 Christiansfeld.
Tlf. 74 56 33 07
Fax: 74 56 33 06
Mobil tlf. 40 56 33 07

Flemming Kristensen,
Sundholmsvej 52, 2. t.v.,
DK-2300 København S.
Tlf. 20 23 26 11
E-mail: fl@kristensen.mail.dk
Sidste mandag i måneden
kl. 19.00 på adressen:
Medborgerhuset Pilegården
Brønshøjvej 17, indg. B
2700 Brønshøj

Nordvest
Sjælland

Jens Kirkeby,
Skolesvinget 31, Snejbjerg,
DK-7400 Herning.
Tlf. 97 16 26 27
Mobil tlf. 40 50 40 13

Als

Poul Iversen,
Mosevænget 5,
DK-6440 Augustenborg.
Tlf. 74 47 16 95
Mobil tlf. 40 34 54 62

Fyn
og øerne

Harry Olsen,
Vedtoftevej 10, Vedtofte,
DK-5620 Glamsbjerg.
Tlf. 63 45 00 40
Mobil tlf. 23 29 61 08
Sidste mandag i måneden kl. 19.30
Ring for nærmere info, eller se aktivitetskalenderen i bladet.

Klubmøde:

Klubmøde:

Sydvest
Sjælland

Klubmøde:

Max Christensen,
Kalundborgvej 7, 1. th.
DK-4300 Holbæk.
Mobil tlf. 40 60 34 82
1. tirsdag i måneden. Nærmere
oplysninger hos kontaktpersonen.
Jan O. Laursen,
Gryderupvej 111,
4242 Boeslunde.
Tlf. 58 14 04 75
Mobil tlf. 20 92 47 17
E-mail: minorkrogen@c.dk
Michael Mygind Lauersen
Sevedøvej 20, Østerhoved,
4230 Skælskør.
Tlf. 40 14 36 32
E-mail: mkl_MorrisMinor66yahoo.dk
1. fredag i måneden kl. 19.00

R E D A K T I O N E N

D

et er væltet ind med invitationer til diverse træf
og arrangementer. Kalenderen bugner, så det behøver
ikke blive en kedelig sæson.
I bladet kan du denne
gang læse mere fra Peder
Mikkelsens tekniske skatkammer, og der er en del fra
generalforsamlingen.
Du kan også se, om dette
bliver dit sidste NORMINOR,
for som vi plejer på denne
tid, så offentliggør vi en liste
over de medlemmer, vi ikke
er bekendt med at have
modtaget betaling fra. Vi får
hvert år anonyme indbetalinger, og så må vi selv gætte,

hvem det drejer sig om….
Det lykkes ikke altid – derfor
listen.
Der er lidt ændringer i
bestyrelsen efter generalforsamlingen, hvor Herluf
afsluttede 16 års arbejde
som formand ! Se de nye
navne på side 2.
Ellers er det bare med at
få fundet kalenderen frem,
for der skal sættes mange
krydser….

Forsidebillede: Sommerstemning med Traveller ved en rapsmark i det midtjyske !.
Bagsidebillede: Opstilling ved et af de talrige minitræf i
NMMK.
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KALENDEREN

A R R A N G E M E N T E R

MAJ
Lørdag den 6.
kl. 7.00 - 15.00
Veteran Marknad 2006 i
Höör, Sverige. Upplysningar :
070-645 47 38 och 070 –530
31 10 och www.veteranbilsektionen.cjb.net
Lørdag den 6.
deltager NMMK i en biludstilling på gågaden i Horsens
arrangeret af handelsstandsforeningen. Der kommer
mange slags biler og motorcykler. Er du i nærheden, så
kom ned og besøg os
Fredag den 12.
kl. 10.00 - 16.00
Autojumble ved Jysk Automobil museum i Gjern. Sidste
år deltog over 250 biler fra
mange bilklubber. Mere info i
bladet.
Week-enden den 19. - 21.
Forårstræf på Vestsjælland.
Torsdag den 25.
Riksettanrallyt – En resa
genom årtusinden. Et klassisk
løb med mange oplevelser.
Mere info i bladet.
Lørdag den 27.
kl. 10.00 - 16.00
Motor og veterantraktorklubben Fyn inviterer til åben
udstilling på Rolfsted Flyveplads, Øvej 12 a, Kappendrup, 5550 Langeskov. Mere
info i bladet.

JUNI
Week-enden den 2. - 4.
Østjylland: Pinsetræf på
Hagen Strand Camping ved
sydsiden af Vejle Fjord ud
mod Lillebælt. Tilmelding til

Per Madsen helst inden den
28. maj på tlf. 40 789 759 Lørdag den 17.
eller 75 650 409. Mere info i kl. 10.00 - 17.00
bladet.
Motor og veterantraktorklubben Fyn inviterer til åben
Lørdag den 3.
udstilling på Magaards Camkl. 8.00 - 16.00
ping, Bøsørevej 60, Revsøre,
Auto veteran og reservedels- 5874 Hesselager. Mere info i
marked ved Jysk Automobil- bladet.
museum i Gjern. Alle med
gamle køretøjer, reservedele Week-enden den 30. juni - 2.
og litteratur er velkomne. juli,
Gratis stadeplads. Tlf.: 86 87 Fyn: Minitræf ved Kejrup
50
50
og Gods, Kejrup Allé 12, 5300
www.jyskautomobilmuseum. Kerteminde. Tilmelding til
dk
Ann-Grete Jervelund, tlf.: 23
20 64 43 (efter 16.00). ProLørdag den 3.
grammet endnu ikke fastkl. 10.00 - 16.00
lagt.
Sportsfest / byfest på Bjerregrav Stadion, ved skolen 15
JULI
km. nord for Viborg på
hovedvej A13. Alle typer Onsdag den 12. til
køretøjer ældre end 25 år er fredag den 14.
velkomne. Spørgsmål på tlf. Køretur mod Geiranger.
2555 0085 indtil 11-05, her- Oslogruppen
efter på 2980 2101.
Week-enden den 14.-16.
NMMK Sommertreff 2006 i
Søndag-mandag den 4. - 5.
Græsted veterantræf og Geiranger, Norge
kræmmer-stumpemarked. 10
års jubilæumstræf. 10.000
AUGUST
besøgende sidste år. Oplev
unik mekanik fra en svunden Week-enden den 4. - 6.
tid. Udstillere gratis adgang. Als & Sønderjylland. MiniMere info på tlf.: 48 39 13 40 træf. Program kommer senere
og www.veterantraef.dk
Week-enden den 18. - 20.
Vestjylland: Her er chancen
for en god hyggelig familieudflugt med Morris’en.
Der er byfest i Sunds. TilmelSøndag den 11.
ding inden 1. august til Jens
kl. 10.00 – aften
Kirkeby : 97 16 26 27 eller 40
Klassisk Bil & MC på Gissel- 50 40 13. Mere info i bladet.
feld Kloster. Mere info i blaMånedlige klubmøder
det.
Under lokalgrupperne på
Week-enden den 16. - 18.
side 3 og 4 kan du se om
Minitræf ved Bøllingsø mel- der er en lokal gruppe i dit
lem Silkeborg og Ikast.
område som afholder klubMidtjylland
møder hver måned !
Den 9. - 12.
Norgesløpet VossaRudl’n
2006
Køyretøy Historisk Klubb

G E N E R A L F O R S A M L I N G

Årets generalforsamling fandt
sted på Fjelsted Skov
Kro på Fyn.

Simon Marsbøll

D
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er var 55 fremmødte,
hvilket må være tæt på
rekord. Der var almindelig
hyggeligt samvær allerede
fra klokken 10, og det var
dejligt at møde vennerne
igen. De fleste deltog i den
overdådige frokost.
Dagsordenen kan ses i
NORMINOR nr. 1, 2006.
Jens Kjeldsen optrådte som
venlig, men bestemt ordfører, og Simon Marsbøll
skrev referat. Beretning fra
nogle af lokalgrupperne kan
læses i NORMINOR. (Formandens beretning kommer
i næste nummer). Generelt
fortalte kontaktpersonerne
om mere eller mindre udtalt
mødeaktivitet i løbet af året,
og nogle grupper havde
arrangeret minitræf. Visse
steder har der slet ikke været
aktiviteter. Regnskabet blev
fremlagt af kassereren, og
det kan også læses i NORMINOR. Der var ingen
bemærkninger til selve regnskabet, men kassereren
nævnte, at hvis redaktørtjansen skal varetages eksternt,
så vil det koste godt 30.000.
Herluf Knudsen ønskede
ikke genvalg. Desværre kunne vi ikke på generalforsamlingen få valgt en erstatning
for Herluf, men vedtægterne
giver bestyrelsen mulighed
for at hente den fornødne

assistance udefra. Herluf har
indvilget i at assistere bestyrelsen i den første tid.
Styremedlemmerne er nu:
Jens Kjeldsen (nyvalgt)
Simon Marsbøll
(genvalgt)
Kim Kleis (ikke på valg)
Harry Olsen (ikke på valg)
Suppleanter:
Lars Mikkelsen (genvalgt)
Peder Nielsen (nyvalgt)
Revisor og -suppleant:
Karen Thomsen
(revisor, genvalgt)
Søren Villadsen
(revisorsuppleant, nyvalgt)
Bestyrelsen konstituerer sig
selv, men inden deadline var
posterne ikke fordelt. Hvis
det er muligt at nå det inden
bladet trykkes, vil du kunne
se den nye bestyrelse på side
2 i NORMINOR.
Under eventuelt meddelte Sydvestsjællands gruppen,
at de gerne vil afholde sommertræf i 2007, og da der
ikke var andre tilkendegivelser om samme ønske, bliver
det sådan. PR-udvalget delte
rundhåndet ud af rabatbilletter til stumpemarkedet i Fredericia. Der var lidt snak om
at inddrage suppleanter til
den ubesatte bestyrelsespost, der var stor ros til
hjemmesiden og klubbens
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8

routine med restancelisten
blev debatteret. Klubben
offentliggør listen for at finde frem til de medlemmer,
der har betalt, men som vi af
den ene eller anden grund
ikke er i stand til at identificere – ofte er det p.g.a.
manglende oplysninger ved
betaling via homebanking.
Det blev bl.a. anført, at det
kan virke stødende, at havne
på listen selvom man har
betalt rettidigt. Bestyrelsen
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vil tage emnet op, og se om
der kan findes en bedre
løsning. Endelig blev Herluf’s
16 års indsats i bestyrelsen
honoreret med en kurv fra
købmanden ledsaget af
stående klapsalver ! Det er
virkelig også noget af en
bedrift at have siddet i bestyrelsen i mere end halvdelen
af klubbens levetid. Tillad
referenten at komme med
endnu en tak til Herluf for
den store indsats !

G E N E R A L F O R S A M L I N G

2 0 0 6
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2005 års verksamhetsberättelse för
Nordisk Morris Minor
Klubb – Västsverige

Erling Holmin
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Årsberetning for
Oslogruppen 2005
Terje Sunnaas

2 0 0 5

Å

ret började med planering och förberedelser
inför sommarträffen i Ulricehamn. Därefter deltog vi på
Tjöloholm Classic, i år med
färre bilar än tidigare år.
Sommarträffen startade
med många deltagare och et
fint sommarväder. På fredagen vid öppnandet av sommarträffen kom en orkan
som hadde sit centra bara
nogra hundra mil från platsen där vi alla fanns samlade.
Det var nära att hela Morriscampen hade blåst bort.
Lördagen startade med
småregn och fotografering.
Bilarna
var
uppställda på
gågatan
i
centrum av
Ulricehamn,
vilket
var
mycket uppskattat av ulricehamnarna.
Middagen på
lördag kväll
bjöd på regn
och en god

buffé på hotell Borgesund.
En insamling gjordes under
kvällen till Sri Lanka. Efter
dans och underhållning var
det dags att vandra hem.
Ett stort tack til hela familjen Kallin som gjorde ett
jättearbete, med viss support
från hela Västsverige gruppen.
Höstträffen med Oslogruppen som arrangör var
också en trevlig upplevelse
då vi gjorde besök på Gamle
Hvam där vi fick titta på
plöjning med veterantraktorer.
Morrisåret
avslutades
med julbord i Vårgåda som
familjen Wilsson fixar. Norska och svenska deltagara
låter sig vel smaka av den
goda julmaten. Vi hoppas att
julbordet skall bli en tradition, kanske det redan är så ?
Tänk att en liten bil kan
medverka till att skaffa vänner för livet.
Vi tar nya tag med aktiviteter inför 2006.

S

også hatt alle de andre
månedene. Oppslutningen
på møtene er stabil – og vi
har jo også sett nye ansikter.
Vår første aktivitet var Primustreff, det var stor deltagelse – noe vi kan takke våre

å er vi atter en gang kommet til veis ende på et
kalenderår – og vi har tatt
fatt på et nytt.
2005 startet som sedvanlig med møte den første tirsdagen i januar. Det har vi

Å R S B E R E T N I N G E R

Årsberetning Østjylland

Per Madsen
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gode venner fra Danmark
for. Meget hyggelig. Det
startet som sedvanlig med
en liten sammenkomst med
litt god mat og drikke i Minor Heaven på fredag aften
og så kortesjekjøring til treffplassen på lørdag morgen.
Det ble for første gang
avholdt vårtreff i oslogruppen. Det var Kjell Østby som
arrangerte på sine hjemlige
trakter rundt Skotterud. Det
var både veteranmarked,
garasjebesøk og grillmat.
I mai hadde vi klubbstand
på Ekebergmarkedet i Oslo,
Norges største veteran og
delemarked. Her fikk vi vist
oss frem, både biler, medlemmer og vårt nye banner.
Vi fikk god respons, snakket
med mange og fikk også nye
medlemmer.
Oslogruppen var godt

representert på et flott sommertreff i Ulricehamn. – Takk
for det.
Vi var også godt representert på Birimarkedet ved
mjøsa – i regnet.
Olav Bjørge satt i stand et
flott høsttreff på Sandgrunn
og her fikk vi mange hyggelige svensker på besøk.
Julebord i Vårgårda, på
Tunga Hed, ført an av Bjørn
Wilson & co var en trivelig
opplevelse. Både sosialt og
kulinarisk.
Til sist ble Oslogruppens
eget julebord avholdt den
første tirsdagen i desember,
og det ble i beste tradisjon
holdt hjemme hos familien
Bjørge på Aurskog.
Vi føler at 2005 har vært
et godt år for Oslogruppen
med nye medlemmer og nye
biler.

V

ikke det helt vilde i Østjyllands gruppen, men det
håber jeg bliver bedre i fremtiden.
Tak til alle der deltog i
vores minitræf. Alle er som
sædvanlig velkomne til at
deltage i dette års minitræf i
pinsen - se andetsteds i bladet.

i har i år 2005 haft flg.
arrangementer :
I maj havde vi minitræf på
Hjarnø Camping. Et fint lille
træf på en fin lille ø, ca. 10
Morriser i løbet af weekenden. Lørdag var vi ude at se
lidt af naturen på øen og vi
gættede Morris-dimser i
føle-tøjposer. Endnu et hyggeligt minitræf.....
Som I jo kan se, skete der
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Nyt fra Østjylland

P
Per Madsen
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Årsmødet i Østjyllands gruppen blev
holdt ved Søren og Anne Dorit og
der var naturligvis tid til et garagebesøg.

å årsmødet den 19.
februar 2006 blev det
besluttet at forsøge på at få
noget mere gang i Østjyllands gruppen. Der skulle
være grundlag for dette, da
der de senere år er kommet
lidt flere aktive medlemmer i
området. Der blev valgt 3
nye ind i bestyrelsen, så den
nu ser ud som følger:
Per Madsen. Kontakt person.
Tlf.: 40 789 759 Mail:
nmmk.ostj@get2net.dk
Troels Rathleff. Kasserer.
(eller er det Lykke der ta´r sig
af det?)

Henriette Hartvigsen.
Nyvalgt
Arne Hansen. Nyvalgt
Søren Villadsen. Nyvalgt. Tlf.:
29 459 208 mail: villadsen@mail.mira.dk
Det blev vedtaget, at vi ikke
skal have eget kontingent
mere. Medlemmerne registreres og de enkelte aktiviteter betales på stedet. Medlemmerne opnår, at få sendt
info ud, hvis der sker noget,
der ikke kan nå at komme i
”Norminor”. Til nyere medlemmer af NMMK kan jeg
lige oplyse, at Østjyllands
gruppens geografiske område, jo er lidt af en underlig
fisk i forhold til
det
normale
Danmarks kort.
Det går nemlig
ca. fra Kolding i
syd til Skanderborg i nord, og i
en bue mellem
disse ud vest
på. Så bor du
på disse kanter
er du velkommen til at deltage og til at
komme
med
gode ideer til
arrangementer.

N Y T

F R A

L O K A L G R U P P E R N E

Ny lokalgruppe på
Bornholm ?

E

n kreds af Morris Minorejere på Bornholm vil gerne forsøge at få dannet en
lokalgruppe på Bornholm.
Igennem en periode har vi
prøvet at samle ejerne af
diverse Morris Minor, som
der stadig findes i adskillige
eksemplarer på Bornholm.
Da afstandene på øen ikke
er så store, har mange overlevet, og kan stadig ses på
vejene. Endvidere har en
smedemester i Melsted ved
Gudhjem startet en mindre

samling af diverse Morriser,
idet han har en van, som han
bruger dagligt i sit firma, og
en flot 2-dørs til privat brug.
For nylig har han gennemrestaureret en flot pick-up,
som også bliver brugt dagligt
af familien. Der er flere projekter på vej, og måske
ender det med, at der i Gudhjem-området kommer til at
køre en stribe af div. Morris
varevogne med forskellige
firma-logoer, som vil vække
opsigt blandt de mange turister. Hans værksted og store reservedelslager skal danne rammen om den ønskede
lokalgruppe, som her vil få
gode vilkår, men også fællesture og udveksling af erfaringer skal være fordelen ved
gruppen.
Interesserede medlemmer
på Bornholm kan kontakte
undertegnede, der gerne vil
oplyse om kommende aktiviteter og ideer med gruppen.
Med venlig hilsen,
Svend Erik Nielsen.
Tlf. 56485680.

Svend Erik Nielsen
Pyttegårdens Ferielejligheder
Kjeldsebyvej 3,
3760 Gudhjem.
gudhjem@pyttegaarden.dk
www.pyttegaarden.dk
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14 Invitation til dig, din
bil og din familie
St. Bededag
den 12. maj

S

om de foregående år, vil
der blive afholdt autojumble ved Jysk Automobil museum i Gjern. Pladsen vil være
åben fra kl. 10.00 og vi slutter ca. kl. 16.00. Der er på
pladsen mulighed for at
købe øl, vand, pølser, is
o.lign., men medbragt mad
og drikke er som sædvanligt
meget velkommen.
Der vil være præmier til
nogle af bilerne, dette vil blive afgjort ved en afstemning
blandt publikum "Peoples
choice". Til dette vil der
være præmier i følgende
klasser: US biler, Engelske
biler, Europæiske biler samt
Veteranbiler. Samt publikums præmie ved lodtrækning.
Vi vil forsøge at få parkeret hensigtsmæssigt på pladsen, således at alle kan være
på pladsen, og alle kan forlade pladsen når de ønsker
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det. Vær derfor venlig at følg
de anvisninger I får af "parkeringsvagterne".
Sidste år deltog over 250
biler fra de mange bilklubber, der er indbudt. Vi håber
at ligeså mange vil gøre
turen til Gjern i år, vi har
prøvet at lave en aftalt om
godt vejr....
Alt dette koster penge,
derfor vil der blive opkrævet
Kr. 20,- pr. person i entre,
biler og børn har selvfølgelig
gratis adgang....
Med MG hilsen, og en
god 2006 sæson til alle.
Søren Martin Sørensen
Jydsk-Fynsk Classic Autojumble

A R R A N G E M E N T E R
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Pinse træf Østjylland
Østjyllands
minitræf afholdes
som sædvanlig i Pinsen, i år
den 2., 3. og 4. juni.

16

D

et kommer til at foregå
på Hagen Strand Camping, det tidligere Tulip Camping ved sydsiden af Vejle
Fjord ud mod Lillebælt. Pladsens adresse er: Hagenvej
105C, 7080 Børkop tlf. 75
95
90
41,
www.campinghagenstrand.
dk
e
m
a
i
l
:
info@campinghagenstrand.
dk .
De har enkelte campingvogne til udlejning hvis man
er hurtig nok.
Kørselsvejledning: Find
vej 28 mellem Vejle og Fredericia, drej fra mod Gårslev
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og følg skiltene mod Hagen
Strand og Tulip camping. Tilmelding til Per Madsen helst
inden den 28. maj på tlf. 40
789 759 eller 75 650 409.
Alle er velkomne.
Husk badebukser. Program herunder - ret til forbedringer forbeholdes.
Program for Østjyllands
Minitræf - Pinsen 2006:
Fredag den 2. juni
Indkvartering og fælles grill
Lørdag den 3. juni
Formiddag: Aktiviteter på
træfpladsen
Eftermiddag: Køretur
Aften: Fælles grill
Søndag den 4. juni
Fra rundturen på Hjarnø sidste år

A R R A N G E M E N T E R
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Hej interessefælle for veteran- classickøretøjer !

V

i er et par veterannørder,
der har lovet den lokale
Idrætsforening at tilbyde
noget andet end fodbold til
deres årlige sportsfest /
byfest pinselørdag den 3.
juni fra 10 - 16. Stedet hvor

det hele foregår, er på Bjerregrav Stadion, ved skolen,
15 km. nord for Viborg, eller
5 km syd for Møldrup, på
hovedvej A13.
Indbydelsen gælder alle
typer køretøjer ældre end 25
år, dvs. cykler - knallerter biler - traktorer og lastbiler.

Der er mulighed for bagagerums salg, samt et rundstykke og en kop kaffe ml.
kl. 10 og 12.
Der er ingen gebyrer for
noget, og 1 rundstykke og
kaffe er gratis til kl. 12.
Vi har fået stillet en hel
fodboldbane til rådighed,
samt et telt til køb af forfriskninger og et sted at sidde og
spise eller hygge snakke. Der
er ingen risiko for løsslupne
fodbolde osv. da denne bane
ligger på den anden side af
sognevejen. I øvrigt er der en
stor nyanlagt legepark lige
ved siden af vores bane, så
børnene kan få tiden slået
ihjel, hvis de keder sig.
Hvis der er spørgsmål
inden en evt. tilmelding, kan
jeg træffes på tlf. 2555 0085
indtil 11-05, hvorefter jeg
træffes på 2980 2101 el.
8669 2096, eller på
mail: jl-a@tele2adsl.dk
el. laa@vestas.com
Der vil være skilte samt Pvagter til hjælp for parkering, for gæster og for udstillere.
Øvrige afstande: 18 km.
til motorvejs afkørsel Vest
ved Hobro, ca. 60 km. til
Ålborg på A13, og ca. 35
km. til Skive.
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Klassisk Bil & MC på
Gisselfeld Kloster
den 11. juni 2006.

I
18

samarbejde med Jaguar
Club of Denmark inviterer
Gisselfeld Kloster - Gisselfeldvej 12A - 4690 Haslev
alle bil-, mc-, knallert- og
andre klubber med hang til
gamle transportmidler til
sammenkomst i slottets
meget store og smukke
park, den 11. juni 2006 kl.
10.00 til aften.
Der er gratis adgang for
klubberne med biler, MC og
passagerer, picnicgrej, telte,
pavilloner og hvad der ellers
er med til at gøre en sådan
begivenhed festlig og hyggelig, i selskab med venner fra
andre klubber. Folk uden for
klubber kan også deltage på
samme vis, i en gruppe af
individualister.
Publikum
udefra må betale adgangsbillet for at beskue vore
køretøjer, så vi bør blive i
parken til dagens slutning.
Der skal sparkes dæk, kigges på køretøjer, fortælles
løgnehistorier, evt. køres en
tur i skovene for de friske,
spises frokost, is, pølser og
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chokolade, evt. nives en
enkelt pils. Der vil blive forsøgt lavet et område for biler
og stumper, der er til salg.
Gisselfeld Kloster rummer
også i sig selv et væld af
oplevelsesmuligheder
(se
www.gisselfeld-kloster.dk).
Der er opbakning til projektet fra flere professionelle firmaer - der planlægger stande og markedsføringstiltag i
forbindelse med ”Klassisk Bil
& MC på Gisselfeld”.
Der vil blive oprettet en
hjemmeside for arrangementet, hvor tilmelding kan
foretages gratis. Den var dog
ikke klar inden deadline, derfor må interesserede medlemmer tilmelde sig hos jaguarforsikring@mail.dk.
Med venlig hilsen
Jaguar Club of Denmark
Knud Torp Madsen
Send meget gerne mail til
jaguarforsikring@mail.dk,
hvis I ønsker yderligere information om ”Klassisk Bil &
MC på Gisselfeld”

A R R A N G E M E N T E R
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Sommertreff Geiranger

S

ommeren nærmer seg
med stormskritt og mange har meldt seg på, både
Norske, Danske, Svenske,
Engelske, Nederlandske, og
Tyske.
Det er nok fortsatt enda
flere som har tenkt å ta turen
til Geiranger i år.
Vennligst send deres

påmelding så snart som
mulig og merk at siste frist
for påmelding er satt til
01.06.06
Alle hytter er opptatt,
men det er fortsatt meget
god plass på Morriscampen
for telt og campingvogner i
alle størrelser.
Hjertelig velkommen til
årets Sommertreff i Geiranger
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Til medlemmer af Nordisk
Morris Minor Klubb
Motor og veterantraktorklubben Fyn,
har hermed fornøjelsen at
invitere Jer til 2 åbne
20
udstillinger i 2006.

Rolfsted Flyveplads,
Øvej 12 a, Kappendrup,
5550 Langeskov.
Lørdag den 27. maj fra kl.
10.00 – 16.00.
En stor åben udstilling
med veteranbiler, veteranmotorcykler, veterantraktorer, stationære motorer, flyvemaskiner, modelflyvere
m.m.
Der kan hele dagen købes

2 0 0 6

øl, vand, pølser, kaffe m.
kage m.m.
Kom og vær med til en
dejlig dag sammen med
andre veteranklubber. Det er
naturligvis gratis at deltage.

Magaards Camping,
Bøsørevej 60, Revsøre, 5874
Hesselager.
Lørdag den 17. juni fra kl.
10.00 – 17.00.
En lidt mindre åben
udstilling, men med det samme indhold som i Rolfsted.
Dog uden flyvemaskiner.
Der kan hele dagen købes
øl, vand, pølser, kaffe m.
kage m.m.
Kom og deltag i en åben
udstilling med en fantastisk
udsigt lige ned til vandet.
Vi håber I har fået lyst til
at deltage med nogle køretøjer i disse åbne udstillinger.
Der kræves ikke som sådan
tilmelding, men man må gerne maile om deltagelse.
Vi glæder os til at se Jer.
Med venlig hilsen
Bo Fonager Lindholm,
formand
Tlf. 65 31 67 10
E-mail: sblindholm@os.dk

A R R A N G E M E N T E R

Byfest i Sunds
18. - 20. august er
der byfest i Sunds.
Her er chancen for
en god hyggelig
familieudflugt med
vores trofaste følgesvend.
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Lørdag den 19.8.2006
De vil gerne have noget
pænt at kigge på, så vi må
gerne tage vores biler med.
Vi skal være på pladsen
fra 9.30 til 13.00. Man forventer 12.000 gæster
Vi er inviteret til at vise vores
biler frem, og vi skal afholde
en ”publikums favorit”
afstemning.
Jeg har ikke lovet noget
antal, men vil gerne have tilmelding snarest eller senest
1.8.2006.
De tilbyder gratis kaffe og
rundstykker mellem 9.30 og
10.30 til alle.

De giver os spise billetter til
minimum 2 personer pr.
Morris.
De sørger for en fin
præmie til den bil der bliver
”publikums favorit”
De har en 80 meter lang
allé, hvor bilerne står i en
række.
Se eventuelt:
www.sundsgf.dk
hvor der er omtale.
Spørgsmål, tilmelding og
Morris snak kan ske på:
97162627 eller 40504013
(Jens Kirkeby, Vestjyllandsgruppen)
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På tur til
Generalforsamling 2006

T
Terje Sunnaas
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ove og Lars Hernes, Liv og
jeg tok fergen fra Oslo til
København fredag 10. mars.
Vi kjørte hjemmefra og ned
til fergen. Ble vinket forbi
hele køen og inn på en tom
ferge. Ikke en bil, ikke et
menneske å se noe sted. Vi
kjørte nedover og helt i
andre enden sto det en
mann i oransje kjeledress og
vinket oss rundt hjørnet og
opp på et hengedekk
oppunder taket. Vi tok våre
ting og var på lugaren 15
minutter etter at vi kjørte
hjemmefra. Vi var kjempefornøyd, så raskt. Fergeturen
gikk ellers meget bra, ikke
en bølge på vannet, god
mat, godt drikke og tidlig i
seng. Vi bestemte oss for å
hoppe over morgenmaten, vi
skulle jo spise på Generalforsamling, noe vi vet er godt
og alltid nok mat.
Vi hadde beregnet tiden,
fergen skulle være inne kl. 9
og med ca. 2 timers kjøring
til kroen ved Vejby så det
hele lyst ut. Vi kom tidlig ned
til bilen og var klare for
kjøreturen lørdag morgen. Vi
satt i bilen og undret på hva
slags god mat vi ville få den-

F O R T Æ L L E R

ne gang. Sulten begynte å
kjennes. Så forstod vi at nå
kom prisen å betale for vår
raske ombordkjøring. Alle
skulle av før oss, fergen var
sent ute og på kaien sto
køen bom stille. Det eneste
som beveget seg var klokken. Den ble derfor over 10
innen vi var ute av båten og
det var mat kl.11.Vi kjørte
gjennom en formiddagsrolig
København og vi la merke til
at det lå sne i gatene. Vi fant
lett E 20 og satte av gårde så
fort vi kunne for nå begynte
sulten virkelig å drive oss.
det gikk unna, Liv`s lille
Rover fikk blåst opp hele
systemet fra luftfilter til
exhausthale, men så, like før
Storebeltbroen, begynte det
å sne - i Danmark - 11 mars
.Det snedde som bare F... og
det så ikke bra ut. Så like
plutselig som det kom, ga
det seg. Vi kjørte over Storebeltbroen, det blåste friskt
og Roveren slang hit og dit.
Over på Fyn, nærmet oss
Odense, sulten rev i oss,
samtalen døde hen med
humøret. Så skjedde det
igjen. Snestorm, vi kunne
knapt se veien, trafikken
gikk saktere og saktere,
klokken gikk bare fortere. Så
- like plutselig som det kom,
forsvant det. Vi fant så
avkjørsel 55, og kom frem til
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kroen kun en time forsinket.
Vi løp inn der de andre satt
og spiste og da opplevde vi
noe meget hyggelig. Alles
oppmerksomhet var rettet
mot oss 4- mange reiste seg
fra bordet og kom oss i møte
og lurte på hva som var
skjedd. De hadde vært urolige for oss, vi var savnet. Det
ga oss en meget god følelse,
det var som å komme hjem.
Vi fikk mat, nok mat og den
var fortreffelig, akkurat slik vi
drømte om i bilen. Generalforsamlingen var rask og
ekspedit, over på en time.
Alt ble dog gjort ordentlig.
Jeg vil her - på vegne av
alle norske medlemmer -

Så har man hørt det med….

benytte sjansen til å takke
vår kjære Formann - Herluf for den innsats han gjort for
klubben gjennom 16 år. Han
stiller seg også villig til å bistå styret til det atter blir fulltallig. Det var så kaffe og
god kake og masse hyggelig
prat, før vi sa farvel til våre
venner og kjørte til Aalborg.
Her overnattet vi på
Sømandshjemmet og hadde
en hyggelig aften på Saltlageret. Her fikk Lars oppleve
en megaburger (2X200gr.)
er, og at en slik ikke alltid er
like lett å få i seg. Søndag
tok vi fergen hjem og vi var
enige om at vi hadde hatt en
god tur.

H

enriette Hartvigsen har
sendt et par billeder af
sin fars onkels gamle Minor.
Efter køb af ny Morris overgik den gamle til ny funktion
! Den blev kørt om i haven
og blev til brændeskur ! Det
har den nu
været i
25 år, og
Henriette
fortæller,
at der altid
var tørt træ
til kakkelovnen…..!
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Brug af kobberfedt
Lige før jul var jeg
hos det lokale
dækcenter i
Vissenbjerg, for at
købe vinterdæk til
vores Skoda.
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V

i har altid en meget fri
tone, når jeg handler der.
Mit udgangspunkt er aldrig,
hvad jeg skal give for de
ting, som jeg er interesseret
i, men hvad jeg skal have, for
at hjælpe ham af med noget
af hans bras. Når vi er færdige med at få handlet, og jeg
har måttet give mig, falder
talen tit på et teknisk emne
fra vores hverdag. I år fik vi
uddybet et emne som vi
begge har haft nogle overraskende oplevelser med.
Hvordan, samt hvor, bruger
man kobberfedt ??
Grunden til at vi kom til at
tale om dette emne var, at
da jeg for et par år siden var
på besøg hos ham for at
handle godt kunne mærke,
at det ikke var en af de dage,
hvor der var plads til at lave
skæg.
Han så meget nedtrykt
ud, og hans kommentar den
dag var, at han da snart blev
nødt til at sælge firmaet, for
de kunne ikke længere finde
ud af at lave selv de mest
basale reparationer. Han
havde for tredje gang på 14
dage haft en rasende kunde
i telefonen, hvor hjulene på
kundens bil var gået løse
umiddelbart efter, at de hav-

de skiftet dæk på bilerne.
”Jeg kan ikke forstå det, for
vi spænder altid hjulene med
momentnøgle”, sagde han.
Da jeg en måneds tid
efter kom derop igen, var
hans humør straks bedre.
”Vi har fundet fejlen”, var
hans kommentar, så snart
han så mig. ”Vi har fået
ansat en ny mand, han er
meget
omhyggelig,
ja
næsten perfektionist, blandt
andet bruger han et helt kg.
Kobberfedt om ugen”.
Da dækmanden, efter at
have haft kunde nr. 4 og 5 i
telefonen med hjul der var
gået løs, ringede til deres
dækleverandør for at tale
med nogen om problemet,
vidste de straks, hvad der var
galt. ”I bruger alt for meget
kobberfedt på hjulbolte og
hjulmøtrikker”, havde de
straks sagt.
Ved besøget her før jul
spurgte jeg igen til emnet.
Han bekræftede, at de ikke
havde haft flere problemer
med løse hjul på bilerne,
efter at de var holdt op med
at smøre kobberfedt på
hjulmøtrikker og bolte, men
var gået tilbage til almindelig
olie.
Jeg kunne fortælle ham,
at jeg de senere år har
udskiftet 3 – 4 koblinger, der
stort set ellers var helt nye,
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på grund af overdreven brug
af kobberfedt på gearkassens højgears aksel, der hvor
koblingsnarvet glider ganske
lidt frem og tilbage, når koblingen aktiveres.
Desuden har jeg set så
store mængder kobberfedt i
tromlebremserne, at det, når
bremserne blev varme, blev
slynge med rundt imellem
belægning og tromler, hvorefter bilen bremsede skævt,
og bremsebelægningen blev
ødelagt.
Her ser du en gearkasse.
Akslen, der kommer ud af
gearkassens front, kaldes
højgearsakslen. På enden af
den er nogle stråler, hvor
koblingsnarvet glider ganske
lidt frem og tilbage. Hvis
strålerne bliver helt tørre,
kan navet sætte sig fast.
Derfor kan der smøres med
fedt på akslen, men det skal
være i absolut moderate
mængder. Jeg fjerner altid
overskydende fedt med en
klud, fordi at akslen og
navet, roterer rundt med
samme hastighed som
motorens omdrejningstal op
til 3 – 4000 omdrejninger i
minuttet. Sidder der klatter
af fedt på akslen, vil de helt
sikkert blive slynget ud i koblingen, og den vil blive ødelagt med det samme.

Nu kan det måske lyde
som om, at jeg er modstander af, at der bruges kobberfedt, når man arbejder med
at reparere eller renovere sin
bil, men det er bestemt ikke
tilfældet, da det er meget
vigtigt, at alle bolte og møtrikker bliver smurt med
enten kobberfedt eller
almindelig fedt, når man
samler tingene.
Det der blot er mit ærinde, er at fortælle, at overdreven brug af kobberfedt, i visse tilfælde kan give problemer. Hvem ville ikke ærgre
sig, hvis de f.eks. lige har
brugt nogle tusinde kroner
på en ny kobling, for kort tid
efter at erfare, at den er ødelagt igen.
Derfor brug kobberfedt
med omtanke, så det virker
efter hensigten og gør tingene lettere at adskille, den
dag man har brug for det,
og ikke giver én overraskelser, man godt kunne være
for uden.
P.s. Jeg ved, at der er en
del, der bruger kobberfedt til
deres hjulmøtrikker. Jeg vil
ikke påstå, at hjulene herefter altid går løse, men pas
meget på med mængden.
Jeg vil klart anbefale, at man
her bruger almindelig olie.
Peder Mikkelsen.
dr-morris@hotmail.com
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Liste over medlemmer
vi ikke er bekendt
med at have
modtaget
betaling fra.
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N

ogle af medlemmerne
på denne liste har betalt
deres kontingent. Vi har bare
ikke tilstrækkeligt med
oplysninger på alle indbetalinger, og derfor kan vi ikke
vide om medlemmerne har
glemt at betale, eller blot
glemt at identificere sig i forbindelse med indbetalingen.
Hvis du står på listen, og ikke
ønsker at være medlem længere, så skal du intet foretage dig. Dette bliver dit sidste
NORMINOR, og vi holder dit
medlemsnummer frit, til du
bestemmer dig for at blive
medlem igen…. Hvis du derimod gerne vil fortsætte som
medlem, så skal du enten
betale kontingent (fordi det
havde du altså glemt….),
eller også må du dokumentere overfor kassereren, at
du allerede har betalt.

A 15
A 26
A 116
A 158
A 195
A 583
A 788
A 949
A 1050
A 1227
A 1259
A 1311
A 1323
A 1561
A 1660
A 1707
A 1753
A 1861
A 1921
A 1975
A 2006
A 2031
A 2144
A 2155
A 2163
A 2254
A 2296
A 2306
A 2330
A 2349
A 2398
A 2422

Olav Naustdal
Hans V. Volden
Roar Bjørge
Søren F. Sørensen
Jesper Petersen
Vestergaard
Lars Lyster
Peter Hansson
Morten Kræmmer
Henrik Bjarnskov
Kent Lindberg
Dirk Tønnesen
Claes Jacobson
Henri Pedersen
Bardram
Sören Kallin
Trygve Bjaaland
Søren Printz
Christensen
Peter Damm
Sommer
Svend Arne
Berglund
John Nielsen
Bente Raunborg
Björn Wilsson
Flemming
Overgaard
Frank Møller
Martin Borum
Pedersen
Niels Chr. Nielsen
Troels Rathleff
Poul Fabricius-bjerre
Jørgen Jørgensen
Svend-Erik
Christensen
Anette Andersen
Tor Fredrik
Sparre-Enger
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A 2424 Bertil Andersson
A 2465 Flemming Demant
Madsen
A 2494 Gunnel Paulsson
A 2527 Frank Brennholm
A 2538 Martin Fisker-Andersen
A 2581 Kaj Mørch
A 2600 Dan L. Egerup
A 2612 Arne Åkerblom
A 2619 Jan Wallman
A 2627 Palle Svend
Brodersen
A 2630 Håkan Göransson
A 2631 Finn Lautrup
A 2636 Jacob Helbo
Kristensen
A 2638 Bent Öhlenschläger
A 2648 Edvard Schmidt
A 2652 Per Storgaard
A 2657 Jens Skannerup
A 2668 Brian Vestergaard
Sørensen
A 2716 Kim A. Jørgensen
A 2738 Henrik Bolling
A 2745 Jacob Wittrup
Jensen
A 2775 Erik Hägglund
A 2800 Jacob Cnattingius
A 2803 Torben Larsen
A 2815 Iwan Borge
A 2817 Frank Seerup
A 2821 Stig Nielsen
A 2824 Nan Glerup
A 2831 Erland Nyhus
A 2841 Lotte Christina
Breengaard
A 2843 Ole Nørgaard
A 2846 Bo Terkelsen
A 2851 Finn S. Hansen

A 2874 Mikkel Elgaard
A 2878 Hans Peter
Vilhelmsen
A 2916 Jan. Knudsen
A 2928 Gjerluf Hansen
A 2930 Gunnar Lindberg
A 2940 Lasse Sletmo
A 2949 Kim Clausen
c/o Ketty Rasmussen
A 2958 Søren Poulsen
A 2964 Åge Jørgensen
A 2970 Jonna Jørgensen
A 2978 Genia Mosumgård
A 2980 Knut Sandstrak
Nordberg
A 2996 Hans Bergmann
A 3002 Kenneth
Christensen
A 3004 Lene Henningsen
A 3005 Gunner Hansen
A 3007 Marcus Ganebratt
A 3029 Annie Clausen
H 1201 Mette Jespersen
H 2663 Anne-Cathrine
Mark Mouritzen
H 3010 Ann-Marie
Valtersson
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SÆLGES
2 stk. bagklapper til personvogn fin stand 2 stk.
bagskærme glasfiber samlet
pris 200,- enhedspris 75,Kontakt: Flemming Lønborg
4420 Regnstrup
Tlf: 59 47 18 06 /
20 74 01 99
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Morris Minor 1000 årg. 69,
kører og starter godt, nyt
styretøj og der er INGEN rust,
pladerne blev pillet af på
grund af længere rejse.brede
fælge medfølger og tun sæt
som yder over 60 hk på baghjulene. Bilen har haft 2 ejer
og sælges på grund af pladsmangel 18000. ny synet
23000 kr. nyere bil tages
gerne i bytte
Kontakt: Martin Jensen
8831 Løgstrup
Tlf: 28 77 70 20
4 skærme med ekstra bredde til saloon.
Kontakt: Thomas Sørensen
6700 Esbjerg
Tlf: 29 72 14 96
Til Morris Minor årg 1934:
køler (ny) og køler kappe (ny)
2 spindler 2 fælge og 2 nav
kapsler ring for hurtigt svar
Kontakt: Anders Jørgensen
5220 Odense s.ø
Tlf: 27 70 98 27

Morris Minor 1000 super.
1971. Synet 14-10-05. flot
stand. Anhængertræk, original tagbagagebærer. Mange
reservedele. Mange nye!!!!.
Kører hver dag. Starts first
time, every time.
25,000 DKK
Kontakt: David James
5000 Odense
Tlf: 66 19 10 82
Morris Minor 1953 2 dørs
grøn med grønt indtræk jern
skærme og originale døre
topventilet motor rust i bund
delvis adskilt 6500 kr
Kontakt: Kurt Mortensen
4632 Bjæverskov
Tlf: 56 87 15 28
Morris 1000 saloon årg.
1969 meget velholdt og
kører perfekt skal have lavet
bremser og lidt rust i v. forskærm. kun en ejer DKR.
8000. (Aalborg)
Til alle morris ejere mangler i
div. tomme bolte og møtrikker og special værktøj til
tommer.(Aalborg)
Kontakt: Gitte Højen Jensen
9430 Vadum
Tlf: 40 55 68 80
Baglygter stor model med
fejlfri glas 300 kr.
Kontakt: Flemming Madsen
5240 Odense n.ø
Tlf: 66 10 91 29

Rustfri udstødning sælges
grundet fejlkøb. kr. 1.000,Kontakt Mads Hauge
8240 Risskov
Tlf: 40 46 06 06
Dynamo nyrenoveret, nymalet 450 kr benzintank til personbil 500 kr
Kontakt: Flemming Madsen
5240 Odense n.ø
Tlf: 66 10 91 29
Minor fra 1967 sælges. Der
mangler at blive lavet lidt
rust her og der. Nye skærme,
alle plade dele medflg. En
hel bil i resevedele, motor og
gearkasse, bremser, ekstra
sæder. Ja alt og i fin stand.
Pris 10.000,- kr.
Kontakt: Steen Vikke
2730 Herlev
Tlf: 61 77 33 48
Værkstedshåndbog på CD
engelsk til alle minor modeller, mange hundrede sider ,
ny og ubrugt. Jeg sender
gerne + 12kr Pris 50 kr skriv
en mail det er det nemmeste, men jeg tager også telefonen
Kontakt: Niels Chr Andersen
6630 Rødding
Tlf: 22 12 76 41

Jeg har en kølerramme og
en vindusramme til en Morris
8 Pris 800 kr.
Kontakt: Erik Eskildsen
Hedensted
Tlf: 23 65 97 27
Morris 1000 årg 1963 virkelig god stand nem at syne
14500.
Morris 1000 årg 1968 alt
pladearbejde ud ført til syn
12500.
Reservedele m.m. 1000
motor-gearkasse-skærmefor og bagklapper Brazilfælge mm.
Kontakt: Finn Kaas
4400 Kalundborg
Tlf: 59 50 55 25
4 stk 13"minator alufælge
glasblæste og lakeret. Monteret med gislaved 175/70
13 dæk. De har kørt ca 100
km. i sommer. Pris 2500,Sælges uden møtrikker og
caps De kan ses på galeriet
fra 2005
Kontakt: Jens Peter
Palmblad
9800 Hjørring
Tlf: 96 23 97 98
(dag)
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Hvis du er den lykkelige ejer
af en MKP "SMUTTI", så har
jeg et helt nyt fortelt til din
vogn, syet på Vejle teltfabrik
28/6-2005 for pris 14.400 kr.
incl. læsejl. ca. mål 2,3 m
dyb, 3.0 m bred. Brugt 1
gang. Er syet af meget kraftigt materiale og fremstår
som helt nyt. sælges for
9.500,00 kr.
Kontakt: Max Andersen
8700 Horsens
Tlf: 20 72 84 24

KØ BES
Hej! Er der en der ligger inde
med en elektronisk benzinpumpe til en minor '67? I så
fald, så kunne jeg godt være
intereseret!
Kontakt: Thomas granberg
2605 Brøndby
Tlf 22 39 56 57
Morris Traveller bindingsværk ønskes kjøpt. Må være
i god, kjørbar stand. Uansett
årsmodell. Ta kontakt pr.
email og send med billeder.
Kontakt: Egil hein
Egersund norge
Tlf +47 91338699
Morris Traveller købes
Kontakt: Jan Andersen
2740 Skovlunde
Tlf 44 91 45 08

Morris 1000 Sedan købes
skal være original, gerne lavt
km-tal og få ejere. Skal være
på sorte nr.plader. For den
rigtige gives en god pris.
Henvendelse efter kl. 18.00
Kontakt: Uffe Larsen
5854 Gislev
Tlf 62 29 13 62
Venstre bagskærn - stål - i
god stand til Traveller Årg.
71.
Kontakt: Steen Martinsen
9310 Vodskov
Tlf 98255166
Bagskærm. Traveller. Jeg
mangler en HØJRE bagskærm til mit reno.projekt af
en Morris minor 1000 super
stationcar
Kontakt: Thomas Granberg
2605 Brønby
Tlf 22 39 56 57
Købes: Morris pick up uden
la´d,eller van u.kasse.
Kontakt: Kristen Nielsen
7760 Hurup
tlf 97 95 11 14
aften:97 95 22 14
Benzintank til saloon fra
1969.
Kontakt: Hans Kristensen
7870 Roslev
Tlf 97 59 22 00

Ønsker pick up kasse (lad)
med baklem til minor LCV .
Har du bare bakluke er dette
også av interesse. Rust ingen
hindring da jeg sveiser det
meste og har (eller kan
kjøpe) det meste av rep
deler.
Kontakt: Trygve Sandberg
N-7620 skogn
Tlf. + 47 95 05 35 81
Bag kofanger købes. Skal
være i rimelig stand. Endvidere søges de gamle originale fælgpyntekapser ( "trådegerlook").
Kontakt Thomas Sørensen
Tlf: 29 72 14 96
"ganstercap"købes. Det skal
være den model der kan indfarves.
Kontakt: Jens Peter
Palmblad
9800 Hjørring
Tlf: 96 23 97 98
dag
Hej vil hører om der ikke er
nogle her inde der har et par
ankerplader til min morris
mini ladvogn fra ´79 jeg er
ved at renovere. I god stand.
både til foran og bag. på forhånd tak.
Kontakt: Lars
2450 København sv.
Tlf: 26 35 55 83

BYTTES
Morris 1000 helst bindingsværksmodel købes, hvis der
kan byttes med nimbus årg
1957 totalrestaureret og
synet
Kontakt: Villy Olesen
8240 Riskov
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SALG AF KLUBVARER
Jubilæumsplatte
DKK 50.
NOK 50.
SEK 60.
Askebæger
DKK 60.
NOK 65.
SEK. 75.

Caps i læder
DKK 150.
NOK 160.
SEK 190.
Caps (røde)
DKK 50.
NOK 50.
SEK 60.
Caps med læderskygge
DKK 60.
NOK 65.
SEK 75.
Nationalitetsmærke
DKK 5.
NOK 5.
SEK 6.
Klistermærke (1 stk)
DKK 4.
NOK 4.
SEK 5.
Klistermærke (5 stk)
DKK 20.
NOK 20.
SEK 25.
Kuglepenne (1 stk)
DKK 10.
NOK 10.
SEK 12.
Lighter
DKK 10.
NOK 10.
SEK 12.
Kuglepen og lighter
DKK 15.
NOK 15.
SEK 18.
T-shirts
DKK 50.
NOK 50.
SEK 60.

Armbåndsur
DKK 250.
NOK 260.
SEK 315.
Revers emblem
DKK 30.
NOK 30.
SEK 40.
Jubilæumsemblem
DKK 40.
NOK 40.
SEK 50.
Grill emblem
DKK 125.
NOK 130.
SEK 160.
Postkort (9 forskellige)
DKK 10.
NOK 10.
SEK 12.
Postkort + 2 klistermærker
DKK 20.
NOK 20.
SEK 25.
Stofmærker
DKK 25.
NOK 25.
SEK 30.
Morris pude
DKK 125.
NOK 130.
SEK 160.
Model bil
DKK 40.
NOK 40.
SEK 50.
Morris nøglering
DKK 10.
NOK 10.
SEK 12.
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Afsender:
Nordisk Morris Minor Klubb
Vedtoftevej 10, Vedtofte
DK-5620 Glamsbjerg

B

Returneres ved varig adresseændring

Ved al henvendelse til klubben bedes du venligst oplyse dit medlemsnummer
(det 6 cifrede tal i prikket tekst her på bagsiden)

