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Oslo                          1/3
Terje Sunnaas

Oslogruppen har sine 
månedlige møter den første 
tirsdagen hver måned.

Møtene går på rundgang 
mellom medlemmene og det 
er vanligvis mellom 6 og 12 
personer tilstede. 

Det serveres kaffe og kake 
og man betaler et beløp 
hver. Praten går om løst og 
fast og latteren sitter løst og 
vi hygger oss.



Oslo                          2/3
Terje Sunnaas

Årets første aktivitet er 
Primustreff i Februar, som 
arrangeres av Kjell Østby 
med familie, på Enderud-
hytta i Hedmark. 

Her har vi godt besøk fra 
Danmark og Norge.

Vår-treff på Kongsvinger ble 
skåret ned til 1 lørdag.



Oslo                          3/3
Terje Sunnaas

Vi var på Ekeberg-markedet i 
Mai.

Et flott sommertreff i Syd-
Jylland ble godt besøkt.

På Biri-markedet var vi også 
godt representert.

Høst-treff var på Magnor 
sammen med Vest-Sverige-
gruppen.

Ellers fikk vi på slutten av året 
høre om kjedelige 
omstendigheter i klubben uten å 
få noe oppklaring i saken.

Julemøtet ble igjen avholdt hos 
Kjersti og Bjørn, og igjen ble vi 
servert den beste julemat.



Hedmark                      1/1
Kjell Østby / Anne-Ragnhild Bjørge

Avd Hedmark er jo en liten  
gruppe menesker ca. 15 aktive 
personer. Å en avstand på ca. 
280 km til medlemer fra sør til 
nord.

Året 2019 har vi hatt  3 treff. 
Det starter med Primustreff  
på Enderudhytta i februar. I 
April en tur til veteranmarked 
på Kongsviner å overnatting 
for de som ønsker det.

Å så er det høsttreff i Septem-
ber som ble arngert på Monte-
bello camping like ved  norsk –
Svenske grense på Magnor. 

Høsttreff på Magnor



Lokalgruppernes 
årsberetning 2019
Danmark

• Nordjylland

• Randers

• Midtjylland

• Østjylland

• Sdr. Jylland

• Vestjylland

• Fyn & Øerne

• Sydsjælland

• København

• Nordvestsjælland

• Vestsjælland

• Bornholm



Nordjylland                      1/2
Jørgen Ebdrup

Et godt år for Nordjyllandsgruppen.

Marts: Året startede med en rigtig fin 
Generalforsamling på Tylstrup Kro.

Rigtig god tilslutning og en hel del 
overnattende medlemmer på kroen

Maj: Kørte vi tur langs vestkysten, 
startede på Agger Tange og sluttede ved 
Thorup strand der hvor Gutterne fra 
Kutterne holder til.

Juli: Sommertræf i Rudbøl 5-6 biler fra 
Nordjylland.

December: Havde vi julehygge hvor vi 
startede med en lille gåtur i skoven og 
sluttede med gløgg og æbleskiver hos 
Rete og Jørgen.



Nordjylland                      2/2
Jørgen Ebdrup

Udvalgte planer for 2020

3. maj: Vi fortsætter 
vestkystturen. Denne gang 
starter vi så ved Thorup 
strand og kører nord på, så 
må vi se hvor langt vi når.

20. juni: Holder vi garage 
grill hos John Olsen 

21.-23. Aug.: Vi forsøger at 
genoplive Minitræf på Løgstør 
Camping.

Vi holdt minitræf på Løgstør 
Camping fra 1983 til 1993.

Så vi håber på at se et par 
morriser i Løgstør.



Midtjylland                      1/1
Simon Marsbøll

Midtjyllandsgruppens medlemmer har 
været repræsenteret ved stort set alle 
NMMK-arrangementer i 2019. 
Det lyder jo flot, men det har kun 
været som gæster til arrangementer, 
der er gennemført af andre. Så der er 
jo ikke meget at prale af, men vi har 
dog stået for og afviklet det fælles 
årsmøde med Øst- og Vestjyllands-
grupperne. Det foregik hjemme i 
garagen i Engesvang, for vi kan kun 
være 10 personer i vores hus….

Så har vi brugt lidt tid på at køre rundt 
og tjekke campingpladser og andre 
potentielle træfpladser, for det er så 
småt ved igen at være vores tur til at 
arrangere sommertræf. Men det ligger 
langt ude i fremtiden, så vi får se om, 
vi finder et egnet sted.



Østjylland                      1/2
Per Madsen

Østjylland arbejder sammen med 
Midt- og Vestjylland om de lokale 
arrangementer. I 2019 lå meget i 
Østjylland:

17.1. Nytårskur på Korning Kro v/Horsens 

21.2. Synshal og Undervognsbehandling 

21.3. Værkstedsaften i Løsning ‘Gearkasser’

28.4. Udestue og Forårstur til Bindeballe 

23.5. Møgelkær Fængsels Museum

26.5. Biler v/Nørremarkskirken, Vejle 

31.5. Mens Night / Vejle By Night stand

20.6. Søndermarkens Auto, Vejle 

8.12. Gløgg & Æbleskiver i Børkop 

Karl Erik Plagborg - Morris Minor 1000 Super 
med Marina 1300 GT motor og alu-trailer med 
svanehals til Mens Night / Vejle By Night.



Østjylland                      2/2
Per Madsen

Pinsetræffet er en dejlig 
begivenhed.

Køreturen lørdag gik til 
rundvisning på det 
hæderkronede industrieventyr 
Hede Nielsen, Horsens.

Én af campingpladsens 
fastliggere havde året i 
forvejen tilbudt at arrangere 
rundvisning på fabrikken.

De stillede med 3 rundvisere 
til 3 hold og vi fik en grundig 
indførelse i LUFT til alt fra 
hospitaler, til svejsning og til 
ØL! 



Vestjylland                      1/1
Jens Olesen og Jens Chr Jensen

Vestjylland arbejder sammen med 
Midt- og Østjylland om de lokale 
arrangementer. 

Den 9. februar var vi hos ”Årets 
Knallert Mand- 2014” ved Viborg. 
Stor samling også ud over Knallerter.

I Vestjylland havde vi 11. maj 2019 
deltagelsen i åbningen af 
Jesperhus Blomsterpark.

Åbningen er hvert år et stort 
tilløbsstykke for folk i veteranbiler.



Fyn                      1/1
Harry Olsen

årsberetning fra fyn endnu et 
år er gået hvor vi som 
sædvanlig starter med 
planlægnings møde ved peder
og solvig og aftaler møderne 
for året. kirsten og morten stod 
for en dejlig køretur ud i det 
blå hvor vi endte ved lundeborg
og fortærede vores medbragte 
mad,senere var der fyns træf 
på tåsinge hvor vi kørte en tur i 
området tilrettelagt af svend e. 
banke og lissi .årets grilaften
blev afholdt på træf pladsen i 
vedtofte vi takker for den store 
tilslutning.til afslutning på året 
vores sædvanlige jule frokost. 
stor morris hilsen harry og 
kirsten Foto: Jan Bøgely



Sydsjælland                      1/1
Henning Nikolaisen

Træf i Maribo 9.-11. august 
2019 med køretur til værksted 
og bilsamling.

Se reportage, billeder og video 
på https://folketidende.dk/

Medlemsblade er blevet 
udleveret når der spottes en 
‘ny’ Morrris i lokalområdet.

F.eks. på DVK’s træfplads i 
Næstved og på træfpladsen 
ved havnen i Præstø og på 
‘Søren Rubæk’s Havnetræf i 
Sakskøbing for Lolland Falsters 
Veteranklub.

Foto: Jan Bøgely

Søren Rubæk (billedet)                  havde tilrettelagt køreturen.

https://folketidende.dk/Lolland/Morris-Minor-traef-i-Maribo/artikel/518815


Ligesom på 
Generalforsamlingerne, så 
mangler der nogle 
Lokalgruppers Årsberetning …

Nu er ideen prøvet og alle får 
igen en chance for 2020.


