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Formanden har ordet
Så er MG-sæsonen for alvor skudt igang og sikke et vejr! Man må
nok sige, vi har fået revanche fra de seneste års magre somre.

S

ikke da en helt fantastisk sommer vi får i år! Det har været

både Salling-løbet og Nat-løbet. Disse klubmesterskabsløb har

fremragende vejr til at nyde køreture i MG med kalechen

længe været en elsket tradition for mange i klubben og er det

slået ned. Vi må sende en venlig tanke til de arme stakler, der

stadig. Hvis man som nyt medlem overvejer at deltage, vil jeg

kører i lukkede biler... Men dejligt har det været. Jeg har mødt

gerne opfordre til at prøve det. Det er altid hyggelige løb, hvor

mange MG'er på de små danske sommerveje. Og jeg ved, at

man kører i sit eget tempo (det er ikke på tid), og det sociale

også en del af klubbens medlemmer har været udenlands i de-

er i højsædet.

res MG, enten på ferie eller deltaget i udenlandske MG-træf.

Når bladet udkommer, har Randersløbet været afviklet og

Hvad vejret angår har vi virkelig fået revanche for de sidste par

dermed haft 30 års jubilæum. Sikke en bedrift! Stor tak til ar-

års magre somre.

rangør Finn Gravesen for det flotte engagement. Jeg var ked af,

I år kan MG Car Club Denmark fejre 45 års jubilæum. Vi star-

jeg ikke kunne deltage selv.

tede jo som MG Car Club Danish Centre West i 1973 med stiften-

Hvis nogen af jer allerede begynder at planlægge jeres

de møde på Himmelbjerget. Klubbens stifter, Jørgen Poulsen,

MG-aktiviteter til næste år, vil jeg nævne, at European Event

er heldigvis stadig medlem af klubben (æresmedlem) og meget

of the Year bliver i Barcelona. Så hvis nogen har lyst til at køre

aktiv MG-entusiast. Bestyrelsen havde egentlig besluttet ikke at

til Spanien, er det dér, det sker! Jeg ved, at der tidligere er kørt

fejre de 45 år, da vi sigter imod at lave et stort jubilæum i 2023

fra Danmark til Portugal, så kom ikke og sig, det ikke kan lade

for at fejre klubbens 50 år. Et stort jubilæum kræver både me-

sig gøre i en MG. Club MG Catalunya lukker dørene op for alle

gen tid, planlægning, økonomi - og vi er allerede igang! Men i

MG-entuasiaster d. 1.-4. august 2019. Der skulle løbende være

bestyrelsen er vi dog blevet enige om, at 45 året alligevel skal

mere information at finde på www.clubmgcatalunya.cat.

markeres. Det bliver det søndag d. 16. september, hvor vi mødes

I bestyrelsen har Finn arbejdet på en sponsoraftale med OK

på Himmelbjerget til kaffe. Læs mere om dette her i bladet. Jeg

Benzin. Den kan I læse mere om her i bladet - hvis I bliver

håber, vi ses - vores stifter, Jørgen Poulsen, har lovet at komme!

kunder hos OK, kan I nu være med til at støtte klubben, når I

Her i bladet finder I også invitationer med tilmelding til
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tanker benzin.
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Klar til start

MG Sport 2018 – 2. afdeling
Efter ca. 2 måneders pause var det igen tid for deltagerne i
MG Sport at komme ud på asfalten.
Tekst og foto: Carsten Thorgaard

D

enne gang igen på en ukendt bane, nemlig Køreteknisk

Ligesom tidligere var også kørere fra Sjælland med som delta-

anlæg i Svendborg. Alle kørerne skulle som sædvanlig

gere, ligesom nogle hidsige Minier var på banen.

igennem den sædvanlige procedure med licenskontrol samt

Da dagens resultat kunne offentliggøres måtte MG kørerne

teknisk kontrol af bilen, samtidigt blev morgenkaffen og

erkende, at de var kommet i knibe overfor gæstekørerne især

rundstykkerne indtaget af både kørere og officials. Inden

overfor dem, der kørte i Lotus. I ekspertklassen løb de med de 3

start blev alle briefet af dagens løbsleder, hvorefter man

første pladser, i standardklassen var det også en gæstekører, der

kunne gå i gang. Formiddagen bød på 2 prøver, der kunne

vandt i sin Mini 1275 GT, her var en anden gæst i sin Clubman

køres samtidigt og alle skulle have 3 gennemkørsler på hver

1275 GT uheldig, så han ikke gennemførte prøve 3, han havde

prøve, hvor hurtigste tid var tællende i det samlede resultat.

ellers ført klassen efter prøve 2. Kun i sportklassen var der MG

Der blev gået til stålet hele formiddagen, samtidig blev der

kørere på de 3 øverste pladser. Da kørere i andre bilmærker end

også hygget deltagerne imellem, når de ikke var i aktion på

MG og Austin Healy ikke kan samle points til klubmesterskabet

asfalten.

var der dog gode points til MG og AH kørerne. Dagens generelle

Efter frokostpausen blev banen ændret at fylde hele an-

vinder blev Peter Nielsen i en Lotus Elan+2.

lægget, derfor kunne der kun være en kører på banen ad gan-

Efter dagens familiebillede var det tid til at sige farvel og

gen, også her var der 3 gennemkørsler, hvoraf den bedste tid

tak for denne gang, alle var enige om, at denne bane godt kun-

var tællende.

ne bruges til en afdeling af MG sport igen næste år.
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Der blev gået til stålet hele formiddagen, samtidig blev der også hygget deltagerne imellem

Hidsige gæstebiler

Gert Jørgensen i MGA twin cam
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Midget i kegledans
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Dækvalget er vigtigt

Ole Wichmann smider sin BGT rundt

Niels Jørgensen i MGB V8

Der vendes mellem keglerne

Afslappet kørestil
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Minien krænger lidt i svinget

Casper Jørgensen i sin flotte AH Sprite

MGB V8 aut. i kontrolleret løft

Jens Byskov runder keglen

Dagens familiebillede
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45 ÅRS JUBILÆUM -

Vi fejrer i fællesskab dagen med et veldækket kaffebord
på Hotel Himmelbjerget søndag
d. 16. september kl. 14.00

D

en 21. oktober 1973 samledes en gruppe fremsynede

tilmeldte der ikke møder op. (er det beløb som vi under alle

MG-entusiaster på Himmelbjerget. 18 personer mødte på

omstændigheder skal betale hotellet).

opfordring af Jørgen Poulsen op og stiftede efterfølgende det

Der vil blive arrangeret fælleskørsel fra forskellige egne

vi i dag kender som MG CAR CLUB DENMARK. Og i respekt her

med ankomst til Himmelbjerget kl. 14.00 , men man er natur-

for, har vi i bestyrelsen valgt at fejre dagen med ovenstående

ligvis også velkommen til selv at køre der op.

arrangement. Det er os en glæde at Jørgen Poulsen og fru Lillian har givet tilsagn om at deltage denne dag.
Bestyrelsen har vedtaget at klubben er vært ved dette ar-

I skrivende stund vil der være fælles kørsel fra:
Nordjylland: kontakt Bjarne Rother på tlf.: 22 73 60 73

rangement, så ja, det er ganske GRATIS at deltage, dog er hvad

Sydøstjylland: kontakt Karsten Pedersen på tlf.: 23 96 26 17

der nydes udover kaffe og kage for egen regning (kunne være

Sydvestjylland: kontakt Bøje Hansen på tlf.: 28 25 60 15

øl eller vand).

Midtvestjylland: kontakt: Erik Thesbjerg på tlf.: 20 28 84 33

Vi skal have din bindende tilmelding absolut senest d. 10.

Østjylland: kontakt: Erling Poulsen på tlf.: 61 67 83 57

September kl. 12.00 på mail: finn@mgcc.dk mærket JUBILÆUM
i emnefeltet. Du tilmelder dig med fulde navn, medlemsnum-

Så er du interesseret i at køre med og ankomme i samlet flok

mer og antal deltagere (max 2 voksen pr.medlem) Ved tilmel-

kan ovenstående kontaktes på tlf. efter kl. 17.00. Du vil så få

ding accepterer man samtidig at blive opkrævet kr. 100.- pr.

opgivet mødested og starttidspunkt.
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Der arbejdes på at der også bliver mulighed for fælleskørsel
fra Fyn og Sønderjylland, så følg med på hjemmesiden og på
facebook.
Der er ansøgt om, og vi forventer at få tilladelse til parkering på plænen foran Hotellet. Dette område vil blive afmærket med vores flotte MG-Bannere. Og pressen vil selvfølgelig
blive underrettet om vores tilstedeværelse.
Der skal hygges, snakkes om sommerens oplevelser, lidt historie og om fremtiden hen mod 50 års jubilæet.
Det skulle i den grad glæde os i bestyrelsen at se rigtig mange møde frem. Lad os vise at MG CAR CLUB DENMARK er et
stort fælles projekt.
Eventuelle spørgsmål rettes til mogens@mgcc.dk eller på
tlf.: 21 67 09 49.
De bedste MG Hilsner fra:
Jens, Carl, Casper, Finn og Mogens

MG Car Club Denmark - September 2018
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Driveren Simone - hej så kører vi.

Sommertur med privatchauffører
Siden 2004 har vi hver sommer rejst en uge med vore to
børnebørn – kusinerne Freja og Simone. De var henholdsvis 5 og 7 år på den første tur.
Tekst og foto: Bjarne Simonsen
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D

e første år var det rundt i Danmark i campingvogn, så blev
de ældre og ville gerne på ferietur i veteranbilerne. Første

gang gik turen til Nordjylland / Læsø og året efter til Als / Ærø
/ Langeland. Så blev det til nogle år med kulturrejser til London, Hamborg og Stokholm. Nu er de blevet hhv. 18 og 20 år, og
vi troede at de nu ikke ville rejse med os mere, men de ringede
og spurgte, hvad vi skulle i år. Svaret var: ”nu har vi slæbt rundt
med jer i 14 år, så nu er det jeres tur til at slæbe rundt med
os. I får hver nøglerne til de to MG´er. Mormor og jeg sætter
os ind på passagersæderne, og vi kommer ingen steder, hvis I
ikke kører!”. Der lød et JUBI. De skulle så finde ud af, hvornår
de begge kunne og hvor vi skulle hen. De har jo en alder, hvor
der er mange interesser og feriejob, der skal passes. Men det
lykkedes dem at finde et passende antal dage.

Sider fra dagbogen:
Mandag d. 9. juli 2018:
Pigerne hentes på Struer banegård sidst på formiddagen, og vi
kører hjem til Lemvig. Efter en hurtig frokost trækkes der lod
om, hvem der først skal have en prøvetur i MGTF´eren. Det er
i den Else skal være codriver. Nogle dage i forvejen havde hun
fået nogle prøveture i bilen for at blive fortrolig med den, så
hun evt. kunne vejlede lidt under kørslen. Hun have ikke kørt
i den siden 2012, og mente derfor hun trængte til lidt rutine.
Det blev Freja, der skulle lægge for. Efter at førersædet var
justeret, kørte vi ud af Strandvejen, men vi nåede ikke længere end til Hotel Nørre Vinkel, - ca. 2 km. -, da ladelampen
begyndte at lyse ! - Vi fortsatte rundt om Ferring Kirke op til
Citroen, hvor Ryan, der har forstand gamle biler, med det samme meddelte, at det var galt med dynamoen, og at det var en
sag for Søren – Vemb Elektro -. så af sted til Vemb, der var lys i
hele værkstedet, men det var aflåst og ingen Søren. I døren var
klistret en seddel med et telefonnummer, der kunne ringes til.
Vi fik kontakt, og han ville være på værkstedet inden for en
times tid. Ventetiden blev brugt til lidt kørsel på de små veje i
omegnen og en is i Vemb. Dynamoen blev afmonteret og skilt
ad. Det var ikke et opløftende syn, der mødte os. Ankeret var
totalt smadret. Isoleringen på viklingerne omkring magneterne i statorhuset var defekte.
Viklingerne på ankeret var i stykker og kommutatoren var
delvist revet i stykker og lejer og bøsninger var ødelagte! Dommen var, at den ikke på nogen måde kunne repareres. Gode
råd var dyre, - vi havde lovet pigerne, at turen begyndte dagen
efter, - men ikke for Søren i Vemb. Kan du leve med at omdrejning ikke virker, så kan jeg lave en midlertidig, der passer, ud
fra en gammel Lukas dynamo, jeg har liggende. Det skal siges
til dem, der ikke kender Vemb Elektro, at Søren er en samler
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Digegrevens gård. Chaufførerne klar til afgang.

og at der nok er over tusinde gamle dynamoer og startmotorer

godt fat i. Der var trængsel på P-pladsen, men pigerne fik uden

og andet isenkram til faget hørende på hans værksted. I løbet

problemer ”krænget” ind, og straks var der opløb om de to piger

at et par timer havde han strikket en dynamo sammen og fået

og deres biler, og spørgsmålene regnede ned over dem.

den monteret. Starterhuset var fra en Lukas årgang 1954. Vi var

Museet er tegnet af Bjarne Ingels Group og stod færdigt i

kørende, og ”køreskolen” returnerede til Lemvig, hvor næste

2017. Museet er bygget sammen med den ene af de to kanon-

elev – Simone - ventede. Begge piger var meget hurtige til at

bunkere påbegyndt i 1944 som en del af Atlantvolden, men blev

blive dus med veteranerne, og kørte meget sikkert, selv om de

ikke færdigt inden befrielsen 5. maj 1945. De skulle have væ-

syntes, at de godt kunne bruge lidt servostyring. Jeg ringede til

ret monteret med to 38 cm kanonrør på pansertårnet, med en

Bonnevie for at høre, om han kunne skaffe en ny dynamo med

rækkevide på 42 til 55 km. Alt efter granaternes størrelse. Kano-

udtag til omdrejningstæller Han havde en ny, som han ville

nerne skulle forsvare indsejlingen til Esbjerg havn. Den synlige

sende, så den var her, når vi var hjemme igen.

del af museet er kanonbunkeren med den store glaskuppel over
hullet, hvor kanonen skulle have siddet, er forbundet med re-

Tirsdag d. 10 juli.

sten af det imponerende museum og forbindelsesgangen er gra-

Efter morgenmaden og lodtrækning, hvor det var Simone, der

vet ned i og skjult i klitten. Atlantvolden var skitseret på væggen

skulle køre med mig som codriver i MGTC´eren, kørte vi kl.

i forbindelsesgangen. Af udstillinger kan nævnes: Havets Guld,

9. Med den som ”førerhund kørte vi den meget smukke tur

en udstilling og fortælling om rav og ravsmykker. En hær af

langs kysten, gennem Thorsminde og Søndervig til Hvide San-

beton, der viser forskellige betonkonstruktioner i naturlig stør-

de havn, hvor vi parkerede og i solen ved Ejvinds Bageri på

relse af forskellige bunkerrum. Den skjulte vestkyst, hvor man

havnen fik kaffe / the og delte en stang wienerbrød. Inden vi

bliver taget med på 20.000 års vestkysthistorie fortalt gennem

fortsatte mod Tirpitz Stillingen ved Blåvand. Turen hertil gik

12 overraskende, dramatiske, interessante, gribende fortællinger

over Nymindegab – Æ Gaf – Nørre Nebel og ”marguritvejen”

fra mammuttiden over jægertiden , skagensmalerne, camping i

over Henne Kirkeby, forbi den lille Børsmose kirke, Gærup

spidstelt mm. projiceret op på væggene.

gennem det militære øvelsesområde ved Oksbøl, gennem

Efter nogle spændende timer på museet gik det mod Ribe

Bredmose, Nørballe til Tirpitz museet. En fantastisk tur på

med den ”grønne” vej langs Ho Bugt gennem Tarp, Hjerting og

smalle veje, som skabt til gamle biler, gennem et let bakket,

videre gennem havneområdet i Esbjerg og den ”grønne” ho-

varmt solskoldet skov- , hede- og og klitlandskab, afvekslen-

vedvej 24. I Ribe parkerede vi lige bag gågaden ned til Ribe

de med mager landbrugsjord. Smukt på alle årstider. Det var

Å, her var der ved at samles veteranbiler til det ugentlige af-

varmt, selv i åbne biler, og vore bare arme og kinder fik solen

tentræf. Vi gik en lille tur op mod domkirken for at få rørt

14
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benene og få lidt kalorier i form

Efter at være blevet installeret i to dej-

af en is. Vi var så langt fremme

lige dobbeltværelser gik vi til spisestu-

på eftermiddagen, at vi beslutte-

en, hvor vi fik serveret en lækker tre

de at gøre Ribe dagen efter, så vi

retters menu. Først en lækker suppe,

havde god tid til at se domkirken

derefter velsmagende marsklam og til

m.m. GPS´en blev sat til Den

sidst sønderjysk rugbrødslagkage. Kan

Gamle Digegreves Gård, Østeren-

det blive bedre ? Efter middagen gik vi

de 13, Klægager 6261 Bredebro, og

en tur ned forbi Ballums smukke kir-

den førte os med hovedvejen til

ke, og nød her solnedgangen og udsigten over det flade marsklandskab, og

Skærbæk og herfra med vej 419
gennem et åbent, fladt, smukt

Digegrevens soveværelse.

de flot renoverede huse med stråtag.

marsklandskab til adressen. Den

Der læste vi: -”På en marskgård, der lå

Gamle Digegreves Gård havde

ude i Ballum Marsk boede der en An-

jeg læst om i en artikel i Jyllandsposten, hvor den bl.a. var om-

ders Nielsen. Han skiftede navn til Mærsk. Det var et navn, der

talt som den smukkeste renoverede marskgård, og der var B&B

fulgte de kommende generationer, blandt andet vor største

med mulighed for aftensmad.

skibsredder. På egnen boede der også en befragter, Peter Møl-

”På den firlængede gård nær Ballum i Sønderjylland har der

ler. Han levede af at sejle fra Rømø til Ballum. Han faldt for en

boet marskbønder siden 1857. Gården blev givet som en bryl-

sød pige fra familien Mærsk, som blev oldemor til skibsredder

lupsgave. Ejerne har igennem seks generationer været driftige

Mærsk MC Kinny Møller. Dette slægtskab er baggrunden for,

landmænd med stor anseelse i og indflydelse på lokalsamfun-

at A.P. Møller Fonden i 2008 bevilgede 20 millioner kroner til

det. I 2008 overgik gården fra at være et traditionelt landbrug

Østerende og Vesterende, til restaurering af de smukke gamle

til at blive et Bed & Breakfast kombineret med en række op-

huse. Med baggrund i strenge regelsæt er mange af husene ført

levelses- og formidlingstilbud med marsken som omdrejning.

tilbage til det oprindelige udseende, og mange har fået stråta-

I dag er gården efter frasalg af jord på 20 tønder land blevet

get tilbage. - Det har Den Gamle Digegreves Gård nydt godt af

ombygget, så den egner sig til overnatning, større selskaber,

sammen med et tilskud fra Realdania, kommunen og ejerens

kurser og foredrag.

private finansiering. Nu var Ole Lukøje fremme med sprøjten

Ejerne holder nu højskoledage, Valdemarsdag, sønderjysk

og sengene trak efter en dejlig dag i åbne biler med to unge

kaffebord og formidlingsarrangementer f.eks. natur- og kultur-

chauffører, der sikkert og uden problemer havde kørt 261 km.

historiske fortællinger.

Tirpitz: kanonbunkeren med glaskuplen.
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Onsdag d. 11. juli.

gernes Jelling, stedet hvor Danmarks vugge stod. Vi valgte at

Efter en god nats søvn stod vi op til en dejlig morgenmad an-

køre via Brørup, et stykke med hærvejen gennem Fredrikshåb,

rettet i husets autentiske køkken af husets datter og indtaget i

til vi parkerede lige ved museet. En tur i bagende solskin gen-

den hyggelige spisestue. Kl. 9 var vi klar til afgang, men inden

nem et solsvedent midtjysk landbrugslandskab, hvor høsten

havde vi fået en guidet rundvisning i den firlængede gårds øv-

så småt var begyndt. Vi beundrede de to store gravhøje og de

rige lokaler. Efter at chaufførerne havde checket olie, vand og

to runestene, der er smukt beskyttet af æstetiske glasmontre.

benzin, skiftede pigerne bil, og det gik mod Ribe. Pigerne fandt

Kirken virker lidt bar, men der er smukke kalkmalerier i ko-

hurtigt en P-plads nær centrum. Inden vi så domkirken og den

ret omkring altret. Sjovt var det at se den lyse sølvstribe, der

”myldrende” gågade og ikke mindst ”havnefronten”, hvor der

markerer Gorm Den Gamles Grav. Museet er en god informativ

var kræmmermarked med alt godt fra gemmerne, gik vi til Råd-

oplevelse. Udsigten over hele monumentområdet fra museets

huskonditoriet, hvor vi fik batterierne ladet op med kage og

tag giver et godt indblik i, hvor stort Verdensarvsområdet er.

kaffe/the. Efter et par timer i Ribes hyggelige gader med de

Den ca. 1,4 km lange og ca. 4 m høje palisade, bygget omkring

smukke gamle huse, gik turen til Jelling, hvor vi oplevede Kon-

år 960 af Harald Blåtand, er markeret med hvide betonstolper.
Tiden løber hurtigt, når man er i godt selskab, - Gorm, Thyra,
Harald og interesserede børnebørn, - så efter at depoterne var
blevet fyldt op med en stor isvaffel, lod vi GPS´en finde den
hurtigste vej til Lemvig. Dagens strækning på 250 km blev ikke
kørt uden problemer. Det var TF´eren, der lavede knuder. Den
begyndte at gå i stå, når og hvis vi skulle stoppe f.eks ved en
rundkørsel. Efter et par minutter kunne den starte igen. Der
blev justeret lidt på karburatorerne og tomgangen blev sat lidt
op, det hjalp måske lidt ? Men de to drivere tog alle problemerne med stoisk ro.
Torsdag d. 12. juli
Dagens køretur skulle gå til Fur, øen på 22 kvadratkilometer
med ca. 800 indbyggere, positiv tilflytning, aktivt erhvervs- og
foreningsliv og blind turguide. Hjemturen omkring Spøttrup
Middelalderborg. Kl. 9 sad chaufførerne klar med Simone i
TF´eren og Freja i TC´eren. Første stop blev ved Ejsing Kirke,
der er et besøg værd. Her har Elses morfars anden kones bror
været præst. - ”Jo det drypper lidt” !
Ejsing Kirke er en af de større landsbykirker. Den har romansk kor og skib og usædvanlig mange sengotiske tilbygninger, bl.a. et sideskib med fire selvstændigt tagdækkede fag samt
et korsarmskapel. I dette kapel findes der ligesom i koret kalkmalerier fra ca. år 1500. Den romanske døbefont har latinsk indskrift og figurbilleder. Altertavlen fra 1764 og andet inventar er
skænket af ejerne af sognets hovedgård, Landtin.
Da vi kørte her fra, hoppede jeg ind i TF´eren sammen med
Simone og Else i TC´eren sammen med Freja. TF´eren havde
”sat ud” flere gange under vejs. Der var et par udsætninger under vejs, som gik gennem det smukke landbrugsland gennem
småbyerne Balling, Oddense, Roslev, Thise med det landskend-

Stormflodssøjlen i Ribe.

te økologiske mejeri, Junge, til færgelejet ved Branden. Her var
der en lang kø, og TF´erne ville ikke starte, da vi skulle køre
frem mod færgen. Heldigt for os, var der god plads ved siden af
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Driveren Freja.
Hej, så kører vi.

vejen, så her parkerede vi begge biler. Jeg fik den tanke, at det

have taget ”margueritvejen” langs kysten over Glyngøre, men

måske var galt med tændingen, måske kondensatoren, så af

vi valgte den noget kortere vej over Roslev og drejede først ind

med strømfordelerlåget. Sikket et syn ! Alt i strømfordeleren

på ”margueritvejen” ved Frammelev. Vi nåede først middelal-

var klinet til i olie - derfor ingen eller usikker tænding. Indma-

derborgen, 10 minutter før de lukkede, så vi måtte nøjes med

den afmonteres, skilles ad og alt aftørres så godt det kunne

en is og en travetur rundt om borgen med dens dybe voldgrav

lade sig gøre med klude og olien i bunden søbes op. Efter halv-

og høje volde.

anden time var vi køreklar, og maskineriet spandt som en kat.

Unik - enestående - barsk - smuk - mægtig! Dette er blot nog-

Vi kom med færgen og fortsatte direkte til Fur Bryghus, hvor

le af de ord, man har brugt om Spøttrup Borg, siden den i 1941

vi kølede af med en dejlig frokost, hvor

blev restaureret og indrettet til museum. I

passagerene nød en lokal Fur Bryghus

dag fremstår Spøttrup Borg som Danmarks

Frokostøl og chaufførerne et par vand

bedst bevarede middelalderborg. Miraku-

fra Thisted Bryghus.

løst har den overlevet en omtumlet tilværelse gennem århundrederne, hvor for-

Fur museum viser fossiler i verdensklasse og fortæller om vulkaner og dannelse af landskaber, samt Fur gennem

Fossil på Fur Museum.

tiderne, om fiskerbonden, molerpro-

skellige ejere har behandlet borgen med
svingende sans for det enestående sted.
Spøttrup Middelalderborg omtales første

duktionen og livet på øen. Amatørsamlere og professionelle

gang i 1404. Spøttrup Middelalderborg blev bygget i årene om-

palæontologer besøger Fur for at finde enestående fossiler

kring 1500 af biskoppen i Viborg. Borgen var beboet indtil 1937.

af 55 millioner år gamle dyr og planter. Mange af de bedste

Chaufførerne skiftede biler, da det var blevet tiden til at

fund ses på Fur Museum. Der er fundet ca. 75 forskellige arter

køre mod Lemvig, hvis vi skulle nå hjem, inden det blev alt

af fisk, ca. 200 forskellige arter af insekter og enkelte arter af

for sent, men vi ville dog opleve resten af ”margueritvejen”,

muslinger, snegle, søstjerner, slangesnegle, rejer, fugle, skild-

der gik gennem Vadum, Lime, Remmer til Ejsing, og herfra

padder, havslanger og krabber samt forskellige planter. Denne

var det den lige vej gennem Struer, Gudum til Lemvig, som vi

del af muset var nok den, der optog os mest.

nåede ved godt 21 tiden. Godt sultne gik vi alle i gang med at

Grundet bilproblemerne fravalgte vi en rundtur på og i

lave aftensmad, og herefter var det sengetid efter en god dag,

Furs vidunderlige natur med mange udsigter til ”fastlandet”

hvor der var kørt 211 km. Else og jeg nød at være passagerer

og Mors. Så efter museumsbesøget retur med færgen og næste

i de tre dage, hvor pigerne kørte os 722 km gennem noget af

stop blev Spøttrup Middelalderborg. Meningen var, at vi ville

den smukke ”udkants” natur.
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INVITATION TIL

SALLING-SKIVE

LØBET 2018

LØRDAG, DEN 22. SEPTEMBER 2018
På ruten I skal ud at køre vil I komme rundt i det smukke Salling, hvor I blandt andet vil komme omkring nogle af Sallings
kyster, hvor der er en meget smuk udsigt.

Tilmelding:
Navn:
Medlemsnummer:

Startsted:
Ved Rema 1000 i Cityvest, Holstebrovej 70, 7800 Skive

Medkører:
Adresse:

Program:
8.30:

Morgenkaffe med rundstykker

Postnummer:		

9.45:

Velkomst og orientering om løbet

Telefon:

10.00: Første bil sendes ud på ruten

By:

Mail:

Frokostpause er indlagt på ruten.
16.00: Eftermiddagskaffe og afslutning på Limfjords Cam-

MG type:		

Årgang:

ping og Vandland, Ålbæk Strandvej 7, 7860 Spøttrup
Udfyld tilmeldingen og send den til: Mathilde Nielsen-Boe,

Kontakt:

Kåsvej 6, Lihme, 7860 Spøttrup eller mail til:

Mathilde Nielsen-Boe

mathildenielsenboe@gmail.com

mathildenielsenboe@gmail.com

Betaling:

Tlf.: 28 70 90 22

Betaling kan ske til Nykredit bank: Reg. Nr. 8113 - Konto nr.

Pris:

8766616 - eller via mobilepay til: 28 70 90 22. Husk at medsen-

Startgebyr pr. bil: 60,-

de navn og medlemsnummer. Tilmelding og betaling senest

Morgenmad, frokost inkl. 1 øl/vand og eftermiddagskaffe pr.

mandag den 10. september. Tilmelding er først gældende når

person: 130,-

beløbet er indbetalt. DER KAN MAX DELTAGE 30 BILER.

			

Med venlig hilsen: Mathilde Nielsen-Boe & Thor Eriksen Dahl

GLOBETROTTER LARS ROLNER PÅ ÅRSLEV KRO D. 30/10 KL. 18.00
Stegt flæsk, øl, vin eller vand samt kaffe og småkager i pausen:

kr. 260

Mød den danske eventyrer Lars Rolner og hør hans spændende beretninger om den 33 dage lange tur fra Peking til Paris i en Bentley Le Mans
fra 1928 - en tur på 12247 km. Rolner og hans hustru er blandt de første
danskere, som har gennemført verdenens hårdeste bilvæddeløb for
veteranbiler. Turen blev tilbagelagt på meget dårlige veje i al slags vejr.
De passerede bl.a Den kinesiske Mur - Gobiørkenen - Rusland og Novosibirsk, for til sidst at køre i mål i Paris. Skibsreder Rolner bor i Hamborg.
Foruden at samle på superbiler, deltager han og hustruen ofte i klassisk
bilvæddeløb. De har deltaget i Classic Race Aarhus flere gange.
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På langtur i tre MG’er
Planerne for en langtur fik konkret indhold, da vi i efteråret 2017
blev 3 par, der gerne vil sætte et par måneder af til en langtur.

Turen går til Sydeuropa, Lilleasien og Iran.

Gamle biler og ukendte lande kan give megen usikkerhed.

Nu bliver planerne til alvor. Forberedelser har været mange.

Men vi har nok den grundindstilling, at livet byder på mange

Først og fremmest har vi arbejdet med bilerne. En A’er, en B’er

udfordringer og det kan gå skævt alle steder, så hvis vi vil ople-

og en Y’er.

ve, er det vigtig, at vi forbereder os godt så vi minimerer forskellige risici. Men vi kan jo aldrig helgardere. På den anden side er

Spørgsmål

verden nok mere faretruende på afstand, end når man møder

Overvejelserne har været: hvad skal vi udbedre på bilerne for at

folk og steder face to face.

de kan holde til en 15.000 km tur? Er drivlinjen i orden fra mo-

Og vi vil gerne opleve og prøve bedre at forstå denne verden,

tor til differentiale og bagaksler? Hvad med styretøj, hjulaffjed-

dens historie og de mennesker, der bebor den. Og det gør man

ring, bremser? Hvad med pakninger, kabler og instrumenter?

nok bedst ved at se sig omkring og få kontakter og oplevelser.

Og hvad skal vi have med af værktøj og reservedele?
Og hvad med pas, visum, carnet de passage, forsikringer, regi-

Vi håber så, at de gode oplevelser kan overskygge de dårlige
oplevelser.

streringspapirer og kørekort?
Og så selve turen? Hvilke veje er gode nok? Hvor langt kan vi

Ruten

køre pr. dag? Hvad vil vi gerne se? Hvor kan vi overnatte og gøre

Den 26. August tager vi afsted, og når bladet udkommer, er vi

ophold? Hvordan får vi ordnet biler undervejs? Hvilke kontak-

allerede et godt stykke nede i Europa, forhåbentlig.

ter kan vi få inden afgang i de forskellige lande?

Vi kører Danmark, Tyskland, Østrig, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Tyrkiet og Iran.

Svarene
Spørgsmålene har været mange og svarene ikke altid lige til at

Nyt undervejs

plukke ned fra træerne. Og stadig er der ting, der dukker op lige

Vi vil skrive på en Facebook side ”MG Teams on Tour” med lidt

før vi skal af sted, som skal klares. Men gradvis falder brikkerne

korte opslag under turen, der også vil blive delt på MG klub-

på plads og tilbage er kun at krydse fingre for, at det går godt.

bernes Facebook-sider. Og så vil vi skrive videre med indlæg til
bladet.

Hvorfor

Lone og Jørgen MGA,

Hvorfor vil I dog køre så langt? og hvordan tør I dog det? Det

Lisbeth og Erling MGB,

er spørgsmål, vi ofte er blevet mødt med. Og det forstår vi godt.

Rikke og Palle MGY
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Bestyrelsen
Formand:
Jens Byskov Jensen
Billundvej 24
7323 Give
Tlf. 76 31 02 21
jens@mgcc.dk

Kasserer:
Carl Hellmers
Kobbelvænge 2
6000 Kolding
Tlf. 75 54 12 72
carl@mgcc.dk

Sekretær:
Casper Jørgensen
Mjangvej 15, Kirke
Hørup, 6470 Sydals
Tlf. 51 89 52 18
casper@mgcc.dk

Bestyrelsesmedlem:
Finn Pedersen
Klosterlundvej 12
7442 Engesvang
Tlf.: 21 44 36 51
finn@mgcc.dk

Løbs- og arrangementskoordinator:
Mogens Appelt Petersen
Damgårdvej 3
7323 Give
tlf. 21 67 09 49
mogens@mgcc.dk

Suppleanter:
Mia Norman Andersen
Jonathan Madden

Biltype-kontakter
FWD:
Harry Lagoni
Mommarksvej 252
6470 Sydals
Tlf. 71 10 71 98

MGB:
Dennis Linnet,
Fjordhestevej 2,
7323 Give,
Tlf. 21 60 96 13

Midget:
Harry Lagoni
Mommarksvej 252
6470 Sydals
Tlf. 71 10 71 98

Y-Typer:
Frank Neumann
Huldgårdvej 3, Hejlskov
7840 Højslev
Tlf. 97 54 23 03

Magnette:
Jørn Rasmussen
Overgaden 35
7080 Børkop
Tlf/fax: 75 86 22 56

MGB V8:
Søren M. Sørensen
Dyregård, Overbyvej 13, As
7130 Juelsminde
Tlf. 27 56 00 00

SVW:
Jørgen Hansen
Drosselvej 9, Hammerum
7400 Herning
Tlf. 97 11 62 23

Z-typer:
Morten Vestendahl Nielsen
Rådyrvej 23, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 91 16 01

MGA:
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 34 39

MGC:
H. K. Kristensen
Runehøjen 4, Hasle
8210 Århus V
Tlf. 40 59 42 77

T-Typer:
Asbjørn Pinholt
Holbergsvej 45
7500 Holstebro
Tlf. 61 71 20 53

Øvrige kontakter
Nye medlemmer og
adresseændringer:
Finn Pedersen
Klosterlundvej 12
7442 Engesvang
Tlf.: 21 44 36 51
finn@mgcc.dk
Klubshop:
Ulla og Mogens
Appelt Petersen
Damgårdvej 3, 7323 Give
tlf. 21 67 09 49
mogens@mgcc.dk
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Bøger: Bjarne Rother
rother@mgcc.dk
Regalier: Carsten Thorgaard
carsten@mgcc.dk
Arkiv:
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 74 42 34 39

Udenlandske arrangementer:
(Europa)
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
DK-6400 Sønderborg
Tlf. / Fax.:
(0045) 74 42 34 39
Gert.Joergensen@mgcc.dk
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Livskvalitet er altid
investeringen værd
Lad os hjælpe dig med at
balancere dine investeringer
og finde den løsning, der
både passer til din formue
og dine drømme.

Per Najbjerg Poulsen
Formuerådgiver

Book et møde på

96 16 12 65

MG Car Club Denmark - September 2018

Spar Nord Herning | Dalgasgade 30 | herning@sparnord.dk
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NYE SPONSORER
E

fter generalforsamlingen i april har vi i den nye bestyrelse
drøftet yderligere tiltag, som kan forbedre vores økonomi

i klubben og derved skabe økonomi og mulighed for støtte til
og igangsætning af flere arrangementer. Uden penge kommer
vi som regel ikke langt. Det gode spørgsmål er, hvordan vi får
forøget vores indtægter uden at gå på kompromis med vores
målsætning og traditioner.
Et af de første tiltag er et nyt samarbejde med SparNord
Bank. Banken vil i første omgang annoncere i vores blad. Se-

nere på året følger forslag til flere initiativer fra SparNord med
tilbud til medlemmer mv. Det håber vi at kunne fortælle mere
om i næste nummer af bladet og på vores hjemmeside. Bl.a. vil
SparNord gerne komme ud til pub møder med emner som pension, formueforvaltning mv. og tilbud til MGCC medlemmer.
Hver gang foreningen tegner et nyt OK Benzinkort, og der er
købt 500 liter benzin eller diesel på kortet, udbetaler OK en
bonus til foreningen på 200 dkr.

Hvis der er medlemmer af klubben, som allerede har et
OK Benzinkort eller en profil i appen, kan disse selvfølgelig
nemt tilknyttes aftalen. Dette kan gøres på en af følgende
måder: via ”Min OK” på www.ok.dk eller via ”Mig” i appen.
Med ca. 1.200 medlemmer i klubben kan det blive til ganske mange penge, vi kan få ind til at fremme aktiviteterne i
klubben, dels ude til diverse pub-arrangementer, dels ved flere
fælles arrangementer. Vi tager lidt forskud på glæderne ved det

OK

Benzin har accepteret at optage MGCC Denmark i

netop annoncerede 45 års jubilæum, der afholdes på Himmelbjerget d. 16. september. Se i øvrigt andetsteds her i bladet.

deres portefølje af klubber, som de sponserer. Afta-

Der kan allerede nu tegnes nye kontohavere på www.ok.dk

len med OK er ret enkel og er den samme, som gælder for alle

– husk med det samme at tilmelde MGCC Denmark som den

klubber, de støtter. I kort form – citat fra skrivelse fra OK:

klub I vil støtte. – Flere informationer om tilmelding på klubbens hjemmeside.

Medlemmerne kan støtte jeres klub med 5 øre pr. liter, hver
gang de tanker med et OK Benzinkort – også via appen. Bliver

Yderligere vil OK være til stede på vores stand ved næste
Fredericia Messe 20. og 21. oktober.

de samtidig OK El- eller OK Mobil kunde, fordobler vi støtten

Vi håber, at rigtig mange klubmedlemmer vil støtte op om

til 10 øre. Og bliver de både OK El- og OK Mobil kunde tredob-

dette tiltag. Samtidig er det vigtigt at få familie og venner til at

ler vi støtten til hele 15 øre pr. liter. Det bliver til mange penge,

anskaffe et OK kort og tilmelde MGCC Denmark efter devisen

og det kan mærkes i klubkassen.

”mange bække små giver en stor å”.

Jeres medlemmer, eller andre interesserede, kan støtte
foreningen via brændstofkøb på følgende måder:

Har I forslag til andre sponsorater, er I meget velkomne til
at kontakte undertegnede.

Bestille og efterfølgende benytte et OK Benzinkort.
Oprette og efterfølgende benytte en profil i OK’s Tank & Betal app

Finn Pedersen - finn@mg.dk
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Skal vi også
forsikre dig?

Vi har uden sammenligning Danmarks
bedste veteranforsikring

� Vi dækker lejlighedsvis kørsel hele året uden
tillægspris for kørsel om vinteren.
� Intet krav om at køretøjet skal være helt originalt.
� Selvrisiko ansvar alene 1.015 kr.
Selvrisiko kombineret ansvar 0 kr., kasko 1.015 kr.
� Intet krav om medlemsskab af klub.
� Dækker kørsel i udlandet.
� Fast præmie og intet bonustab efter skade.
� Førerulykkesforsikring (kun på bil).
� Dækning af reservedele på attraktive vilkår.
� Vejhjælpsdækning, der dækker alle veterankøretøjer - Tilvalg

Ring til os på telefon

7010 4222

AROS

Hos Aros Forsikring forsikrer vi din veteran eller klassiker. Du skal blot være fyldt 30 år, have en primær
bil- og indboforsikring hos os. Det betyder, at du kun skal henvende dig et sted, hvis du får indbrud eller
skade på din bil, eller får stjålet reservedele til din veteran.

Forvent lidt mere…
Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4B, 8 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222
Døgnvagt ved skade 8734 5099 · www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk
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Danish Masters Ring Djursland

Torvetræf Færchtorvet Holstebro
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Pubmøde: Sønderjylland

t

Pubmøde: Fyn, British Car Meet Faaborg
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MG Sport Kolding, Beaulieu International Autojumble

m

o

2

s

Beaulieu International Autojumble

MG Natløb Østjylland
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Pubmøde: Sønderjylland

NOVEMBER

MG-Kalenderen for perioden 1. september til 30. november - lige til at tage ud og hænge op på opslagstavlen!

Foto: Kjeld Holm-Nielsen
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Pubmøde: Sydøstjylland, Kaffemøde: Østjylland
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Bilmesse & Brugtmarked

Svendborg Hillclimb, Bilmesse & Brugtmarked

Kaffemøde: Østjylland, Pubmøde: Sydøstjylland

Pubmøde: Sydvestjylland
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Kaffemøde: Østjylland, Pubmøde Sydøstjylland

Vi sætter pris på originalerne

Præmieeksempler
Veteranbiler og motorcykler -1982
1/1-årlig præmie i kr.

Hvem er vi?
Klassiske køretøjer 1983-1989
1/1-årlig præmie i kr.

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer.

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

25.000

605

224

25.000

1.488

508

75.000

880

224

75.000

2.167

508

125.000

1.085

224

125.000

2.669

508

175.000

1.287

224

175.000

3.168

508

225.000

1.481

224

225.000

3.644

508

275.000

1.697

224

275.000

4.174

508

325.000

1.961

224

325.000

4.823

508

375.000

2.223

224

375.000

5.469

508

425.000

2.486

224

425.000

6.118

508

475.000

2.694

224

475.000

6.627

508

525.000

3.013

224

525.000

7.410

508

Osv.
Selvrisiko

Vi har et indgående kendskab til
veterankøretøjer og mange års er
faring i at forsikre dit køretøj bedst
muligt.
Vi ser os selv som en del af veteran
folket og kender derfor de flestes
behov og ønsker.
Du er velkommen til at kontakte os
for at høre mere om priser og ind
tegningsregler.
Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Osv.
1.496

Selvrisiko

2.992

En del af

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

25% rabat ved indtegning af flere veteran- eller klassiske køretøjer.
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AFTENLØB OG

ROCKERCOVERRACE

LØRDAG, DEN 6. OKTOBER 2018
Så er det tid til årets aftenløb, som bliver et stjerneløb på små

Pris: 60 kr. pr. bil. Efteranmeldelse + 50kr.

veje i Vojens og omegn.

Pr. person 150, - kr. som dækker forplejning hele aftenen, samt
natmad (som traditionen byder: suppe m. brød) fra kl. 22.00

NB! Tag din rockercoverracer med og deltag i tests og grand-

Tilmelding: Helst via e-mail til carstenwiwel@gmail.com.

prixet!

Kuponen (eller kopi) kan også anvendes og sendes til:

NB! Ikke nødvendigt for at kunne deltage i selve aftenløbet,

Carsten Wiwel

men du har faktisk tid til at lave en og medbringe!

Hejmdalsbrovej 5, Vojens

NB! Regler for bygning: f. eks.: http://www.austinhealey.no/

Max. 50 deltagende biler. Sidste frist for tilmelding OG beta-

sfiles/22/5/file/rocker-cover-race.pdf

ling er 17. september 2018.

Mødested: Montimatic,

Betaling: SKAL ske ved bankoverførsel til konto i Nordea:

Tingvejen 36B,

Reg.: 2450 Konto.: 4395 771 324.

6500 Vojens

Husk at anføre navn og medlemsnummer!

Mødetid mellem 17:00 og 18:00. Instruktion kl. 17:45. Første bil

Løbsarrangører:

sendes afsted kl. 18:00.

Henrik Andersen, Kolding: 21 31 95 07

Vi hygger os med en heftig gang smørrebrødskage inden løbet.

Carsten Wiwel, Vojens: 29 91 77 29

Tilmelding til Aftenløb og Rockercoverrace
Navn:								Medkører:
Medlemsnr:							Årgang:
Tlf.nr.:								Mail:
VIGTIGT!!
Køretøj:
							
Personer á kr. 150
Startgebyr kr. 60
I alt
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Besøg MG-Shoppen
på messen i Fredericia 20. – 21. oktober

V

i fejrer klubbens 45 års jubilæum med masser af varer og gode tilbud på hylderne, og medbringer hele
vort store udvalg i bøger, regalier og beklædning. Så måske er ide`en til årets julegave lige til at finde her.

Standen vil være pyntet med Danske og Engelske flag i stor stil. Der vil være en JUBILÆUMS konkurrence

med mulighed for at vinde gavekort til MG Shoppen. Alle der besøger MG Standen kan deltage. Os fra MG
Shoppen glæder os i den grad til at byde jer velkommen.
Bjarne Rother, Carsten Thorgaard og Ulla og Mogens Petersen
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Nyheder fra

MG-shoppen
2

1
Husk I er mere end velkommen til at aflægge
MG-Shoppen et besøg.
Her finder I hele udvalget af
beklædning.
Vi bor på adressen:
Damgårdvej 3,
Thyregod 7323 Give
Vi gir’ gerne en kop kaffe og er altid klar til en hyggelig snak. Men
ring lige først på tlf. 2167 0949 - vi
skulle jo gerne være hjemme.
Naturligvis sender vi også gerne
til jeres adresse...

Beklædning:
Mogens@mgcc.dk
Regalier:
Carsten@mgcc.dk
Bøger:
Rother@mgcc.dk

1

Pilotskjorte med brystlommer,
skulderstropper og MG Logo på
flipper. Fåes i lys blå og der kan
vælges mellem korte eller lange
ærmer.. Pr. Stk. Kr. 300,00

3

lækker strik cardigan
2 Super
med lynlås, på lager i mørk
blå og med flot MG Logo.
Pr. Stk. Kr. 600,00

3

Den populære quiltede herrejakke er igen på lager i alle
størrelser og med flot MG-Logo.
Pr.Stk. Kr. 600,00

Glæder os til at se jer.
Alle varer lagerføres så vidt muligt i str. M, L, XL, 2XL, 3XL,

Fotos: MG-Shoppen

Ulla og Mogens Petersen

Kig ind på hjemmesiden mgcc.dk her kan man under
Shoppen se hele vort store udvalg i beklædning, regalier
og bøger.
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Velkommen til nye medlemmer i MG Car Club Denmark!
Kære MG-Venner
Så er det tid til at trække i arbejdstøjet igen, ferien er overstået og MG-Aktiviteterne er tilbage i fulde omdrejninger. Vi er i den
dejlige situation, at vi i juli måned kunne byde velkommen til 14 nye medlemmer - det går den rigtige vej. Pluk i listen og byd de
nye medlemmer velkommen i jeres lokalområde, - ud fra postnummer kan i nok se hvor den enkelte mest naturligt hører hjemme.
De bedste MG-Hilsner fra: Mogens A. Petersen

Her er de nye medlemmer i MG Car Club Denmark - velkommen!

Thomas Hessel Bundgaard

Thyge Hansen

Dan Borup Jørgensen

Kongebakken 3

Rørbækvej 6

Nattergalevej 20

5700 Svendborg

5540 Ullerslev

8660 Skanderborg

t_bundgaard@hotmail.com

Tlf. 53 13 07 75

Tlf. 31 21 30 73

th52@outlook.dk

danborup@gmail.com

Guldborggrenen 4

Klaus Apelgren

Brian Lynge

5462 Morud

Kirkebuen 9, Ørum

Skejbyvej 343

Tlf. 23 21 57 76

8721 Daugård

8240 Risskov

guldborg4@hotmail.dk

Tlf. 27 28 37 64

Tlf. 28 37 09 50

klaus_apelgren@hotmail.com

brian.lynge@gmail.com

Gramsmosevej 21

Dirch Glad

Stig Vestergaard Pedersen

6440 Augustenborg

Fuglebakken 33

Dalvejen 159

Tlf. 21 49 08 94

4291 Ruds-Vedby

8600 Silkeborg

bf_hansen@bbsyd.dk

Tlf. 20 84 89 40

Tlf. 51 54 45 88

dirchglad@gmail.com

smp@fiberpost.dk

Amtsvejen 3, Nybøl

Michael Rasmussen

Bjarne Steinsøe

6400 Sønderborg

Danavej 43

Elmevej 36,

Tlf. 24 94 56 86

4700 Næstved

5450 Otterup

crj@care1.dk

Tlf. 22 95 01 43

Tlf. 22 14 50 43

mrfoto@sol.dk

bjarne-gunna@webspeed.dk

Kurt West Larsen

Flemming Hansen

Christian Ravn Jensen

Thomas Gaardsøe
Stjernevej 16
8930 Randers NØ
Tlf. 40 81 88 88
thomas@gaardsoe.com
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Fra arrangementskoordinatoren
Program August/September:

Lad mig hører om der sidder nogen og kunne tænke sig at være

11. August MG Randersløb

arrangører. Ring tlf. 21670949 eller mail: mogens@mgcc.dk

2. September MG Sport Kolding

Det ville være SÅ dejligt at få de sidste 2 løb lagt ind i kalende-

16. September 45 års jubilæum Himmelbjerget

ren. Vedhæftet dette nyhedsbrev er der tilmelding og info om-

23. September MG Salling-Skive løbet

kring 45 års Jubilæet på Himmelbjerget d. 16. september 2018.

29. September MG Sport Stilling

Bestyrelsen har besluttet at det skal være gratis at deltage så
det er bare med at få sig tilmeldt… Men læs indbydelsen og

Vi mangler at få to MG Klubmesterskabsløb på plads til sæson

rundsend den meget gerne i jeres lokalområde: TAK!

2019. Vi kunne meget godt tænke os at der blev arrangeret MGLøb i områderne: Nordjylland, Østjylland eller Fyn. Og meget

VI SES DERUDE, MG HILSEN

gerne 15. eller 22. juni 7. eller 14. september. MG-løb er fastlagt

Mogens A. Petersen, arrangementskoordinator

på følgende datoer: 11. maj, 10. august og 5 oktober.

MG CAR CLUB DENMARK

Bank | Forsikring | Pension

Gammel kærlighed
ruster ikke
Vi tilbyder markedets
bredeste dækning
• Klassisk og Veteranforsikring
• Brugsveteranforsikring
• Bygge og Stilstandskaskoforsikring
• Prisen på din forsikring
stiger ikke efter en skade
• 0 kroner i selvrisiko på
ansvarsforsikringen

MG Car Club Denmark - September 2018

Gratis Vejhjælp
Vi yder gratis Vejhjælp uden selvrisiko til alle kaskoforsikrede
veterankøretøjer indtil 3500 kg.

Godt dækket er rigtig dækket
Vi deler din interesse for bevaringsværdige køretøjer og sidder parate til
at give dig den helt rigtige rådgivning.

Vil du passe godt på dit køretøj
og få særlige fordele
Bliv Pluskunde ved at samle dine
forsikringer hos Alm. Brand. Spar op
til 15 % på dine private forsikringer
og få adgang til en masse fordele og
tilbud.

Ring til os på telefon 35 47 77 47 eller
læs mere på Nordiskveteran.dk
Du kan kontakte os alle hverdage
mellem kl. 8.30 - 16.00.
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TEKNIK, HOLDNINGER OG GODE RÅD

Når du læser dette har du sikkert allerede glemt det - foråret der lod vente på sig. Jo,
det var koldt, men vejret var egentlig godt nok til den første tur i MG’en. Hvis det
bare ikke var for vejmyndigheder som syntes, at de lige skulle have tømt lageret af
vejsalt. Der hvor jeg bor sparede man i hvert fald ikke på saltet.
KARDANAKSLEN - GEMT MEN IKKE GLEMT?

Godt gemt inde under din MG finder du kardanakslen. Egent-

en smørenippel og det kan meget vel være, at det er den eneste

lig passer den sig selv, hvis du vel at mærke husker at smøre

smørenippel på kardanakslen. Ulempen ved denne type aksel

den, for ellers går det galt. Antallet af smørenipler varierer fra

er, at man i forbindelse med en reparation kan komme til at

én til tre. Der kan ikke siges noget om hvor mange smørenip-

vende de to gaffelstykker, således at de ikke vender samme vej.

ler netop din MG har, idet der kan være foretaget reparatio-

Det kan give problemer. Gaflerne på kardanrøret skal flugte.

ner på kardanakslen i bilens lange liv. De nye kardankryds er

Kardanaksel med to flanger og separat glidemuffe. Pilen

nemlig ikke forsynet med smørenippel, de er smurt en gang

peger på glidemuffen. Til højre for pilen er der en rulleteret

for alle fra fabrikkens side - altså den fabrik der fremstiller de

omløber. Hvis den afmonteres, så kan kardanen skilles ad i to

nye kryds.

dele, hvilket jeg aldrig har haft brug for. Husk at de to gafler

Der et to typer kardanaksel på MG’erne. Nogle typer har gli-

for enden af kardanrøret skal flugte når du samler kardanen

demuffen integreret i gearkassen, det er de ældre MGA typer

igen - der er mulighed for fejlmontering. Kardanakslen skal

samt Midgets med undtagelse af 1500 modellen (med Triumph

altid monteres så glidemuffen vender fremad i kørselsretnin-

motor!). Det sparer en smørenippel og det er efter min mening

gen. (mgaguru)

den bedste og mest driftssikre konstruktion. Ulempen er, at

Men hvorfor er det nødvendigt med glidemuffe og kar-

der ved demontering af akslen kan løbe lidt gearolie ud fra

dankryds? Svaret er enkelt, fordi vores bagaksel er affjedret,

gearkassen, samt at den, når den sidder på en Midget, er svær

dvs. at bilen bevæger sig op og ned under kørslen. Afstanden

at montere. Det kræver to mand, idet Midget’en - som jo er

imellem karosseri og bagaksel ænder sig og bagakslen kan vri-

adopteret fra Austin - som den eneste MG har en lukket kar-

des under kraftig acceleration. Derfor skal kardanakslen kun-

dantunnel.

ne gøres kortere og længere under kørslen. Ikke meget men

Den mest udbredte type er den kardanaksel der har to flan-

dog lidt. Jeg har læst mig til at kardanakslens glidemuffe kan

ger. Ved den forreste flange sidder glidemuffen. Den har altid

forlænges med helt op til 4 cm målt fra en helt sammenpresset
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Matthies Garage

til helt udtrukket tilstand, men det er der næppe brug for i

anvender de korrekte bolte og at du fornyer de selvlåsende

praksis.

møtrikker. Det har været omtalt tidligere i Matthies Garage. Og

Hvor ofte skal smøreniplerne tilføres fedt? De gamle manu-

til sidst vil jeg gerne aflive en skrøne. I manualerne/værksteds-

aler/ Users Handbook foreskriver hver 1500 km. Det er selvføl-

håndbøgerne foreskrives det, at man inden afmontering af

gelig en god idé, men til vores sommerkørsel vil en enkelt smø-

kardanakslen afmærker den, således at den ved genmontering

ring forår eller efterår være tilstrækkelig. Der skal presses fedt

kommer til at sidde på den gamle plads. Selvfølgelig med hen-

ind til det pibler frem fra kardankrydsene. Evt. overskydende

visning til at der ellers kan opstå ubalance! Nej, kardanakslen

fedt kan tørres af (anbefales), men ellers klarer kardanakslen

er afbalanceret som en selvstændig enhed og forudsat at evt.

det selv, når den roterer. Når bilen fremføres ved f.eks. 4000

tidligere reparationer er udført korrekt, så vil den til stadighed

rpm i fjerde gear (uden overdrive) roterer akslen også med

være i balance. Akslens modparter er gearkasse og bagtøj, som

4000 rpm. Derfor er akslen fra fabrikkens side afbalanceret, så

ikke lader sig afbalancere og sikkert ikke er ude af balance.

rystelser ikke skulle kunne forekomme. Hvis du føler at der er

Ovennævnte er ikke en reparationsanvisning, men skal kun

ubalance (bilen ryster), så bør du afmontere kardanakslen og

betragtes som et udvidet eftersyn af kardanakslen. Hvis du har

undersøge krydsenes tilstand. Op i skruestikken og føl efter,

mod på selv at udskifte et defekt kardankryds, så må du kigge

om de evt. går stramt, rufler eller måske endda er slørede.

i manualerne/værkstedshåndbøgerne. Det ser let ud, men det

Når du atter skal montere kardanen, så er det vigtigt at du

er det ikke og særligt låsene i lejeskålene kan volde problemer.

De to typer kardanaksler.
Øverst typen med integreret glidemuffe.

Så galt kan det gå, hvis man bare
lader stå til og ikke smører kardanakslen.

Kardanaksel med to flanger og separat glidemuffe. Pilen peger på glidemuffen. Til højre for pilen er der en rulleteret omløber. Hvis
den afmonteres, så kan kardanen skilles ad i to dele, hvilket jeg aldrig har haft brug for. Husk at de to gafler for enden af kardanrøret skal flugte når du samler kardanen igen - der er mulighed for fejlmontering. Kardanakslen skal altid monteres så glidemuffen
vender fremad i kørselsretningen.
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Matthies Garage

NØDVENDIGE EGENSKABER
Der er to egenskaber som det er godt at besidde, hvis man vil

kræver lidt tålmodighed, det skulle jo gerne ligne et engelsk

’lege’ med gamle biler: Tålmodighed og opfindsomhed. Min

herreværelse når jeg var færdig. Men det krævede lidt mere

tålmodighed er blevet sat på prøve mange gange i forbindelse

end almindelig tilpasning. Måtterne foran skulle klippes og

med renoveringen af Magnetten. Endelig var den færdig fra

skæres for at passe. Tilsvarende vedrørende tilpasning af tæp-

pladesmeden.

pet over gearkassen. Det fordrer at arbejdet udføres professi-

Herefter en tur til maleren - ingen problemer. Vel hjemme

onelt af en sadelmager. Desværre var der lige det problem, at

skulle jeg montere de mange tæpper i bilens indre. Tæppe-

det færdigsyede tæppe, leveret fra England manglede ca. 15 cm

sættet havde vi fået for ca. et år siden fra England. Da det

i den ene side. Sadelmageren mente at han kunne få samme

ankom konstaterede vi straks, at det var til en højrestyret bil.

tæppekvalitet og - farve fra en grossist i Esbjerg. Kvaliteten var

Om igen - det havde firmaet da aldrig været ude for før på

ok, men farven var lidt afvigende, ikke meget men alligevel.

trods af at de leverer Magnette dele og tæpper til det meste af

Tilbage til leverandøren i England med en lang og rørende

verden. (Kan du genkende situationen: Du har købt en vare

historie om hvor uheldige vi havde været med den gamle bil.

som ikke virker og du gør krav på reklamation/ombytning

Vi anmodede ham om at sende én meter af tæppet og fortalte

af varen? Standard svaret er som oftest: Det har vi da aldrig

om de manglende 15 cm. Det havde han oplevet én gang før,

oplevet før!)

han undskyldte og ville straks sende en meter tæppe uden be-

Da de korrekte tæpper blev leveret, vidste vi ikke, at det
stod så slemt til med Magnetten. Så efter at tæpperne havde
ligget på lager i det lille hjem skulle de endelig monteres. Det

regning. Nå, ting tager tid - her går der yderligere to uger!
Den anden egenskab som er god at besidde er opfindsomhed. Læs her hvad et af vore medlemmer skriver:
Nå, man kan jo ikke komme ud at køre i
det vejr endnu (der hentydes til det stærkt
forsinkede forår) så jeg tænkte at nu ville jeg
finde ud af hvorfor tælleværket ikke virkede i MGB’en. Fandt ud af at der manglede en
fjeder, og den var ingen steder at finde, mystisk. Sådan en bette fjeder er jo ikke nem
at finde, så jeg prøvede med O-ringe, men
de var alt for tykke. Så fandt jeg en gammel
kuglepen med fjeder og klippede den til og
bukkede nogle øjer. Den kan lige være der
uden at skrabe på svinghjulet til viseren. Gav
den en tur med skruemaskinen og begge tællerværk virker igen.
Stor opfindsomhed. Hvem skulle tro at en
kuglepen kan bruges til andet end at skrive
under på et banklån eller en købekontrakt?
Og det med foråret der lod vente på sig kan
også bruges til noget nyttigt.
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SMÅ NYTTIGE VÆRKTØJER ...

MATTHIES GARAGE PÅ HJEMMESIDEN

... dem laver man da selv! Da jeg fornylig i forbindelse med

Det er sagt og skrevet før. Medlemmerne kan logge sig ind på

klargøringen af Magnetten skulle rense svømmerhusene på

klubbens hjemmeside og få adgang til alle garageartiklerne.

karburatorerne, kom jeg til at tænke på at der er mange små

Rikke har været så flink at udarbejde et emneregister for hver

hjælpemidler, som man selv kan fremstille.

måneds artikel. Der er ikke udarbejdet et egentligt stikordsre-

SU karburatorer af H2 typen (MGA m.fl.) har en svømmer

gister, det vil være en næsten uoverkommelig opgave sådan

af messing, der ligger og flyder for sig selv, når dæksket over

som jeg roder rundt i det hver måned. Lidt rod i garagen må

svømmerhuset afmonteres. Svømmeren følger altså ikke med

man vel have lov til at have!

op sammen med dækslet som på de senere typer at SU karburatorer. Det kan være lidt besværligt at få svømmeren op.
Værktøjet hertil kan du selv fremstille. Man tager en renseribøjle, af den slags som følger med det nyrensede tøj, klipper
et lige stykke af bøjlen (ca. 10 cm) og laver en lille ombukning
(ca. én cm). Så er værktøjet klart til at blive sænket ned i svømmerhuset for at løfte svømmeren op.

Renseribøjle - værd at gemme!

Engangssprøjte - nyttig at have!

NØGLER
Er der noget bedre end at

Tilbage i svømmerhuset er en del benzin, som gerne skal

have et sæt nøgler til en MG.

ud for at kunne rense bunden af svømmerhuset for urenhe-

Hvad er bedre? To sæt, så du

der - uanset nok så mange filtre, så kommer der altid snavs

altid har et sæt i reserve! Allerbedst, at

i svømmerhuset! Svømmerhuset tømmes lettest ved med en

have en MG som passer til nøglerne!

engangssprøjte at suge benzinen op. Sprøjterne købes på apo-

Man kan købe de korrekte nøgleemner

teket eller i Matas og de fås i forskellige størrelser og koster

hvis du kender nummeret på nøglen.

ikke ret meget.

Men man kan også købe et ’blankt’ nøgleemne og så få fremstillet en kopi.

Konklusion: Gem renseribøjlerne, de er meget nyttige og det
samme er engangssprøjterne.
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God sommer og på gensyn derude.
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“Vi er altså ved at være
godt gennemblødte”
- lød det over walkierne, da vi befandt os
nord for Vejle, og det fortsat regnede

H

ele maj måned og første uge af juni dette år skinnede

enkeltes. Det er jo ikke fordi, vi har særligt meget bagageplads

solen jo nærmest uafbrudt. Så da vi i MG Østjylland,

i vores biler. Specielt ikke, hvis reservehjul medtages.

Fraktion Århus Syd, efter morgenkaffen hos Jette og Poul i Od-

Turens godt 600 km havde vi delt i to tempi. Vi overnatte-

der begav os afsted imod Harzen, søndag morgen d 10. juni,

de på Rasthaus Schackendorf ved Bad Segeberg kort efter 300

var det med forventninger om fortsat tørvejr. Men ak nej, da

km. Det ligger lige ved A21. Vores værelser lå i annekset omme

vi nåede Vejle og regnen fortsatte, måtte vi lige ind under

bagved, så ingen problemer med støj om natten. Vi var godt

halvtaget på Circle K for at slå/bygge vores kalecher op/på. Det

sultne, da vi ankom, og bestilte alle ’Das Elephanten-Ohr’ –

er undertegnede, der som den eneste er udstyret med en ’Stow-

en mega udgave af en tysk Schnitzel med brasede kartofler og

Away’ kaleche – rekorden for at rejse den ligger på godt 12 min.

grøntsager - hertil Ein grosses, kaltes Bier. Så derefter ser ver-

Lang tid i forhold til de andre 4, som med et snuptag har kabi-

den ikke helt skidt ud.

nen i ly. Resten af dagen kørte vi derfor i ly for det skiftende
vejrlig – mest af den våde slags jo desværre.

Næste dag var vejret ganske anderledes, så kalecherne var
slået ned/stowed-away – henholdsvis. Efter det typiske, velfor-

Forud var gået flere møder og mange snakke om, hvordan

synede tyske Morgentisch mit Alles – var der afgang sydover.

sådan en udlandstur skulle gribes an. Harzen er jo de nærme-

Vi kører ikke på Autobahn – kun hovedveje og biveje. Men

ste bjerge, når vi ikke gider sidde og spilde livet på færgefart.

efter nogle småproblemer med Google Map på downloadet

Der var udarbejdet en lang liste med eventuelle stumper, som

off-line kort, som ikke respekterede ønsket om at undgå mo-

ville kunne finde anvendelse, hvis uheldet var ude efter os.

torveje, måtte min iPhone holde for on-line med sine 10Gb EU

Delene var delt ud på alle 5 biler, så der ikke blev pres på den

data. Herefter kørte det upåklageligt resten af vejen. Vi undgik
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herved meget trafik – ja mange gange var vi de eneste på vejen
– så ikke antydningen af problemer med Stau.
Samtidigt er det et noget andet Tyskland, der opleves. Udbredt landbrugsland afvekslende med skov. Vi kommer igennem landsbyer og udenom centrum på de lidt større byer undervejs. Det er ikke bare ’noget, der skal overstås’, som manges
opfattelse af Tyskland er. Flere gange vinkede lokale til os og
smilede ved mødet med 5 gamle britiske biler dér nede i det
tyske. Adskillige gange kom folk hen for at tale med os ved
vores pauser, og spurgte på bedste, høflige tyske facon, om det
var i orden at fotografere bilerne og os. Det var vi først lidt forbavsede over, men vi havde selvfølgelig intet imod det.
Eneste problem nedover imod Harzen, opstod efter en kaffepause, da Bjarne ville starte igen. Der lød et højt, eksplosivt
smæld – vi tænkte umiddelbart, det stammede fra benzindampe i det varme udstødningsrør. Men motoren lod sig på ingen
måde starte. Ved inspektion viste det sig, at eksplosionen i stedet for var sket i indsugningen. Den havde presset den forreste
indpressede skive på aluminiumsrøret på manifolden ud. Heldigvis fandt vi den på jorden under bilen. Vi prøvede at presse/banke den på plads igen med en passende topnøgle som

ven helt ind på plads. Samtidigt ændrede vi på ’geometrien’ i

hammer, men helt ind kom den ikke, da både skive og alurør

Bjarnes overløb fra karburatorerne, så det kom under niveauet

var meget varme. Men normalt er der jo vacuum i indsugnin-

i svømmerhusene. Nu skulle overforsyningen med brændstof i

gen under drift, så på dagens videre kørsel fungerede det igen.

indsugningen ikke optræde for fremtiden.

Næste morgen, da alt var koldt, lykkedes det så at banke ski-

Ved aftenstide nåede vi frem til vores logi for den næste
uge, Berghotel Sankt Andreasberg. Det ligger højt med vid udsigt. Vi havde vanen tro booket med såvel morgen-, som aftensmad. Når vi er på tur, vil vi ikke gå ned på grund af kosten. Om
morgenen var der, som det altid er tilfældet i Tyskland, rigeligt
af alt og et meget bredt sortiment. Aftenbuffeten var med suppe, flere slags kødretter, herunder også fisk. Velsmagende, og
løbende opfyldt. Der manglede ikke noget. Priserne på godt øl
er ligeledes overkommelige i Tyskland. Så tørst var heller ikke
et issue. Værelserne ligger i 7 forskudte planer – alle med altan
og udsigt sydover. Så der var faktisk fine forhold og vores varmeste anbefalinger til stedet, som vi bookede gennem Risskov
Bilrejser til en yderst rimelig pris.
På vejen fra Bad Harzburg, hvor Harzen mødte os, og til Sankt
Andreasberg traf vi for første gang bjergene. Fedt at køre på i
vores åbne biler. Store højdeforskelle og mange sving. Herligt.
På vejen kører vi gennem den første af de to Nationalpark Harz.
Store arealer er med døde træer, der bare står og stritter imod
himlen. Meget mystisk, de kunne jo bare fjernes og nye plantes?
Men det viser sig, at Nationalpark skal opfattes med streg under Natur. Det er die Borkenkäfer (Barkbillen), der er grunden til
hele miseren. Den borer sig rundt inde i træerne og ødelægger
dem med sine gange. Men naturen skal gå sin egen gang og selv
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rette op på angrebet. Men da det er kæmpe arealer af grantræer af den samme slags, der vokser her, griber det så meget om
sig. Det er nu på tredje år, det breder sig, og myndighederne er
for alvor foruroligede over omfanget. På de tilstødende arealer
udenfor Nationalparkerne, sprøjter man imod billerne, da skovene her er under normale driftsmæssige forhold, så her huserer Käferen ikke. Ovennævnte forklaring fik jeg af vores flinke
kvindelige receptionist på hotellet.
Der er utroligt meget at opleve i det moderne Harzen. I daværende tider, var området delt af Jerntæppet. Det højeste bjerg,
Brocken (Bloksbjerg) lå i Østtyskland, og den højeste top i Vesttyskland var Wurmberg ved Braunlage. Lige øst for byen er den
gamle grænse markeret. Dels med et opslag og en mindesten,

til, så investeringerne kaster sikkert godt af sig. Også Goslar er

dels i form af det gamle beton kørespor, hvor grænsen blev be-

spændende og velholdt, her er der mange skiferbeklædninger

vogtet fra øst hele vejen igennem Harzen. Betonen er nu mær-

og -tage. Man får lov at køre helt ind bag de gamle byporte og

ket af årene, men bevaret for at mindes den forgangne ulyk-

rundt i Altstadt. Clausthal-Zellerfeld har en velbevaret kæmpe

kelige fortid. Samtidigt skulle det være en helt uforglemmelig

historisk trækirke – blåmalet. Nabobyen Braunlage kørte vi til

oplevelse at vandre ad disse spor gennem bjerglandskabet.

flere gange, dels fordi turen til de andre steder går denne vej

Men Harzen vrimler med mange toppe med fabelagtige ud-

igennem, dels fordi vejen dertil var et studie i bjergkørsel ad

sigter. På småvejene imellem sniger man sig rundt i skarpe kur-

små skrappe veje. Det nød vi meget. Desværre var svævebanen

ver – en super køreoplevelse. På de større hovedveje i området

til Wurmberg lukket, så udsigten fra toppen måtte vi gå glip af.

falder/stiger højderne med helt op 300 m indenfor få km. Det

På vejen videre imod Wernigerode – også en by et besøg værd

giver propper i ørerne, mulighed for afprøvning af bilens brem-

– fik vi øje på Schmalspurbahn-toget, der holdt og dampede

ser og motorerne må arbejde for sagen i 3. gear – sine steder i 2.

ved den nærliggende station. Ind fandt vi på nærmeste, mulige

gear! Fint vi har så godt et gearskifte i vores biler. I strålende sol

vigeplads ved sporet. Og vi fik på nærmeste hold oplevet det

og pæne temperaturer stiller det store krav til kølingen af mo-

kulfyrede velholdte damplokomotiv accelerere med de otte tog-

torerne. Vi blev enige om, at elblæser i stedet for kølervingerne

vogne efter sig fyldt med passagerer. Og sikken duft af brændte

hernede var en oplagt idé.

kul, der fulgte med den tunge, mørke røg. Der skulle godt nok

Vi besøgte mange af de skønne byer i Harzen. Den nok smuk-

mere end en enkelt spand kul til her. Det er den næsten eneste

keste og største er Quedlinburg. Den store historiske Altstadt

farbare måde at komme op til toppen af Brocken på. Ingen biler

består af gamle bindingsværkshuse, yderst velholdte, og mange

heroppe! Selvfølgelig gang- og cykelstier, som overalt i Harzen.

bygninger er stadig under restaurering. Det trækker turisterne

Én toptrænet pedalatlet jeg traf på vejen hjem fortalte, at det
havde taget ham hårde 47 minutter at køre opad – men kun 12
minutter nedad!
Én af de bag mig kørende berettede på et tidspunkt chokeret,
at det var en ordentlig blæs sort røgsky, der skød frem under
min vogn i et af de skarpe højresving. ”Bare der ikke gik noget itu i din motor?” Det viste sig at være min lige inden turen
monterede ’olieopsamling’ – en bradepande i rustfri stål skruet
på de to nederste motorbolte på koblingshuset. I de skarpe højresving blev den opsamlede olie tvunget ud over venstre kant
og op på den varme udstødning. Men så var jeg jo den olie kvit?
Apropos olie – så er det vigtigt at holde øje med oliestanden
på motoren på langture. Vi startede hver morgen med lige at
tjekke forholdene under motorhjælmen. Vel hjemme igen fik
jeg lige et forsinket, men godt råd af min bror, der er mangeårig
Porsche kører - også i bjergene sydpå: ”Sørg for, der er fyldt over
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gere sølvmine – og selvfølgelig på stedet et minemuseum. Det
er en lille hyggelig landsby med kun ét Nahmarkt, hvor vi til
gengæld kunne købe alle vores fornødenheder til discountpriser. Benzintanken fandt vi også hen til flere gange for at fylde
op fra den lokale, for der røg jo en mængde brændstof gennem
karburatorerne den uge.
Hjemvejen gik - ligesom ud - ad de fineste små og mellemstore side- og hovedveje. Stadig ikke antydningen af Stau mødte os.
Flere steder kom vi gennem små, stille landsbyer. Ét sted stod
familiefaderen med sine 4 børn og klippede hækken. De måbede over os i 5 MG’er på vej gennem deres lille by, men straks
efter vinkede de og råbte efter os. Faderen råbte højest, så det
max-mærket med olie, da den i de skarpe sving slynges helt ud

kunne vi høre: ”God tur hjemover!”. Ja, han kunne altså dansk.

i siden af motoren. Det har kostet mange Porschemotorer livet,

Vi overnattede samme sted i Schackendorf. Helt hyggeligt også

at oliepumpen sugede ’ren luft’ gennem svingene!” Dette råd er

dér at blive genkendt med et smilende: ”Sie sind hier letztes

hermed givet videre.

Wochenende gewesen!” Og står det til os 5, bliver det til et nyt

Vores omtalte kvindelige receptionist spurgte en dag, om vi
havde været på Heksenes Danseplads, for det måtte opleves.

gensyn næste år, når kørernes fruer ganske sikkert insisterer på
at deltage på næste sommers Harzentur.

Den ligger i det østlige område ved byen Thale. På vejen dertil

På den uge vi var afsted rullede vi godt 1000 miles -> 1600 km.

kommer vi forbi die Rappbodetalsperre – en kæmpedæmning,

Efter sådan et program har bilerne det ganske godt og spinder,

der gemmer vand til drikkevands forsyningen og også til elpro-

som de skal. Vi fornemmer alle, at bilerne - såvel som førerne -

duktion, når det kræves. Men i 2017 er der i dalen foran dæm-

har godt af sådan en tur.

ningen indviet en stålhængebro, Titan RT, hvor du til fods kan
bevæge dig de 458,5 m tværs over dalen i 91 m højde. Broen vejer
sine 120 tons og er verdens længste hængebro af sin art. Det su-

På vegne af Bjarne Bachmann, Preben Balskilde, Steffen
Braad og Poul Færgemann
Erling Sørensen Poulsen

ger godt i maven, når man mærker broen svinge under sig i takt
med éns skridt. Og gennem broen er der direkte kig ned i dalens
dyb. Men ellers kan suget øges på en tur liggende på maven i en
slags vugge med hovedet og armene frit fremme forrest under et
ståltov ned til bredden på den anden side af dalen i susende fart.
Vi nøjedes med spadsererturen, skal det lige oplyses!
Det viste sig at være noget af et tilløbsstykke på Hexentanzplatz. Der er sådan lidt folkepark over det hele. Også en Zoo er
der i området. Selve dansepladsen er omgivet af nogle skrækkelige væsener, en panagtig troldefar, en æggende, fristende heksemutter og et hundemonster – alle støbt i bronze. Selve området
ligger på kanten af en større forkastning, som vi havde udsigt
ned over. En helt utrolig udsigt vel at mærke. I området var også
en såkaldt Rodelbahn – slædeagtige vogne på skinner, så de i
rasende fart kan rulle nedover skrænterne. Vi kunne nu bedre
lide at rulle nedad i vores egne biler, så turen på skinnerne må
vente til en senere lejlighed. Også på dette sted fandt vi svævebane – ja hele to faktisk.
I Sankt Andreasberg er der store højdeforskelle. Den stejleste
bygade har en stigning på hele 22%. Men det betyder egentligt
ikke så meget for vores biler, som vi havde frygtet. Også her findes en Rodelbahn og dertil hørende svævebane. Endog en tidli-
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V8´eren skal have nummer på.

MG Randersløb – 30 års jubilæum
Efter flere måneder med godt vejr var der forhåbninger om, at vejret også vil være godt på
denne dag, hvor Finn Elsøe Gravesen havde inviteret til MG Randersløbets 30 års jubilæum.

Tekst og foto: Carsten Thorgaard.

M

en ak, sådan skulle det ikke være, regnen strømmede ned

skulle der samles skruer og møtrikker, så mange som muligt i

på vej mod Randers, heldigvis blev det tørvejr, mens vi var

løbet af 30 sekunder, kun 1 person fra bilen måtte samle. En kort

hos Schølers Auto, hvor startstedet var placeret. Her var der også

tur yderligere, så var vi ved Lyshøj Mølle, hvor frokosten ventede

morgenkaffe og rundstykker med diverse tilbehør. Hele 62 hold

i form af en dejlig og mættende sandwich + en øl eller vand. Her

var tilmeldt til dagens begivenhed, så det var en glad løbsleder

var også post 4, hvor vi i 30 sekunder måtte kigge på 20 ting, der

der kunne byde velkommen midt på formiddagen. Her blev der

var pakket i en kuffert, hvorefter der var 30 sekunder til at skrive

orienteret om dagens forløb, åbenbart var det ikke alle, der hør-

så mange ting ned som muligt, skal hilse og sige, at det var svært

te ordentligt efter, for startrækken af biler kørte næsten hen til

at nå at skrive ret mange ting i løbet af de 30 sekunder.

udkørslen for at gøre klar til start, så Finn måtte flytte sin frøøje

Godt mætte af både opgave og sandwich begav vi os igen

hen til dem. Kl. 10.00 gik starten for bil nr. 1 og den næste times

ud på ruten, der nu førte os forbi blandt andet Overgaard gods,

tid kørte bil efter bil ud fra startstedet. Post 1 var lagt ikke langt

der tidligere var ejet af den kendte modstandsmand Flemming

fra startstedet, her skulle vi lave en parallelparkering så lige som

Juncker, han har da også fået opkaldt en vej efter sig. Efter en

muligt mod kantstenen – det var så ikke lige nemt for alle. Ud fra

god strækning på Randers – Hadsund landevejen, hvor bilerne

industriområdet og ind gennem Randers by og østpå langs med

kunne få lidt fart på, landede vi i den sydlige del af Hadsund,

fjorden til Støvringgård, hvor vi fandt post 2. Her skulle spilles

hvor vi blev ledt mod Mariager, hvor vi ankom efter en tur om-

kongespil, både kører og medkører skulle kaste til et samlet re-

kring Dania, hvor Akzo Nobel har en afdeling. Den hed tidligere

sultat. Videre ud på de små veje i det østlige opland til Randers,

Dansk Salt. Ved ankomst til Mariager blev vi sendt ned forbi

vi endte i Råby, hvor post 3 var stillet på øen ude i dammen. Her

saltcentret, hvor vi på p-pladsen skulle parkere midt i parke-

40

MG Car Club Denmark - September 2018

Øverst til venstre: De røde er i flertal.
Nederst til venstre: Kortspil mens vi venter på start.

Øverst til højre: Glade løbsarrangører har fået deres plaketter
overrakt.
Nederst til højre: Dagens ældste bil – MG VA saloon årg. 1937

ringsbåsen (eller såvidt det var muligt) Afstanden på begge sider

gens anledning var reserveret til MG folket. Selve afslutningen

blev målt, og så blev der uddelt klip efter, hvor godt man havde

og spisningen skulle foregå på restaurant Flammen. Da alle var

fået bilen kørt ind i båsen. Dette var post 5. Herfra kørte vi ud ad

kommet i mål, gik det hurtigt med beregningen, så præmieover-

byen mod Randers, men ak det varede ikke længe, så gik ruten

rækkelsen mv. blev overstået inden spisningen. Takket være

ind gennem den gamle del af Mariager på toppede brosten, en

gode sponsorater var der præmier til de 19 første – meget flot må

kørsel der foregik i skridtgang for at det hele ikke skulle ryste

man sige. De tre pokaler blev uddelt sammen med sponsorgaver

fra hinanden. Efter nogle svinkeærinder på småveje endte vi

og gik til følgende mandskaber: 3. plads Jette A. Pedersen og Lars

igen på vejen mellem Randers og Mariager, hvor vi kørte ind til

Hermansen, kørte ikke i MG, så får ikke points til klubmester-

Hvidsten. Her gik turen ind på plænen ved Hvidsten kro (igen

skabet, 2. pladsen blev indtaget af Karin og Bjarne Patsche, men

et historisk sted – Fiil familien og deres medsammensvorne fri-

1. pladsen gik til Hanne og Ole Thulstrup Pedersen. Endelig var

hedskæmpere i 2. verdenskrig). På plænen var post 6 stillet op,

det tid til at få stillet sulten, og hvis nogen gik sultne hjem, vil

her skulle spille petanque, der blev uddelt 6 kugler, og afstanden

jeg vove at påstå, at det var deres egen skyld, der var i hvert

for de 2 kugler, der landede tættest på grisen, der i dagens tilfæl-

tilfælde mad nok.

de var en pind i jorden, blev opmålt, hvorefter der blev uddelt

Til slut en stor TAK til Finn, Patrick og Katrin, som i fælles-

klip i pointkortet, afhængig af, hvor tæt man havde ramt. Sidste

skab med deres gode hjælpere havde fået stillet et virkelig godt

post var overstået, så nu gik det mod målet I Randers, igen på en

arrangement på benene, vi glæder os allerede til MG Randers-

blanding af små og store veje. Ned gennem den nordlige del af

løbet 2020. At vejrguderne så ikke var jer så venlig stemt hele

Randers by til parkeringspladsen ved sundhedscentret, der i da-

dagen, er jo ikke jeres skyld.
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Udsnit af de fremmødte køretøjer

MG Esbjerg Midsommerløb
Selvom deltagergebyret var steget flere hundrede procent i forhold til arrangementet i 2016, var der alligevel stor tilslutning til løbet i midten af juni måned.
Tekst og foto:
Carsten Thorgaard
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biler mødte op til start på pladsen ved Ribe domkirke,

Kort før start bød Jonathan velkommen og gav en kort instruk-

hvor der i en lokal cafe var dækket op til den helt store

tion, inden 1. bil blev sendt ud på ruten, som gik rundt i om-

morgenbuffet, der var sponseret af en lokal virksomhed.

egnen af Ribe, inden turen gik videre nordvestover. Post 1 var

Der skulle selvfølgelig også checkes ind ved Jonathan Mad-

placeret ved Seem kirke, her skulle bilen checkes, virkede horn

den, der igen i år stod som løbsleder. Der blev udleveret en

og lygter? Samtidig blev deltagerne overhørt i færdselsspørgs-

pose med bl.a. startnummer og kørevejledning. Men hov, hvad

mål – ikke alle korrekte svar virkede logiske! Videre ind til Ribe

var det, en kørevejledning på engelsk – nogle var klar til at sæt-

by, hvor post 2 var placeret ved Ribes vikinge museum. Her fik

te kursen hjemad, da de så denne, men valgte alligevel at blive.

vi udleveret en planche med 4 billeder af gamle nøgleforme, vi

Heldigvis var gadenavne og andre stednavne ikke oversat til

skulle så placere et billede af selve nøglen ud for hvert billede

engelsk, men alle afstande var i miles, yards og feet. Det kunne

på planchen. Da hverken forme eller nøgler var komplette var

godt give lidt udfordringer.

den opgave ikke bare ligetil. Fra posten gik turen nu ud vestpå,
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Morgenmaden indtages i det fri

Dagens ældste bil MG L-Magna årg. 1933
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hvor vi gjorde holdt ved Kammerslusen, her var post 3 opstillet

som ikke var lette at svare på, så her dumpede mange af delta-

i form af 12 bogstaver, der var hængt op rundt i området. Disse

gerne. Her skulle vi også aflevere vores klippekort (eller rettere

bogstaver skulle samles rigtigt, så man fandt en hurtig MG´er.

sagt de sørgelige rester). Sidste strækning gik mod Billum kro,

Dette viste sig at være et navn på en racerkører, som havde sat

hvor der var dækket op til afslutning med kaffe og lagkage. Da

en verdensrekord i en MG – nemlig Stirling Moss.

løbsleder Jonathan ankom, kunne han gå i gang med præmie-

Turen fortsatte nordpå langs diget ud til Vadehavet, inden

overrækkelse, der var præmie til flotteste bil, det hold, der hav-

vejen drejede østpå til Gredstedbro, hvorfra vi igen blev sendt

de kørt længst for at være med, placering som nummer sidst,

vestpå til Darum, hvor der blev serveret frokost – et stort tag

også placeringerne fra 4 til 10 fik præmier. Der var selvfølgelig

selvbord - i fritidscentret. Således godt forsynede trillede vi

også præmier til de 3 første, som fik overrakt pokaler og andre

igen ud på de små landeveje, hvorved kom til en privat ejen-

gaver. Vinder blev Bøje Hansen sammen med sin norske med-

dom med en garage, der indeholdt især en del Minier, men

kører. Nr. 2 blev Alice og Kjeld Holm Nielsen og på 3. pladsen

også andet godt. Her var post 4, hvor vi fik en planche med

kom Henriette og Palle Kragh Rühe. Sidst men ikke mindst

billeder af 10 baglygter. Disse skulle så parres korrekt med 10

overrakte Jens Byskov løbsplaketten til dagens arrangør, inden

sedler med et bilnavn, ikke verdens letteste opgave, især når

det var tid at bryde op.

flere lygter ligner hinanden. On the road again – nu mod Es-

En lille krølle på dagens løb er, at Bøje Hansens norske

bjerg, hvor vi i det nordlige industrikvarter blev ledt ind til en

medkører, som er kollega til Jonathan Madden, var blevet så

bilforhandler. I et baglokale fik vi udleveret en tipskupon med

begejstret for at køre MG, at i han i ugen efter løbet selv købte

spørgsmål om lidt af hvert – meget af det var lokale spørgsmål,

en MGB, og nu også er at finde i medlemsskaren i MGCCDK.

Flot MG Magnette ZB Variotone
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Frokostbuffetten står klar

Uret på domkirken var itu,
så vægteren agerede ur

Tak for et godt arbejde
– formand og løbsleder
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P U B M Ø D E R

2 0 1 8

Nordjylland: Ledig
Midt-Vestjylland: Kontaktperson:, Claus Kjærgaard Tlf. 61 55 85 26 Østjylland:

claus@mgtc.dk

Kontaktperson: Erling Sørensen-Poulsen - Tlf. 86 92 83 57 - oest@mgcc.dk

Sydvestjylland:
Sydøstjylland:

Erik Thastrup, Vesterbækvej 4, 6800 Varde - Tlf. 22 67 12 22

Karsten Lindholm Pedersen, Skovparken 46, 8722 Hedensted - tlf. 75 89 26 17 - karsten@mgcc.dk

September måned

Oktober måned

Den 12. - 9. kl. 19 holder Søren V8 Sørensen

Den 10. - 10. kl. 19 holder Ivan Feldt pub-

pubmøde på adressen Overbyvej 17, 7130

møde på adressen Tingvadvej 8, Ravn-

Juelsminde. Husk en 20’er til kaffekassen.

holt, 7130 Juelsminde. Tilmelding senest

Tilmelding et par dage før på sms_dyr-

2 dage før på:

gaard@mail.tele.dk, mobil: 27 56 00 00

Ivanfeldt@gmail.com - mobil 21 16 16 23

Sønderjylland:

Harry Lagon, Mommarkvej 252, 6470 Sydals
Tlf. 71 10 71 98 - syd@mgcc.dk

5. - 9. Pubmøde: Sønderjylland

Fyn:

11. - 9. Pubmøde: Sønderjylland

Palle Møldrup, Landevejen 6, 5683 Hårby
Tlf. 65 95 75 15 - fyn@mgcc.dk

September måned

December måned

4. september- Kl. 19 FYN MG PUB MØDE

5. december – Kl. 19. Karsten og Kirsten

- Hvordan går det med MGBGT projek-

Holck, Rubinvej 26, 5210 Odense NV.

tet? Mogens og Karin, Turupvej 83, 5620

Husk tilmelding 23 24 10 15. Juleafslutning

Glamsbjerg, tlf. 72 53 21 87

med gløgg og æbleskiver.
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Klubbens Pubmøder er en rigtig stor del
af klublivet. Her mødes medlemmerne i
en uformel tone omkring vores MG’er.
Vi kigger på flot restaurerede biler, hyggelige garager, projekter,
racerbiler og rigtig mange skønne brugsbiler, og ikke mindst så
udveksler vi erfaringer om vore biler og de udfordringer vi møder igennem sæsonen. Ofte slutter vi af med en kop kaffe og et
stykke hjemmebag. Om sommeren er det naturligt at vi kører en
tur rundt i lokalområdet. Det er helt op til den enkelte pubmødearrangør hvorledes hans/hendes arrangement skal foregå, men
klubben ser gerne at det foregår i samråd med vore Pubmødekoordinatorer. Pubmødekoordinatorerne er også vedvirkende til at
planlægge, hvorledes sæsonen i lokalområdet skal forløbe. Har

MGF-dele til salg
Min bil blev totalskadet, derfor sælges:
4 stk. næsten nye Michelin Vinterdæk på
originale fælge.
Sort hardtop kun brugt 1 sæson, med stik til varme
i bagrude. Slå kalechen ned lige til at klipse på.
2 helt nye bagdæk Michelin, uden fælge.
Giv et bud - ca. 5.000,00
Jens Nygaard, tlf.: 40 35 21 03

du lyst til at afholde et pubmøde eller ønsker du et godt råd, er
du velkommen til at kontakte din lokale pubmødekoordinator.

MG KLUBMESTERSKABSLØB 2019
Følgende løb og datoer er fastlagt:
11. Maj 2019 MG Sundeved løbet - Ernst Kold og Harry Lagoni
10. August 2019 MG Midt-Vest løbet - Carsten Thorgaard
5. Oktober 2019 MG Aftenløb - Bøje Hansen
Vi mangler at få fastlagt 2 MG løb:
Et omkring 15. eller 22. Juni 2019

MG-KLUBBEN PÅ MUNKEBJERG

Et omkring 7. eller 14. September 2019

MG-klubben var flot repræsenteret på Munkebjerg d. 11.-12.
august. Ved Munkebjerg Sprint om lørdagen var der pokaler

Meget gerne i Områderne Nordjylland, Østjylland eller Fyn.

til hele fem af klubbens medlemmer. Fra venstre er det: Søren
Wichmann 3. præmie i klasse 3A, Jens Byskov Jensen 2. præmie

Kunne du tænke dig at være arrangør, eller hører nærmere om

i klasse 2A, Ole Wichmann 2. præmie i klasse 3A, Mads Nygaard

at arrangerer et MG LØB - ja så lad os endelig hører fra dig.

1. præmie i klasse 9A, og Søren Hansen Hadberg 1. præmie i
klasse 10A. Også om søndagen ved Munkebjerg Hillclimb blev

Du kontakter bare Mogens på: mogens@mgcc.dk

det til fine placeringer for flere af klubbens medlemmer. Søren
Hansen Hadberg fik 3. præmie i klasse 10A, Ole Wichmann 3.
præmie i klasse 3A, og Jens Byskov Jensen 2. præmie i klasse

MG Hilsen Mogens A. Petersen

2A. Redaktionen ønsker tillykke!
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