Medlemsblad - Jan. 2019 - Nr. 1

Læs om Lars Rolners
foredrag - PEKING to PARIS på Årslev Kro. Se side 12

TWIN-CA

AZETTE

Læs om genskabelsen af den oprindelige
præsentation af MGA Twin Cam´en på den
gamle Chobham Test Track. Se side 36.

MG´erne er på stald
Det er nu de skal gåes efter i sømmene. Få inspiration
i nye og gamle artikler fra Matthies` Garage. Se side 32
European Event of the Year - s. 6

Besøg Klubshoppen - s. 27

Matthies Garage - s. 32
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Findes der også Classic Cars i Iran?
Det kan du finde ud af på side 16,
hvor du også kan læse mere om de
tre MG´er på langtur.
Bladet udkommer:
Januar, marts, maj, juli, september og november
Artikler og optaget stof dækker ikke nødvendigvis MG
Car Club Denmark’s meninger og synspunkter.
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere i tilsendt
materiale. Eftertryk er kun tilladt med kildeangivelse
og tilladelse fra redaktionen.

Bladredaktionen:
Ansvarshavende redaktør:
Jens Byskov Jensen
Lindbjerg Skovvej 130, 6200 Aabenraa
Tlf. 76 31 02 21 - mg-bladet@mgcc.dk
Bjarne Rother Jensen, rother@mgcc.dk
Carsten Thorgaard, carsten@mgcc.dk
Ole Elmstrøm, grafiker, oegrafisk@gmail.com
Deadline for indlevering af materiale:
Den 1. i lige måneder.

Invitationer / annoncer:
Invitationer til MG-arrangementer omtales gratis så
længe annoncering ikke har karakter af reklame. Har
invitationen/annoncen reklameværdi, anses den som
en kommerciel annonce, og må betales på lige fod med
øvrige annoncer i bladet.
			
OBS!!Husk 5 mm til beskæring på alle annoncer.
Annoncer skal leveres i høj opløsning (300 dpi).

Indhold
PEKING to PARIS - se s. 12

European Event of the Year
Klubmesterskabsløb 2019
Generalforsamling 2019

Tryk og oplag:
Tarm Bogtryk, Tarm - 1.350 stk.

PEKING to PARIS

Har du ikke modtaget bladet? Kontakt da:

På langtur i tre MG´er

TWIN-CA

Mogens Appelt Petersen, tlf. 21 67 09 49
mogens@mgcc.dk.

Læs om genskabelsen af den oprindelige præsentation af MGA Twin Cam´en på den gamle Chobham
Test Track - se mere på side 36.

Klubbens adresser:
www.mgcc.dk
mg@mgcc.dk

Masser af begivenheder

webmaster@mgcc.dk

Gå ikke glip af alle de gode
arrangementer i årets løb.
Tag kalenderen ud fra midten af bladet og hæng den
op på opslagstavlen - side 26

Forsidefoto: Tina Ellegaard Poulsen

januar 2018

MG-kalenderen
Besøg MG-Klubshoppen
MG Sport 2019
Matthies´ Garage

Alt vedrørende klubbens hjemmeside
sendes til Frank Neumann:
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Formanden har ordet

www.classic-center.dk
Billig dag-til-dag levering med GLS*
Kun 45kr til pakkeshop*
Gratis levering på køb over 1000kr*

Alle medlemmer ønskes et godt, nyt MG-år! I klubben har vi
en masse spændende arrangementer i kalenderen, og der er
noget for næsten enhver smag.

I

*Særlige regler gælder

Beklædning & udstyr
Reservedele
Biltilbehør
Skilte
Olier

weekenden d. 9.-11. november 2018 blev der afholdt MG Car

jeg har valgt ikke at genopstille. Denne beslutning er der flere

Club European Conference i Birmingham, hvor formænd

grunde til. For det første har jeg efterhånden været formand

for de europæiske MG-klubber samledes. Disse konferencer,

for klubben i nogle år, og jeg mener, tidspunktet er passende

der bliver afholdt hvert andet år, er en rigtig god måde at ud-

til, at en ny person tager over. Desuden har jeg i min tid som

veksle idéer, erfaringer, og udfordringer på – og det er godt for

formand fået realiseret de ønsker, jeg havde – det er lykkedes

det europæiske, sociale MG-netværk klubberne imellem. Fra

at dreje klubben i den retning, jeg gerne ville. Det var f.eks. mit

vores klub deltog Gert Jørgensen og jeg. Ved European Con-

mål at få tildelt European Event of the Year 2023. Sidst men

ference stemmer de deltagende europæiske klubber desuden

ikke mindst kan jeg mærke, at mit arbejde ofte forhindrer mig

om, hvilken klub der får lov at afholde European Event of the

i at deltage i klubarrangementer. Som udøvende musiker ar-

Year de kommende år. Det har længe været vores ønske at få

bejder jeg i weekenderne og om aftenen. Som formand deltog

vores 50-års jubilæum i 2023 anerkendt som European Event

jeg helst i mange flere af klubbens arrangementer, end jeg har

of the Year. Men der er rift om denne titel iblandt de europæ-

mulighed for på nuværende tidspunkt. Mit arbejde som musi-

iske klubber, da mange MG-ejere har tradition for at deltage

ker ser endda ud til at lægge endnu mere beslag på min tid i de

i European Event hvert år. Der deltager ofte særligt sjældne

kommende år. Derfor vælger jeg at træde tilbage som formand

MG-biler ved dette event. Det var derfor spændende, om vi

ved generalforsamlingen. Efter d. 31. marts vil jeg heller ikke

denne gang kunne overbevise vores europæiske MG-venner

længere fungere som redaktør af MG-bladet.

om, at de skal komme til Danmark i 2023.

Jeg har indvilget i fortsat at være en del af det jubilæums-

Her i bladet kan du læse mere om planerne for vores 50-års

udvalg, der i den kommende tid vil komme til at vokse. Jeg

jubilæum. Det var disse planer, jeg fremlagde ved konferencen

vil naturligvis meget gerne være med til at følge jubilæet helt

i Birmingham. De øvrige europæiske MG-klubber valgte til vo-

til dørs. Og i det omfang, kalenderen tillader det, vil jeg også

res store glæde at tildele os European Event 2023! Der bliver

fortsat deltage i klubbens øvrige arrangementer.

helt sikkert noget at glæde sig til.
Vores generalforsamling bliver i år søndag d. 31. marts. Her
er Carl Hellmers og jeg på valg. Carl modtager genvalg, imens

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle medlemmer en god
sæson 2019. Jeg håber, vi ses i MG’en!
Jens Byskov Jensen

Foto: Ole Elmstrøm
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EUROPEAN EVENT OF THE YEAR 2023

MG Car Club Denmark Golden Jubilee
I 2023 fylder vores klub 50 år, og det skal naturligvis fejres!
MG Car Club i England har tradition for, at der hvert år afholdes et
”European Event of the Year” med en af de europæiske MG-klubber under
MG Car Club som vært. Ved MG Car Club European Conference i Birmingham
i november 2018 besluttede de deltagende europæiske klubber at gøre
vores 50-års jubilæum til European Event of the Year 2023.
af Jens Byskov Jensen

I

min egenskab af formand har jeg de sidste par år arbejdet for

man skulle være godt forberedt, lavede jeg en uddybende Pow-

sis har man bl.a. tidligere anvendt ved European Event of the

et øjeblik sagtens kan glemme, at man ikke kører i MG’ens

Year i Frankrig med udmærkede resultater.

hjemland England.

at skaffe ”European Event of the Year” til Danmark i 2023.

er Point-præsentation af jubilæet. Til min store glæde blev

Det stod klart fra starten, at der er megen prestige for klubben

det enstemmigt vedtaget at tildele os European Event of the

Af forskellige køreture man kan deltage i, har vi valgt at til-

Da mange MG-ejere ynder at spille golf, vil der også blive

i at opnå denne titel til et arrangement. Hvis vi skulle have en

Year 2023! Flere af de tilstedeværende fra de andre europæiske

byde en tur til H. C. Andersen Museet i Odense. Dette skyldes,

arrangeret en tur for de, der har lyst til at kombinere MG med

chance for at nå vores mål, måtte vi være velforberedte.

klubber sagde endda efterfølgende, at det havde været en rig-

at H. C. Andersen faktisk boede på Hindsgavl Slot som gæst i

et spil golf.

tig flot præsentation, og at de glædede sig til at deltage i vores

1830. Her var han så betaget af slottets smukke have, at han

En dagstur til Egeskov Slot vil naturligvis også være iblandt

jubilæum.

skrev til en veninde: ” … det er tæt bag Middelfart og paa et

tilbuddene. Og for de der nyder at køre stærkt, vil MG Sport ar-

Punkt i Haven der, har De den smukkeste Udsigt i Fyen, jeg

rangere en trackday, hvor deltagerne kan dyrke MG’s berømte

troer næsten i Danmark.”

motto ”Safety Fast!”

I weekenden d. 22.-24. april 2016 deltog jeg i MG Car Club
European Conference i Holland. Her nævnte jeg ønsket om at
gøre vores jubilæum i 2023 til European Event of the Year og fik

Hvordan kommer 50-års jubilæet så til at udfolde sig? Jo,

dette skrevet ind i referatet. Dermed var vejen banet for, at vi

jubilæet afholdes fra onsdag d. 2. august 2023 til søndag d. 6.

ved den næste konference kunne få lov til at fremlægge en præ-

august 2023 på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Hindgavl Slot

Man kan også køre i historiens hjulspor til Kongernes Jel-

Om lørdagen har vi arrangeret en særlig oplevelse for ju-

sentation af vores tanker omkring jubilæet, så de deltagende

har flere fordele: det ligger naturskønt og er et flot og præsen-

ling, hvor vikingetiden levendegøres, og man kan se de berøm-

bilæumsdeltagerne, når vi besøger Strøjer Samlingen. Jørgen

klubber kunne stemme om forslaget.

tabelt sted, centralt beliggende i landet med kun 105 km til

te Jellingesten. Koldinghus er endnu et tilbud, hvor man kan

Strøjer vil være kendt af mange medlemmer – Jørgens første

den tyske grænse, og med mange alternative overnatningsmu-

høre historiens vingesus. Hvis man har lyst til at komme lidt

bil var en MG TB, som han stadig har, og som medlem af klub-

ligheder lige i nærheden.

Hjemme i Danmark igen foreslog jeg bestyrelsen, at vi nedsatte et jubilæumsudvalg bestående af Hella og Gert Jørgensen,

længere frem i tiden, byder kunstmuseet Trapholt på spæn-

ben deltog han i 1970’erne især i Ø-turene. Den imponerende

Rikke og Palle Møldrup samt undertegnede til at tage de første

Hindgavl Slot har 120 værelser, og vi har reserveret dem alle.

dende moderne kunst samt en imponerende samling af møb-

Strøjer-samling indeholder mange spændende biler, og der vil

spadestik i planlægningen. Det, syntes bestyrelsen, var en god

Indenfor en 4,5 km radius er der en række andre hoteller i va-

ler, især stole, af danske arkitekter. Her kan man desuden efter

helt sikkert være noget for enhver smag.

idé, så sådan blev det. Da udvalget efter nogle møder og en del

rierende prislag, samt to campingpladser. Hindsgavl Slot har

aftale se arkitekten Arne Jacobsens sommerhus.

korrespondance via e-mail havde lagt nogle rammer og forslag

også en restaurant, som kan sørge for måltiderne i forbindelse

Fyn er kendt for sin idyl, og en køretur til Bogense med stop

til, hvordan arrangementet kunne tage sig ud, forelagde jeg re-

med jubilæet, og selve jubilæumsmiddagen lørdag aften hol-

undervejs giver mulighed for hyggeligt samvær, shopping i de

sultaterne for bestyrelsen på bestyrelsesmødet d. 6. september

des i slottets store festsal.

Vi runder lørdagen af med jubilæumsmiddag på Hindsgavl
Slot, hvor vi med levende musik i slottets store sal håber at
sætte den helt rigtige stemning.

lokale forretninger, cafebesøg, og lignende. Fyn er også kendt

Om søndagen vil der være forskellige aktiviteter om for-

2018, hvor bestyrelsen godkendte jubilæumsudvalgets planer.

Fra onsdag til og med fredag vil der være en række køreture

for sine mange slotte og herregårde. Der tilbydes en slotskø-

middagen, inden jubilæet officielt slutter omkring frokosttid.

Jeg var således bemyndiget til at fremlægge vores jubilæumsar-

af forskellig art, man kan tilmelde sig. Vi har i jubilæumsud-

retur, hvor ruten går forbi en række af disse seværdigheder.

Vi håber, at mange af jer har lyst til at deltage i European

rangement for deltagerne ved European Conference i Birming-

valget snakket om, at man som deltager tilmelder sig turene

Da flere af slottene er beboede, gøres der kun korte eller in-

Event of the Year 2023 og fejre MG Car Club Denmark Golden

ham i weekenden d. 9.-11. november 2018.

i prioriteret rækkefølge, hvorefter løbsledelsen foretager en

gen stop undervejs. Men denne køretur fører sine deltagere

Jubilee!

Da jeg ved European Conference i 2016 havde bemærket, at

indplacering, så flaskehalsproblemer minimeres. Denne prak-

igennem noget af det mest fortryllende landskab, hvor man
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MG Klubmesterskabsløbene 2019
Jonathan Madden og Mogens A. Petersen
Arrangementskoordinatorer

Det er meget glædeligt at vi her ved
indgangen til 2019 kan melde ud med
dato og sted for samtlige 5 MG-Løb i
det kommende år:

Arrangørerne fortjener stor opbakning til løbene, der gøres et kæmpe arbejde for at give vi
andre en god oplevelse i nogle af de smukkeste egne af Jylland og Fyn.
Har du endnu ikke prøvet at deltage
ved et MG-Løb, ja så er chancen her nu.

11. Maj: Sundevedløbet (Als) med Harry Lagoni og

Et typisk løb består af en rute på ca.

Ernst Kold som arrangører.

100 km. ad små hyggelige veje med

15. Juni: Vejleløbet med Karsten Pedersen og Kent

indlagte poster som kan være ret så

Thomsen som arrangører.

sjove. Nogen deltager virkelig for at

10. August: Midt/Vest-løbet med Carsten Thorgaard

vinde, andre blot for at få en af årets

med hjælpere.

mange gode MG-Oplevelser.

31. August: Koldingløbet med Bent Hanssen og Mi-

Tilmeldingsplanketter med program og

kael Krogh som arrangører.

deltagergebyr bliver bragt her i bladet og på hjem-

5. Oktober: Eftermiddag/Aften-løb (Varde) med Bøje

mesiden mgcc.dk i god tid inden løbene afvikles.

Hansen og Jonathan Madden som arrangører.

Lars Bonnevie fra Bonnevie MG Import i Ringe på
Fyn har lovet igen i år at være sponsor for løbsskiltene
som vi kører rundt med på bilerne ved alle vore MG-Løb...

Husk at få plottet alle datoer ind i jeres kalender.

Stor tak til Lars Bonnevie.
Håber vi ses til MG-Løbene 2019

Mikael Krogh i sin fine TD’er
ved Ribe/Esbjerg løbet 2018

Mathilde Boe-Nielsen og Thor Eriksen Dahl. 2 af vore unge medlemmer debuterede som løbsarrangører ved Skive/Salling løbet 2018

På vej hjem fra Randersløbet i
den smukkeste solnedgang.

8
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Indkaldelse:

Referat:

Hermed indkaldes til generalforsamling i MG Car Club Denmark

MGCC Bestyrelsesmøde afholdt den 14. november 2018 i Kolding

Søndag d. 31. marts 2019 kl. 14.00 på Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand

Deltagere: Jens Byskov Jensen, Carl Hellmers (referent), Mogens Appelt Petersen, Finn Pedersen og Jonathan Madden (suppleant).
Casper Jørgensen og Mia Norman Andersen havde meddelt afbud.

Dagsorden er som følger:

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

1. Godkendelse af tidligere referat.
2. Budgettet v/ kassereren.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Carl Hellmers

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

genopstiller

4. Behandling af indkomne forslag

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

5. European Conference v/formanden.

5. Valg af formand – Jens Byskov Jensen genop-

8. Valg af 2 revisorer

6. Pubmøder.

stiller ikke

9. Eventuelt

3. Dato for generalforsamlingen.
4. Informationspolitikken færdiggøres.

7. Rejseudvalget.
8. Planlægning af Udvalgsmødet.
9. Evt.

Ligesom de foregående år begynder dagen kl. 12.00 med buffet.

Hvis man har tilmeldt sig og ikke kommer, får man tilsendt en

Ad 1: Udsættes til næste møde, da sekretæren har meddelt afbud.

Denne er gratis – drikkevarer dog for egen regning. Tilmelding

regning på buffet.

til buffetten er nødvendig til Finn Pedersen på mail finn@

Selve generalforsamlingen begynder kl. 14.00.

Ad.2: Det midlertidige årsregnskab blev gennemgået og ud

beløbet går til (husleje, arrangementer, lokaleleje, vingaver til

mgcc.dk senest d. 15. marts.

Forud for generalforsamlingen registrerer man sig og får ud-

fra de afholdte udgifter og de tiltag, der har været ønsker om

eksterne husværter, etc. Finn udarbejder et oplæg til en artikel

Vi gør opmærksom på, at afbud desuden er nødvendig senest

leveret stemmesedler. Bestyrelsen opstiller en bemandet vel-

gennem året blev der foreslået budgettal for de enkelte konti.

og Carl skriver på hjemmesiden. Materialet rundsendes til be-

d. 25. marts, hvis man først har tilmeldt sig og senere fortryder.

komststation til dette formål. Vel mødt!

Kasseren tilretter budgettet i forhold til indtæget ug udgifter

styrelsen inden offentliggørelse.

Ad 6: Der stilles 5000 kr. til rådighed for hvert af de 7 områder.
Beløbet er en ramme, hvor områderne selv bestemmer hvad

og rundsender for kommentarer.
Ad 7: Rejseudvalget består af: Bøje Hansen, Ole Aaen, Bjarne
Ad 3: Generalforsamlingen planlagt afholdt den 31. marts. Jens

Rother, Erik Thastrup, Finn Petersen, (Palle Møldrup spørges).

genopstiller ikke. Carl genopstiller. Finn undersøger priser på

MGCC DK rejseudvalget skal ikke kunne forveksles med et rej-

samlet for udvalgsmøde og generalforsamling hos Årslev Kro

sebureau eller andet lignende. Udvalget arbejder med mulighe-

og Skanderborg.

der for fællesrejser for medlemmer af MGCC DK.

Ad 4: Der var indkommet en række kommentarer til de rund-

Ad 8: Udvalgsmøde planlægges til lørdag den 9. februar. Ud-

sendte oplæg til informationspolitik. De fleste kommentarer gik

valgsmødet starter med bestyrelsesmøde kl. 11.00 og herefter

på tydelighed og afgrænsning mellem FaceBook og hjemmeside.

arbejde i gruppelokaler fra kl. 13 – 14.30 med Pubmødeudvalg,

Kommentarerne bliver indarbejdet i det endelige udgave. Udga-

Rejseudvalg og Løbsarrangørerne. Kl. 14.30 er der Kaffepause

ven skal ligge klar til generalforsamlingen; men der var enighed

og de øvrige deltagere deltager fra kaffepausen, hvor emnet

om, at det er et dynamisk papir, da teknologien hele tiden be-

bliver opstart af Projekt European Event of the Year 2023.

væger sig og klubben må naturligvis løbende forholde sig hertil.

Mødet forventes at sluttet kl 17.30 og middagen begynder kl.
18.30. Mogens Pedersen arrangere en tur til Århus for de med-

Ad 5: Formanden og Gert J. deltog i European Conference.

kører, der ønsker det.

MGCC DK blev tildelt European Event of the Year 2023 til vort
50 års jubilæum og i øvrigt MG mærkets 100 års jubilæum. Vo-

Ad 9: Blade til udenlandske medlemmer sendes som PDF på

res forberedelse og præsentation gjorde udslaget. På udvalgs-

udgivelsesdatoen.

mødet startes projektet op og der startes etableringen af et
udvalg, hvor formandsskabet ”skal” tegne sig for deltagelse i
hele forløbet.
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M O T O R

C H A L L E N G E

S

tegt flæsk med kartofler og persillesovs og syltede rødbeder er jo vores nationalret.
Derfor faldt valget herpå, da MG Østjylland inviterede til sin helt store satsning på

Årslev Kro lige vest for Århus ved E45 tirsdag d. 30/10-18.
Vi havde fået en aftale med Lars Rolner, som ville fortælle om ægteparret Rolners delta-

gelse i Peking To Paris Motor Challenge i 2013, hvor de deltog i deres Bentley 1928 Le Mans
Tourer – et 4-cylindret monster på 4,5 liter slagvolumen.
Det blev et levende og medrivende foredrag med parrets egne billeder og video på den
store skærm. Vi i MG Østjylland var lidt nervøse for om tilmeldingerne nu også tikkede
ind. Det viste sig at være overflødigt – der mødte 220 tilmeldte op. Lars Rolner var lidt
handicappet af et ben i stiv manchet – en følge af et uheld under et netop afviklet rally
langt ude i Fjernøsten også i Bentleyen. Han lovede at komme uanset dette og bed bare
smerterne i sig. Uheldet blev kort medtaget og gennemgået - forsamlingen gyste – det var
nemlig på grænsen til den helt store katastrofe – men heldigvis var de små marginaler på
ægteparrets side.
Rolners foredrag fortsatte bare ud over den aftalte tid, for han havde bare så meget på
hjerte at fortælle, at tiden løb. Men det skal i samme forbindelse nævnes, at ingen forlod
arrangementet før tid. Antallet af deltagere rummede kroen på forbilledlig vis – dog nævntes det i en parentes, at det kneb slemt med parkeringspladserne. Det var jo bilfolk, der
mødtes – i hver deres bil, gætter jeg på?
Det bør lige nævnes, at Rolners honorar af ham skænkes til Julemærkehjemmet i Sønderjylland.
På samme vis går MG Østjyllands overskud til Høskovskollegiet i Viby ved Århus.
På vegne af MG Østjylland
Erling Sørensen Poulsen
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Bestyrelsen
Formand:
Jens Byskov Jensen
Lindbjerg Skovvej 130
6200 Aabenraa
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

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.

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:
Carsten Wiwel
Tlf. 29 91 77 29
carstenwiwel@gmail.com

MGB V8:
Søren M. Sørensen
Dyregård, Overbyvej 13, As
7130 Juelsminde
mail@v8mg.dk
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

Per Najbjerg Poulsen
Formuerådgiver

Book et møde på

96 16 12 65

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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Langtur i tre MG’er

”MG Teams on Tour”

nator af Racing–afdelingen. Ja, rigtigt – de arrangerer løb, hvor
det kun er kvinder, der er bag rattet. Alt var meget uformelt og
meget, meget venligt.
Næste dag var der fælles køretur til en naturpark, med svævebane til et bjerg, boder, og cafeteria. Her fik vi også snakket med en del af løbs-deltagerne. Derfra kørte vi videre til en

Vi kom ind i Iran fra Tyrkiet og fik stemplet vore Carnet de Passage, vores pas og
vekslet penge. Kursen var ca. 1 euro til
120.000 IR. Så der var behov for en mindre skotøjsæske til de mange sedler. Vores
kontaktpersoner mødte os ved grænsen
og vi kørte efter dem til byen Maku og fik
en rar præsentation af byen.

restaurant, hvor ejeren havde sponsoreret frokost. Her fik vi
en god land snak med Ramin om situationen i Iran og de svære
betingelser efter den omsiggribende boykot af landet.
Det var en helt speciel oplevelse at være med til. Og ikke
nok med den varme velkomst, de havde også trykt vores danske køreplade med ”MG, The Marque of Friendship” med ind
i løbsbanneret og lavet en speciel stor poster med en særlig
velkomst til os.
Interessen fra løbsdeltagerne var stor. Vi var lidt specielle,
både fordi vi var udlændinge, men jo især fordi vi var kørt fra
Danmark til Iran. Det var en go’ historie. Så både avis og TV
Planlægning af rute i Iran til Det
Kaspiske Hav, hvor vi sluttede os
til Rallyet fra Teheran.

Tekst og fotos: Palle Møldrup

lavede interviews og Rikke kom i det nationale TV, hvor hun
blev spurgt om, hvad vi syntes om Iran og om deltagelse i denne tur.

Vores ven med sønnen havde arvet “boblen” af sin farfar.
Den kørte på originale registreringsplader fra 1960.

H

erfra gik turen til Tabriz og videre til Zanjan og herfra op

Og vi må sige, at han og alle hans kontakter har været seriøse,

kanske biler rulle op mod hotellet i Namak Abrud og samtidig

til Rasht ved det Kaspiske Hav.

imødekomne, venlige, gæstfrie og klar til at hjælpe os med alle

at se det smukke turkise og blå hav. Hav er måske så meget

de spørgsmål, vi har haft, og guide os i et land, som vi ikke

sagt, Det Kaspiske Hav er nemlig – når det skal være helt rigtigt

tidligere har rejst i. Det er overvældende.

– verdens største sø.

Classic Cars i Iran
Har de veteranbiler i Iran? Ja, det har de. Vel et par tusinde er

Vi mødtes med Ramin ved det Kaspiske Hav. Vi ankom om

Mange mærker havde gjort turen hertil. Biler som Chevro-

svaret, når vi spørger Ramin, der er vores kontaktperson i Iran.

eftermiddagen til Namak Abrud efter en nedkørsel på over 30

let, Plymouth, Cadillac, Ford, Mercedes, BMW, Folkevogn, Lan-

Vi har gennem mere end et år skrevet med Ramin, der er

km fra den centraliranske højslette til kysten ved det Kaspiske

cia, Jaguar, Citroen, Maserati, Morris Mini og den iranske Hil-

fra den ene af de to bilorganisationer i Iran, der er medlem-

Hav. Det passede med, at vi kom samtidig med 65 classic cars

lmann. En del af disse mærker var i flere forskellige modeller

mer af FIVA. Og FIVA er paraply organisationen for alverdens

overvejende fra Teheran, som vi skulle være sammen med de

og de var især fra 60’erne og 70’erne.

bilklubber.

næste par dage.

Det blev til mange snakke og mange fotos. Ramin modtog

Ramin skrev allerede til os i 2017, at vi var velkomne i Iran.

os sammen med en journalist fra en større avis, der dækkede

Så ville de arrangere kontakter til lokale afdelinger og kontakt-

65 classic cars ved Det Kaspiske Hav

begivenheden og der var koordinatorer for de forskellige mær-

personer i Iran.

Det var et smukt syn, at se både de fine europæiske og ameri-

keklubber og regionale afdelinger samt den kvindelige koordi-

16
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Os danske sammen med Ramin og Ali ved velkomstbanneret

Vestlig væremåde
Hvis man kan snakke om en vestlig væremåde, der er kendetegnet ved imødekommenhed, nysgerrighed, åbenhed. præcision og hjælpsomhed, så er vi kommet til et vestligt land.
Det er overvældende så interesserede iranerne er i os, hvor vi
kommer fra, og hvad de kan gøre for os. Og ikke mindst alle
Ramin’s kontakter har i den grad vist os denne imødekommende væremåde. Men måske er det forkert at snakke om vestlig
væremåde, for hvordan er det egentlig vi i vesten snakker om
og behandler folk fra fjerne lande?
Iran er et ældgamle kulturland, der har født store digtere og
videnskabsmænd. Når det kommer til stykket, så bygger vores
kultur videre på den ældgamle persiske kultur. Derfor er der
mange træk her, som vi nemt kan identificere os med. Vi må
håbe at kulturudvekslingen mellem os og dem ikke sander til
i sanktioner.
Iranerne er gode håndværkere og mange er højt uddannede.
Det viser sig også blandt ejerne af de mange fine biler, som vi
snakker med.
Bilerne er alle kommet til landet eller bygget i landet før revolutionen i 1979. Og de er gennemgående i en meget fin stand.

Dyt og fotos
Vores biler vækker stor opsigt overalt, hvor vi bevæger os hen.
Rallyet hedder Hehran to Caspian, arrangeret af den iranske automobilklub og både FIA og FIVA

Men der er en bagside ved den store interesse. Det er de mange farlige situationer, der opstår på landevejen, når iranerne
kører forbi os – dytter og ta’r billeder med deres smartphones,
vinker og løfter tommelfingeren i vejret . Man skulle tro at alle

18
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Alle iranere har da en smartphone

Rikke sammen med en kvindelig deltager i Rallyet. Tilsløret -nææ…

Fra Det Kaspiske Hav op i bjergene og sydpå

Flere flotte iranske biler

her har fået en smartphone i ”julegave”, for det hører til sjæl-

Ruter og afstande

Fra Det Kaspiske Hav i nord til Esfahan.

modtaget af Ali, der var vores kontaktperson i Esfahan, og som

denhederne, at der ikke fotograferes. Vi hilser, så godt vi kan,

Derfor har vi valgt at køre mere og mere på de større veje og

Bjergturen fra Det Kaspiske Hav i nord og sydpå blev kørt af

vi allerede havde mødt ved Det Kaspiske Hav.

tilbage på alle disse hilsner. Men mange skal lige sagtne farten

motorveje med god plads, så vi mindsker trafikrisikoen. Og så

en helt utrolig smuk bjergvej og afsluttet på en restaurant, der

eller køre ind foran eller op på den ene side, mens andre lige er

har vi valgt kun at køre om dagen, at holde pauser og ikke gerne

var bygget direkte ud til en brusende flod, hvor vi spiste dejlig

i gang med også at fotografere fra den anden side. Puh-ha. Iran

køre mere end max. 300 km på en dag. Og med et land med

iransk mad med lam og ris.

er i forvejen berygtet for en håbløs trafikkultur. Med 3 MG’er

bjerge på over 4 kilometer og store, lange bjergkæder, er der ofte

For at komme lidt hurtigt sydpå valgte vi at overnatte på et

i streg på landevejen bliver det nogen gange helt håbløst. Hen

stor højdeforskel og en del høje bjergpas, der skal klares både

lufthavnshotel i det sydlige Teheran. Herfra kørte vi til Kashan

på dagen kan man altså godt blive træt af at vinke, og ikke

op og ned. Så bilernes gearkasser bliver brugt flittigt. Og det tar´

og videre til Esfahan, der er Irans Nr. 1 turistmål. Her blev vi

mindst træt af at koncentrere sig om ikke at ramme en medkø-

tid, så vores gennemsnitshastighed er ofte nede på ca. 50 km/t.

Næste artikel vil handle om Esfahan og
vores tur til Yatz, Shiraz og Persepolis
og tilbage til Esfahan.

rende og desværre også nogle gange modkørende bil.
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Skal vi også
forsikre dig?

Vi har uden sammenligning Danmarks
bedste veteranforsikring

VI TILBYDER ET

KULTUROPHOLD
med adgang
Den gamle by i Aarhus

Hotel Phønix
Hotel
Søparken

Dronninglund Hotel

Hotel Limfjorden

• 1 x overnatning i standard dobbeltværelse
• 1 x adgang til Den gamle By
• 1 x 2-retters middag
• 1 x aftenkaffe med sødt
• 1 x morgenbuffet
Enkeltværelsestillæg
kr. 300,- pr. dag.

Hotel
Hjallerup Kro

Hotel Vildbjerg
Hotel Falken

Hotel Hotel Lynggaarden
Ringkøbing

Hotel Årslev Kro

Hotel Juelsminde
Strand

KUN

695.PR. P

Hotel Marina

Østergaards Hotel
Hotel Medi

ERSO

N

Hotel
Dagmar

Hotel
Norden

� 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

Hotel
Frederik d. II
Hotel
Vissenbjerg
Storkro

Ring til os på telefon

7010 4222

AROS

Hotel Menstrup Kro
Hotel Vinhuset

Nørherredhus

HOTEL ÅRSLEV KRO
Silkeborgvej 900 · Årslev · 8220 Brabrand
Tlf. 86 26 05 77 · hotel@aarslevkro.dk
www.hotelaarslevkro.dk

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

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

22

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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Midt-Vest klubaften i Autogalleriet, Herning

Suppemøde m. foredrag Østjylland

Pubmøde Nordjylland
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MGCCDK Udvalgsmøde
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Pubmøde Sydvestjylland

Bremen Classic Motor Show, MGCCD

Bremen Classic Motor Show, MGCCD
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MGCCDK Generalforsamling

Forårsklargøring Sydvestjylland

Midt-Vest klubaften i Autogalleriet, Herning

Forårsklargøring Sønderjylland

Kaffemøde Østjylland

Pubmøde Sydvestjylland

Stuttgart Retro Classic, MGCCD
Rosmalen British Cars & Lifestyle, MGCCNL
Axa/Riac Classic Car Show, Dublin, MG Enthusiast Club Ireland

Stuttgart Retro Classic, MGCCD
Rosmalen British Cars & Lifestyle, MGCCNL

Stuttgart Retro Classic, MGCCD

Stuttgart Retro Classic, MGCCD

MG-Kalenderen for perioden 1. januar til 31. marts - lige til at tage ud og hænge op på opslagstavlen!

Foto: Carsten Thorgaard
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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.

Selvrisiko

2.992

MG-shoppen

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

Nyheder fra

En del af

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

2

1
Husk I er mere end velkommen til at aflægge
MG-Shoppen et besøg.
Her finder I hele udvalget
af beklædning.

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

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

Flot skjorte i en meget
lækker strygefri bomuldskvalitet og med
MG-logo på flipperne.
Kr. 400.-

3

strik / fleece jakke
2 Lækker
med nyt flot MG-logo.
Kr. 550.-

3

Grillforklæde, kraftig kvalitet med 3 lommer og flot
broderet MG-motiv.
Kr. 200.-

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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en rundbane med rigelig mulighed for at prøve både bil og

Vi kører efter DASU’s Klubrally-reglement med stor fokus på

fører af. Normalt kan alle prøverne gennemkøres 3 gange, hvor

sikkerhed, og du bestemmer selv dit ambitionsniveau og fart.

den bedste tid tæller til resultatet.

Der vil kun være én bil på prøven ad gangen.

Hvordan kommer jeg i gang?

cens til klubrally eller der kan købes en 1-dages licens inklusiv

Alle klassiske biler af engelsk oprindelse kan deltage. Points til

et instruktionskursus, der sker på selve dagen inden start.

Der skal til deltagelse i ”Driving Tests” erhverves DASU li-

MG Sport mesterskabet kan dog kun optjenes i en bil af typen

DASU-licensen fås gennem MG Car Club Denmark som er

MG eller Austin Healey Sprite. Du kan læse mere om afvikling

medlem af DASU, og licensen kan også give adgang til deltagel-

af MG Sport mesterskabet på klubbens hjemmeside, herunder

ses i Historisk Motor Sport (HMS).

også hvilke klasser deltagerne opdeles i. Vi kører efter vores
seedningssystem.
Alle øvrige engelske sportsvogne eller sporting saloons kan

MG Sport Seednings system:

vinde løb og pokaler, men ikke mesterskabet! For at få starttil-

Klasse A: Standard

ladelse skal bilen være udstyret med:

Klasse B: Sport
Klasse C: Ekspert

sikkerhedssele (minimum 3-punkts sele),

MG Sport

Deltagere i et løb indplaceres med 1/3 til hver klasse.

en selekniv (f.eks. Stanley kniv),
2 kg. Pulverslukker. (der er nye regler på vej i 2019
der muligvis sletter dette krav)

Indplaceringen sker efter en seedning, der fastsættes efter de

føreren skal bære minimum ”E”-godkendt styrthjelm.

tider, den pågældende deltager har kørt i de seneste 2 løb, set i
forhold til de øvrige deltagere.

- er det noget for dig og din bil?

Derudover skal der i bilen forefindes advarselstrekant og førstehjælpskasse (af Falck-typen). Der vil ikke blive givet starttilladelse uden disse ting er i orden. Er du i tvivl så spørg!
Dette er den perfekte og sikre måde at lære sin bil at kende.

Højst seedet deltager indplaceres i Klasse C – Ekspert, og
derefter indplaceres de følgende deltagere i Klasse B og A.
Nye deltagere, som ikke før har kørt løb i MG Sport, indplaceres efter løbsleders vurdering.

Formålet er at arrangere Mini-Driving Test, Slalom og Driving
Test. Sidstnævnte kan foregå på motorbane, køreteknisk anlæg
eller lignende hvor én bil ad gangen der kører en omgang eller et
stykke vej på hurtigst mulig tid.
Tekst: Gert Jørgensen - Foto: Carsten Thorgaard

V

i skal kunne køre i bilerne til og fra arrangementerne, og

Hvad laver vi så i MG Sport?

bilerne skal være synede med nummerplader.

Vi mødes typisk søndag formiddag mellem kl. 08.30 og 09.00

gen intentioner om at gå Historisk Motor Sport (HMS) i be-

kontrol af bilerne.

Som det således fremgår af aktiviteterne, har MG Sport in-

på et Køreteknisk anlæg, hvor der er registrering og teknisk

dene, snarere tværtimod, idet aktiviteterne vi har i tankerne

Der er teknisk kontrol mellem kl. 09.00 og 09.30, hvor sik-

måske kunne få nogen til at få lyst til at gå ind i motorsporten

kerhedsudstyret i bilen kontrolleres og bilen samt førerens

under HMS eller bare have en sjov lørdag eller søndag sammen

hjelm bliver godkendt. Der bliver afholdt førermøde umid-

med ligesindede i MG-Sport under mottoet ”Safety Fast”.

delbart efter teknisk kontrol er overstået, og prøverne starter

Deltagelse skal være i en Engelsk sportsvogn eller Engelsk
”Sporting Saloon”.
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typisk kl. 10 og løber hele dagen afbrudt af en frokostpause.
I løbet af dagen gennemkøres 3 prøver. Den ene af prøverne
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Efter hvert løb der afvikles, udarbejdes der en ajourført seed-

eller Healey Sprite, og således den mest stabile ekvipage, bliver

ning liste, som offentliggøres på www.mgcc.dk og udsendes

MG Car Club MG Sport klubmester. Det kan således være en

til deltagerne. Denne liste danner grundlag for indplacering

fra klasse A, B eller C.

til næste løb.
På denne måde kommer deltagerne til at konkurrere med
andre der matcher, og det bliver ikke altid de samme der løber
med pokalerne.

Alle øvrige engelske sportsvogne eller sporting saloons kan
vinde løb og pokaler, men ikke mesterskabet!
Hvis du bliver rigtig inspireret kan du også holde øje med
hvad der sker i Historisk Motor Sport (HMS) kalenderen på
www.hms.dk

Klubmesterskabet
Den der samler mest point i løbet af året i sin klasse i en MG

MG SPORT KALENDEREN 2019 (MED RET TIL KORREKTIONER)
28. april
16. juni
8. september
12. oktober

Mini Driving Test, Stilling
Svendborg KTA
Kolding KTA
Skærbæk Gokart Center

Manøvre Keglekørsel, hjelm ikke påkrævet
Driving test på bane, hjelm påkrævet
Driving test på bane, hjelm påkrævet
Driving test på bane, hjelm påkrævet

MG Sport udvalget/ Kontaktpersoner:
Uffe Madsen		

tlf.: 40363175 - mail: uffe@mgcc.dk

Casper Jørgensen

tlf.: 51895218 - mail: casper@mgcc.dk

Karsten Pedersen

tlf.: 23962617 - mail: klp@hafnet.dk

Søren Martin Sørensen

tlf.: 27560000 - mail: sms_dyrgaard@mail.tele.dk

Gert Jørgensen 		

tlf.: 40416793 - email: gert.joergensen@mgcc.dk

Mads Nygaard 		

tlf.: 28551523 - email: mads@tr-dk.dk

Se evt. mere på MG Car Club Danmarks hjemmeside: www. www.mgcc.dk under MG Sport'
Og kig eventuelt også på YouTube og find vores PR-video under ”MG Sport Bogense maj 2017” så får du at se hvor sjovt vi har det!

Vi ses!
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Matthies Garage

TEKNIK, HOLDNINGER OG GODE RÅD

’Gennemskåret’ tændrør. Som det fremgår af billedet så er et tændrør en ganske
højteknologisk sag. Det viste rør er et standardrør. Der fremstilles i dag rør, der
er meget mere komplicerede, eksempelvis med indbygget radiostøjdæmpning.
Før i tiden måtte man nøjes med radiostøjdæmpede tændrørskabler.

Elektrodeafstanden er afstanden
mellem center- og sideelektrode

THE MARQUE OF FRIENDSHIP
Er lige kommet hjem fra European Event of the Year i Flims i Schweiz.
Vi var seks biler der drog afsted og seks der rullede hjem på egne hjul!
Ikke helt uden tekniske problemer, men ikke større end
vi ved fælles hjælp kunne klare det på stedet.

D

TÆNDRØR

D

Af: Matthies Nissen

et var især en MGA, der var problembarnet, indlednings-

Tegningen taler for sig selv. Det midterste rør er det mest anvendte.

er er mange ting på vores MG, som vi betragter som selv-

elektrode afstand og en varmeværdi, som passer til motoren

følgeligheder, og som bare skal virke! En af disse ting er

og den måde motoren bruges.

tændrøret, som måske ikke er så enkelt som du måske forestil-

Når benzin/luft blandingen antændes, så udvikles der var-

ler dig. I dag holder et tændrør ganske længe, men før krigen

me i forbrændingskammeret. Noget af varmen i forbrændings-

var tændrørene ikke så driftssikre som i dag - bare kast et blik

kammeret ”opsuges” af tændrøret. Tændrøret leder varmen vi-

ind i motorrummet på en af de ældre MG’er, her er der på tor-

dere primært gennem gevind og pakning til topstykket.

- en optur til 2200 meters højde i Schweiz belaster motor mm.

pedoen gjort plads til en holder med fire friske tændrør. Noget

Hvis tændrøret er hurtig til at lede varmen videre, så holder

vis en meget utæt varmeapparat hane. En ny blev frem-

virkelig meget, men så længe der var gang i ’kareten’ så klare-

der vidner om at tændrør dengang ikke var så driftssikre som

det sig koldt og kaldes derfor et koldt tændrør. Det bruges i moto-

skaffet af arrangørerne og udskiftet af os selv. Senere opstod

de vi at holde motortemperaturen nede. Når man kørte ned,

i dag.

rer med høj ydelse, høje omdrejninger som f. eks. racermaskiner.

et andet problem, ujævn og dårlig motorgang når der skulle be-

så faldt motortemperaturen til ’lunken’ - et fænomen som jeg

Tændrørets opgave er at antænde benzin/luft blandingen i

Hvis tændrøret derimod er langsomt til at lede varmen vide-

stilles noget og det skal der i Alsace, hvor fejlen opstod! Meget

ikke tidligere har lagt mærke til når jeg kørte i Norge. Men

forbrændingskammeret. Hertil skal der bruges en kraftig gnist,

re, så kaldes derfor et varmt tændrør. Et varmt tændrør egner

blev forsøgt, men problemet blev ikke løst. Den ’brystsvage’

varmt var det, også for os andre, idet temperaturen mange

som frembringes af tændspolen. For at få gnisten til at springe

sig til bykørsel, korte ture og lave motoromdrejninger.

bil kunne dog rulle hjem til Danmark for egen kraft. Jeg har

dage kom over de 30 grader!

imellem tændrørets center- og sideelektrode kræves en kraftig

Men under alle omstændigheder gør man klogt i som ud-

en ide om hvad årsagen til den dårlige motorgang kan være,

Til de af jer der aldrig har været på rigtig langtur i den gam-

spænding, ca. 12 - 25 kV. Det er derfor at tændrørskabler er for-

gangspunkt, at anvende den tændrørstype der er angivet i bi-

men vil ikke afsløre min mistanke her, men vende tilbage når

le MG vil jeg sige: Frygt ikke - hvis vi kører flere biler sammen

synet med en kraftig isolering. I virkeligheden er lederen inde

lens instruktionsbog. Det er ikke sikkert at tændrørsfabrikat

fejlen er fundet.

er der altid nogen, der kan hjælpe med viden, værktøj og lidt

i kablet ikke kraftigere end en almindelig ledning.

og type stemmer overens med det fabrikat som du kan købe i

Vi havde egentlig forventet at der ville blive køleproblemer
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reservedele. Husk at en MG er the Marque of Friendship!
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Hvis et tændrør skal virke optimalt, skal det have den rette
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dag, men heldigvis findes der omregningstabeller herfor.
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MONTERING AF TÆNDRØR

I

nden man monterer et nyt tændrør, så bør man justere elektrodeafstanden. Afstanden vil normalt være 0,8 mm, hvilket er i overkanten. Elektrodeafstanden til en MGB bør være 0,7 mm og lidt mindre hvis der er tale om eksempelvis en T-type. En MG K3 fra

1933 skal kun have en elektrodeafstand på 0,46 mm (.018’). Hvorfor? Stor afstand kræver en kraftig gnist, hvorimod en lille afstand
kan nøjes med en mindre gnist, hvilket passer til et ældre batteritændingsanlæg. Hvis du har konverteret til et moderne elektronisk
tændingsanlæg, så kan du godt køre med en elektrodeafstand på 0,8 mm.
Herefter skrues tændrøret i med fingrene indtil du ikke kan spænde mere med håndkraft. Først herefter anvendes tændrørsnøg-

len. Forhåbentlig har du en god tændrørsnøgle - glem alt om den nøgle der følger med plæneklipperen! Med nøglen drejer/spænder
du tændrøret ca. 1/6 omdrejning. Hvis du monterer et brugt tændrør, så skal der spændes/drejes 1/2 - 2/3 omdrejning. Sidstnævnte
skyldes at tændrørets pakning tidligere er klemt flad. Desværre kan man ikke udskifte pakningen, det ville ellers være rart!

UDSKIFTNINGSINTERVALLER

I

dag findes der et utal af tændrørstyper til de moderne biler - dem skal du ikke interessere dig for, det klarer værkstedet, når din
hverdagsbil er til service. Et tændrør på en moderne bil holder 75 - 90.000 km, hvorimod de ældre MG’er nok bør have udskiftet

tændrørene efter 10 - 15.000 km. Men det vil være klogt ved hvert olieskift at skrue tændrørene ud for at se om forbrændingen er
i orden.
Et sort/sodet rør behøver ikke at betyde, at du kører for korte ture. Det betyder nok snarere, at motoren får for fed blanding,
lige som et meget varmt rør kan betyde at motoren får for mager blanding. Begge dele kræver en justering af karburatorerne. Men
meget ofte ses det, at de to forreste og de to bageste rør ikke har samme farve. Det kan skyldes manglende synkronisering af kar-

buratorerne.
Hvis du føler trang til at have reserve tændrør med på ferieturen, så husk at klargøre dem inden du pakker dem ned sammen
med værktøj mv. Klargøringen består i at du justerer elektrodeafstanden, samt i at du monterer eller afmonterer den lille ’terminal’

FLERE TYPER GEVIND

F

or fuldstændighedens skyld skal nævnes, at tændrør findes
med 10, 14 og 18 mm gevind, men det giver sig selv, idet

(møtrik) øverst på tændrøret - afhængig af hvilken type tændrørshætte, der sidder på tændkablerne.

der ikke kan foretages fejlmontering. Værre er det med gevindlængden, den kan være forskellig. Et for langt eller et for kort
gevind ødelægger motoren, men hvis du holder dig til den anbefalede tændrørstype, så er der heller ikke her noget at frygte.
Men mærkeligt er det, at alle bilfabrikanter har kunnet
enes om at anvende den samme gevindtype til tændrørene
- tænk hvis man også skulle være opmærksom på om tændrørene skulle være med tomme gevind eller metrisk gevind!
Det ser ud som om, at det er briterne der har måttet bøje sig
og acceptere det metriske tændrørsgevind - og så er det ikke
engang EU’s skyld!
Det siges at værktøjskassen er lavet af tiloversblevne am-

Sådan skal tændrøret helst se ud,
farven skal være ’musegrå’.
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Et for varmt tændrør som også
kan skyldes en for mager blanding.

Et sodet rør kan skyldes at tændrøret er for koldt. Men hvis det
var min bil, så vil jeg nok starte
med at kontrollere karburatorindstillingen.
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munitionskasser. Om det er korrekt ved jeg ikke, men de ligner
dem, der blev anvendt til 12,7 mm maskingevær ammunition
eller til 40 mm luftværnskanon ammunition!
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De ældre MG typer (her en TB) var i motorrummet udstyret med
en holder til reservetændrør. Herudover et værktøjssæt i datidens udformning - sikkert ikke meget bevendt - men nydeligt
anbragt i en dertil udformet kasse.
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TWIN-CA

AZETTE

14. juli 2018 - Chobham Press Day Launch re-enactment.
Dette var hovedarrangementet for 60 års jubilæums aktiviteterne.
En samling som denne vil aldrig (ekstremt usandsynligt) kunne gentages.
Oversat af Gert Jørgensen fra nyhedsbrevet
”Twin-CaMGazette” fra oktober 2018

D

en 14. juli 2018, samledes 53 Twin Cams; den største antal

for sports begivenheden. Kører og passagerer fik farvekodede

John Thornley var fraværende,

at bruge for en sportsvogn launch

nogensinde af modellen i verden, på den gamle Chobham

armbånd som registrering for deres gruppe, og en ”Track Car”

fordi han tilsyneladende besøg-

med høj hastighed, men man hav-

Test Track (nu kendt som Longcross Proving Ground), der blev

ledte hver gruppe på første omgang for at demonstrere linjen

te MGCC’s amerikanske filialer,

de mulighed for at gøre brug af den

brugt på nøjagtig samme dato i 1958 til ”Press Demonstration

rundt på banen, før den kørte i Pit for herefter at lade kørere

men det var faktisk også hans 25

specielle nyheds effekt på banen og

og biler selv nyde første session af deres omgange på banen.

års bryllupsdag. I forbindelse med

den havde potentialet til at rum-

Flere af de originale ”July 1958 Press Launch” -biler deltog og

Ved 11-tiden gav den kendte MG forfatter og entusiast David

mange af MG Car Clubs nordame-

me et stort party for de omkring

blev parkeret i, så tæt som det var muligt, samme sted/position

Knowles en meget interessant tale fra dækket af Steve Kirby’s

rikanske centre blev det arrange-

hundrede inviterede journalister -

som for 60 år siden langs med afspærringen ud til langsiden.

1960s Berkshire Breweries Morris Pick up, der omhandlede

ret, at John og hans kone Joanne

omtrent det samme som antallet af

Nogle ejere havde lagt stor personlig indsats og mange om-

denne begivenhed for 60 år siden.

ville blive fejret af over et dusin af

deltagere nu her i juli 2018!

of the Twin Cam”.

kostninger i for at få disse biler frem til arrangementet. Frivil-

Han fortalte også, hvor heldige man var på denne dag at

disse centre over Canada og USA,

Gæsterne blev opdelt i tre grup-

lige marshalls var til stede klædt i brune kedeldragter udsmyk-

kunne have den person med der organiserede den oprindelige

der dækker hele dette kontinent.

per - Rød, Gul og Hvid. Tanken var,

ket med BMC Rosettes, mens andre havde periodiske hvide

1958-begivenhed - Geoffrey Iley, som man også havde fornøjel-

kedeldragter og ”Mechanic” armbånd.

at hver gruppe ville prøve Twin

sen af at lytte til efterfølgende. Geoffrey Iley var John Thorn-

Geoffrey fortæller

Cams efter en tidsplan. Til at bak-

Efter at Mark Hester havde åbnet begivenheden forklarede

leys stedfortræder fra 1955 til juli 1958, og han organiserede i

En håndfuld Twin Cam road-

ke op om dette var der et trafiklys-

”Head Marshall”, Dave Pearce alle ”Reglerne”, der var gældende

1958 ”Chobham Press Demonstration” i John Thornleys fravær.

sters var i 1958 blevet udvalgt til

system og der var Marshalls ved

Press Launch arrangementet og

hånden - ligesom i juli 2018. Stille

evalueringen af de bedste eksem-

og rolige omgange skulle køres -

plarer begyndte. En 1500 Coupé

var planen.

var også med som ”snyde bil”,

juli 1958 varm og stille. Hoved teltet var sat op klokken ni,

Geoffrey fandt under evalueringen af bilerne til sin rædsel ud

ligesom alle de andre telte. Alle trafikskilte og dekorationer

af, at når de kørte i bilerne udviklede omkring halvdelen af

blev gjort klar hurtigt, og cateringfirmaet gik i gang med at

dem forfærdelige motorvibrationer ved højere hastigheder,

lave velkomst kaffe. Ved klokken 10 på mandag den 14. juli

når de kørte omkring 100 mph. (ca. 160km/t)

var alle biler fyldt med høj oktan (100?) benzin og stod klar

Løsningen var at leje en flyveplads, og holdet af mekani-

i position langs med banen for de første journalist gæster.

kere kørte så disse biler på skift døgnet rundt, for at vælge de

Klokken elleve blev gæsterne budt velkommen, ”Morris Mo-

bedste, og nok biler til lanceringen på Chobham. Det viste sig,

tors Band-trumpeter” spillede en fanfare, og EX 181 rullede ud

at Engines Branch i Coventry ikke kunne afbalancere krum-

og kørte tre omgange. Showet var igang. Alle havde et smil på

tappen, koblingen og svinghjulet som en enhed - så de afba-

deres ansigt og vejret smilede også.

lancerede disse komponenter isoleret og derefter satte dem
sammen og håbede på det bedste!
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Heldigvis blev mandag den 14.

fordi der ikke var nogen Twin Cam Coupés klar til juli 14th.

Mens alt dette halløj foregik, blev motorpressen informeret om programmet i ølteltet. Dengang kørte bilpressen nok

Faciliteterne på Chobham var - en 2-miles højhastigheds-

mere på alkohol i stedet for højoktan metanol, og denne dag

bane, en såkaldt snake track’-bane og en række stejlkurver med

var ingen undtagelse. Morgenen gik godt og frokost blev nydt

forskellige hældninger, der ikke var umiddelbart indlysende

med ale og alkohol strømmende ned i halsen af motorpressen.
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M G A T W I N C A M I N T R O D U C T I O N J U LY 1 9 5 8
Omtalen ”Debut by Demonstration” er fra bladet ”Teamwork”
Det var et internt Nufffield Organisation-blad.

Omtalen viser i billeder og tekst på
denne ene side baggrunden for dette
års store 60 års Twin Cam jubilæums arrangement på Chopham test
banen i Surrey.

Hele arrangementet var programmeret til at vare indtil fire om

i industrielle relationer, jeg nogensinde har haft at gøre med.

eftermiddagen.

Det var næppe overraskende, at den pågældende historie ikke

Det første uheld var mekanisk, på grund af en ødelagt dynamo

kom med som en artikel i Nuffield ’Motoring’! ”

beslag, og ved en diskret proces blev bilen med nummer ORX 885

Geoffrey afsluttede talen talerne ved at udtrykke ”en følelse af

kørt ud og nummerpladerne byttet over til en reservebil.

stolthed ved at se så mange mennesker til dette arrangement,

Om eftermiddagen begyndte tingene efter planen, men

som bevarer disse utrolige biler,”Maintaining the Breed” (op-

nogle af de kvikke journalister foreslog, at det ville være mere

retholder racen), og håbede at det måtte fortsætte så vi fortsat

sjovt, hvis der var en konkurrence om dagens hurtigste run-

kunne bevare hvad der er bedst ved Sportsvogns livet og de

de. Ting blev så nu seriøse. John Bolster, Bill Boddy, Gregor

mennesker der følger det”

Grant og alle de andre kendte var der, og det gik nu ud på at

Efter talerne blev session af baneomgange genoptaget for

alle skulle køre et par omgange på Chobham-rundbanen – med

hver af de fire grupper, og i slutningen af sessionen

blev nog-

”påfyldt” af gin og tonics fra frokosten- og dette udviklede sig

le bilerne taget ud for en fotosession til bladet ”Classic og

til en uofficiel ”dagens hurtigste mand”. Geoffrey husker at:

Sportscar Magazine” på ”Snake -track” banen, der ofte bruges

”Til slut havde Paul Frère kørt hurtigste omgang, nummer 2 var

til film og Tv-programmer. MGA Twin Cam 60 års Jubilæet blev

John Bolster (som var bedst kendt for Hill Climbing i sin særli-

præsenteret i oktober-udgaven, som blev sat i salg i begyndel-

ge ’Bloody Mary’ Dybest set en kiste med hjul på hvert hjørne,

sen af september.

Den oprindelige testbane.

og John Bolster på den ene side og to luftkølede motorer på

Efter sporbegivenheden kørte de fleste af de deltagende biler

den anden!), på tredjepladsen var jeg, og Bill Boddy var med

og passagerer til frokost i det Classic Car-venlige ”The Half Moon”

afstand den sidste. Vi havde alle en meget god dag - og meget

Freehouse i Windlesham. Parkeringspladserne lignede, hvad

alkohol blev konsumeret”.

MGs Abingdon Dispatch-område har lignet for mange år siden!

I slutningen af dagen

var det tid til at feje ølflaskerne sam-

At være i Chobham, på dagen 60 år, og se Geoffrey som en

men, og samle det der var tilbage af gin og tonic; men der var

del af festen, var en god måde at bringe Twin Cam historien

et problem. Ifølge Geoffrey: ”da vi kom til at tælle bilerne ved

til næsten fuld cirkel, og de af os der var der er nu en del af

afslutningen, så vi, at der var en for lidt! Så vi gik en tur rundt

historien om denne store sportsvogn.

på banen, og vi opdagede, at en af bilerne

var hamret ind i en

Der lå meget organisering bag denne begivenhed og det

beton afspærring. Det viste sig at en kornet-musiker fra Morris

hele lå på skuldrene af få mennesker. Vores tak går til Mark He-

Motors Band havde overtalt en ung mekaniker til at tage ham

ster, Colin Manley, Edward Vandyk, Mike Maze, Dave Pearce,

med ud at køre et par omgange, og de havde haft et uheld.

Adrian Malthouse, Ian Warner og alle de frivillige ’Marshalls’

Passageren (dvs. kornet-spilleren) havde fået et bækken-

og ’Mechanics’, der hjalp til på selve dagen. Det var en passen-

brud, og efterfølgende havde vi forfærdelige problemer med

de og fantastisk hyldest til 60-årsdagen. Det vil blive husket af

musikernes fagforening, en af de mere interessante problemer

mange, i mange år.
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Håndtegnet annonce fra de
tidlige dage.
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MGA Twin Cam 2018 - " 6 0 - Å R S J U B I L Æ U M S B O G "

F

or at markere dette 60-års jubilæum besluttede Twin

i Yahoo-forummet var 1. oplag på

Cam-gruppen at lave en 60-års jubilæumsbog. Den voksede

60 stk væk inden for et par dage

og voksede i løbet af året og blev til sidst færdiggjort på 150 sider.

(samme dag som email blev sendt

Bogen er en 'billedlig fejring' af primært Twin Cam bilerne

ud faktisk!). Der laves nu et nyt oplag på 40 stk., såle-

der deltog i Chopham. Kopier vil blive sendt til alle dele af

des at i alt 100 vil blive trykt og de vil således ikke oversvøm-

Storbritannien og til andre lande, herunder Frankrig, Italien,

me markedet, men blive samler objekter.

Tyskland, Schweiz, Danmark, Sverige, Holland, Sri Lanka, Syd-

Prisen er £25 og de kan bestilles (der er nok ikke flere når

afrika, Australien, New Zealand, USA og Canada - en virkelig

dette læses) hos Adrian Malthouse på email: adrian.malthou-

global fejring af denne store lille sportsvogn.

se@btconnect.com
Hilsen Gert Jørgensen

Efter den blev annonceret i Safety Fast! og e-mailet rundt

PUBMØDER – Koordineringsmøde med pubmøde-koordinatorer

Vi havde på bestyrelsesmødet i september drøftet, hvordan vi

En af konklusioner fra mødet er en opfordring til alle der ikke

kan vedligeholde, udbygge, forbedre og udvikle pubmøderne

dukker op til møder: Deltag i de arrangementer som afholdes

og lignende arrangementer. Denne diskussion vil vi meget ger-

både lokalt til pubmøder mv. og til de mange fælles arrange-

ne ”brede” ud og få så mange som muligt involveret, således

menter henover sæsonen. Samtidig en god anledning til at

vi får flere aspekter og synspunkter med, når vi skal beslutte

lufte MG’en og komme ud blandt de andre med de flotte biler.

kommende tiltag.

Et andet emne der blev diskuteret grundigt, var mulig støtte

Et af tiltagene var i første omgang, at vi fra bestyrelsen ind-

fra klubben til de enkelte regioner. Der har i et par år været en

kaldte alle pubmøde koordinatorer til et møde lørdag d. 3. no-

forsøgsordning, hvor der har kunnet søges om tilskud til arran-

vember i Fredericia, med følgende åben dagsorden:

gementer op til 3.000 kr. De regioner der har ”fast” mødelokale
har kunnet få dækket en del af udgiften til husleje. Dette vil

Bordet rundt – opsummering af hvordan hver region

vi gerne tage op til overvejelse i bestyrelsen, for om muligt at

afholder pubmøder, tilslutning og kommentarer mv.

finde en bedre måde at fordele tilskud på.

Åben debat – jf. oplæg

På et efterfølgende bestyrelsesmøde i november, har vi

Afrunding (Vi tager referat vedr. de punkter vi sammen

derfor taget tilskudsmulighederne op til fornyet overvejelse.

beslutter skal medtages)

Resultatet er blevet, at hver region kan få tilskud på op til
5.000 kr per år. Tilskuddet vil blive givet til dokumenterede

På mødet deltog: Karsten Holck, Erik T Thastrup, Jørgen Han-

omkostninger så som: Husleje, specielle arrangementer, gave

sen, Erling S Poulsen, Karsten L Pedersen.

til foredragsholder mv.. Der var i bestyrelsen også enighed om,

Fra bestyrelsen: Casper Jørgensen, Mogens Petersen, Carl
Hellmers og Finn Pedersen (ref).
Vi får jævnligt artikler i MG bladet og mange fine opdate-

at tilskud ikke kan gå til forplejning af mødedeltagere. Man
kan altså ikke spise tilskuddet op. Tilskuddet administreres af
pubmødekoordinatoren.

ringer på facebook om pubmøder og diverse arrangementer.

Der vil senere på hjemmesiden bliver opdateret en mere

Som ny i bestyrelsen (Mogens og Finn), var det interessant at

specificeret liste over muligheder for tilskud. Udgifter hono-

få et nærmere indblik i, hvordan pubmøder og arrangementer

reres ved at sende originale udgiftsbilag til kassereren (Carl).

afholdes rundt om i Jylland / Fyn. Virkelysten er stor og der
hersker en stor vilje til at ”holde sammen” på medlemmerne

Finn Pedersen

og afvikle møderne.
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07.09.19 		

Liverpool, Sheffield etc. + mange kulturelle

grupperejse og samlet et ganske stort beløb. Endelig afregning

		

muligheder og flot natur mv. *)

forsøger vi at få arrangeret så der skal afregnes tættest mulig

07.09.19		

Afgang syd på til Swindon – vil nok tage

på afrejse dato og eller under turen. Vi kan evt. få hotellerne til

		

det meste af dagen

at acceptere individuel afregning.

07.09.19-		

7 dage med rigtig mange muligheder.

Vi er i tidsnød op til deadline for aflevering til redaktionen.

		

Beaulieu market søndag, Abilgdon, 		

Mange detaljer er ikke på plads endnu. Men så snart vi har
overblik over alle tilmeldingerne, vil vi indkalde til et koordi-

		Oxford, Sydkysten,

ENGLAND 2019 - i egen MG fra 1. - 15. september

14.09.19		

London og fra fredag Goodwood Revival.

14.09.19 		

Afgang hjem over Dover – Calais eller

		

hvis nogen ønsker forlængelse til søndag?

*)

Hoteller er ikke endelig fundet. Vi har søgninger i gang, og der er
rigtig mange muligheder. Og det er godt for prisen! Når vi har den
endelige tilslutning på plads, vil der på et informationsmøde i januar
blive informeret herom. Oplæg til ture og arrangementer drøftes på
mødet i januar. Gode ideer modtages gerne.

neringsmøde i ugen mellem d. 21. og 25. januar.

Bøje Hansen/Finn Pedersen

*)

MG Racer på Goodwood

Budget (overslag) for turen (total for to personer
sammen og per person ved 2 i MG’en):

Vi har i rejseudvalget konstateret positive tilbagemeldinger på vores
oplæg til ture i 2019 – Samsø såvel som England. Det vil vi gerne følge
op på – den ene er en helt færdig plan for turen til Samsø, den anden
tur et oplæg til turen til England.

D

Overnatning på vej til Rotterdam:

700,-

Færge Rotterdam – Hull: 		

1.400,-

700,-

Hotel Knutsford 4 dage incl Breakfast:

2.900,-

1.450,-

Hotel Swindon 7 dage incl Breakfast:

5.100, -

2.550,-

Goodwood – Indgang en dag: 		

1.400,-

700,-

Benzin:					3.000,-

1.500,-

Færge Dover – Calais:			

550,-

275,3.000,-

er er rigtig mange faktorer der spiller ind når vi skal plan-

pet. Dog vil dem, der har vist forhåndsinteresse, få mulighed

Fortæring mv.:				6.000,-

lægge turen og være på ”langfart” i 2 uger. Vi har i oplæg-

for endelig tilmelding først. Uagtet vil der ved 30 personer sta-

Overnatning på vej hjem:		

get bestræbt os på at gøre turen så varieret som muligt. Dels

dig være åbne pladser, så til jer der gerne vil med – skynd jer at

skal der være plads til individuelle indslag dels fælles arrange-

tilmelde jer til turen.

menter og ture i de områder vi har valgt at overnatte.
Fra flere sider har vi fået input til hvad turen bør indeholde.

350,-

700,-

350,-

Total overslag:				21.750,-

10.875,-

Rejseudvalget vil bestille / booke færgebilletter fra Rotterdam
til Hull samt hoteller.

slag (museer, markeder, byer, landskaber etc). Samtidig skal

01.09.19		

Afgang fra Danmark mod Rotterdam

de dage og billetter i ønsker, så snart I har tilmeldt jer og fået

vi sikre, at der vælges overnatning på steder, hvor vi kan være

		

(Europoort)

bekræftelse fra os. Der plejer at blive udsolgt ret hurtigt!

sammen om aftenen til fælles socialt samvær. Dagens oplevel-

01.09.19		

Overnatning på vejen til Rotterdam

ser skal gerne udvekslet og verdenssituationen løses eller ??

på den anden side at der bliver arrangeret andre kulturelle ind-

Vigtigt vedr. booking til Goodwood Revival: Husk at bestille

Tilslutning til turen senest d. 19. januar til Bøje:
oldtimerhansen@stofanet.dk eller tlf: 28256015 (efter 17.00).

02.09.19 		

Færge til Hull (afg. 20:30) – 12.5 timer

I skivende stund kender vi ikke det endelig antal. Vi finder

		

Der regnes med overnatning i kahytter

dog, at vi maksimalt kan være 30 personer med til turen. Det

		

med 2 køjer

beslutning om hoteller mv. – skal dog være indbetalt senest d.

er vigtigt at vi kan ”holde sammen” på gruppen og samtidig

03.09.19		

Ankomst Hull – kørsel til hotel

31. januar. Vi anstrenger os for at få forhandlet hotelomkost-

overskue forløbet ved kørsel, besøg etc.

03.0919-		

4 dage med udgangspunkt i Knutsford –

ninger mv. efter ”bedst og billigst” princippet. Vi må dog for-

		

forholdsvis kort til Manchester,

vente, at skulle stille sikkerhed for xx kr på grund af det er en
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Bjarne Rother, Ole Aaen, Erik T. Thastrup,
Bøje Hansen og Finn Pedersen

Venligst se det ”med småt” om rejseudvalgets formål og be-

Den foreløbige rejse- og turplan:

Tilmelding til turen vil sker efter ”først til mølle” princip-

MG Car Club Denmark rejseudvalg har til formål at formidle
og tilrettelægge attraktive ture og oplevelser for medlemmer af
klubben. I forbindelse med afholdelsen af arrangementer har
klubben og hermed dens rejseudvalg, intet juridisk ansvar eller
hæftelse for eventuelle uheld med personskade eller uventede
øgede omkostninger. Ligeledes er alle hændelser og tilfælde der
kan henføres under force majeure ikke klubbens ansvar. Det er
den enkelte deltagers ansvar at sikre, at de har de nødvendige
forsikringer til dækning af eventuelle uheld med personskader
og eller andre uforudsete efterfølgende omkostninger forbundet
hermed. Udvalget skal sikre, at de tilbud der indkommer er dækkende for den enkelte aktivitet; men kan ikke stilles til ansvar
for eventuelle uforudsete omkostninger. Dem er de enkelte
deltagere ansvarlige for at være med til at dække i fællesskab.

grænsninger i ansvar.

Vi vil herudfra forsøge at sammensætte et program der på den
ene side sikre at bilentusiasterne får besøgt de gode steder og

Husk at læse det med småt:

MG Car Club Denmark - Januar 2019

Et givet beløb til forudbetaling er afhængig af den endelige
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Tour de Samsø

P U B M Ø D E R

MGCC-rejseudvalg lægger ud i 2019 med at genoplive en gammel tradition med ø-ture i klubben

2 0 1 9

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,

V

i skal en tur til Samsø, hvor vi dels skal opleve øens

ladet stå åben, så man selv skal sørge for bookning af det tids-

natur, men også se nogle af øens seværdigheder. Ho-

punkt man ønsker at tage hjem, og selv betale de 209,- kr.

racerbiler og rigtig mange skønne brugsbiler, og ikke mindst så
udveksler vi erfaringer om vore biler og de udfordringer vi møder

vedvægten er lagt på hygge og fællesskab, så det er en tur,

det koster. Fællesturen slutter lørdag, men der er mulig-

igennem sæsonen. Ofte slutter vi af med en kop kaffe og et stykke

hvor alle kan være med. Der er ikke indlagt konkurrencer

hed for selv at forlænge opholdet på Camping og Ferie-

på turen...., udover at færgen skal nås :) Vi skal overnatte

center Samsø, hvis man ikke er “færdig” med Samsø.

hjemmebag. Om sommeren er det naturligt at vi kører en tur rundt

Der er mange ting der er værd at køre til: Samsø Tek-

på Camping og Feriecenter, Samsø, der ligger i Koldby
Kås, og det er også der vi indtager diverse måltider.

i lokalområdet. Det er helt op til den enkelte pubmødearrangør

niske Museeum, Samsø Labyrint, Falkecenter eller bare

hvorledes hans/hendes arrangement skal foregå, men klubben ser

ud i det blå

gerne at det foregår i samråd med vore Pubmødekoordinatorer.
Bjarne Rother - Tlf. 22 73 60 73, - rother@mgcc.dk

Program:

Pubmødekoordinatorerne er også vedvirkende til at planlægge,

Afgang torsdag den 18. april fra Hou kl. 14:30.

Pris pr. person i dobbeltværelse 1.360 kr. incl linned og

(Vi booker overfart, men man skal selv booke og betale

håndklæder og overfart derover +350 kr. for enkeltværelse.

hjemtur (kr. 209,-).

Prisen inkluderer overfart til Samsø, aftensmad torsdag,

Ankomst Samsø kl 15:30 - kører til overnatnings stedet i

morgenbuffet og aftensmad fredag samt morgenbuffet

Kolby, efter udpakning, køretur til sydøen - Vesborg fyr,

lørdag.

langs sydkysten (så godt det nu kan lade sig gøre) op til

Drikkevarer betales særskilt. Indgang til Morgan Museet er

Ballen, hvor vi holder is/øl pause. Tilbage til Kolby til

også inkluderet.

aftensmad og hygge.

Tilmelding foregår pr. mail til: oldtimerhansen@stofanet.dk

Fredag - Fælleskørsel til Morgan museet og køretur på

Depositum på kr. 500,- pr. tilmeldt person skal betales

nordøen frokost undervejs (ikke includeret i prisen).

sammen med tilmelding dog senest 1. februar 2019.

Lørdag - Pakning og værelserne forlades. Derefter osetur

Restbeløb indbetales 1 mdr før

til Tranebjerg for kvinderne og andre der har lyst. Resten

Afbestilling 1 mdr før.

Vintersæsonen kan være lang og mørk for MG-folket, og det er ingen hemmelighed, at aktivitetsniveauet har ligget noget lavt i det

kører til Austin Museet (entré betales individuelt ved

Konto: 8210-6581217917

nordjyske. Det vil vi nu forsøge at ændre, og derfor modtager du nu en aktivitetskalender for hele vinterhalvåret. Vi håber du har

hvorledes sæsonen i lokalområdet skal forløbe. Har du lyst til at
afholde et pubmøde eller ønsker du et godt råd, er du velkommen
til at kontakte din lokale pubmødekoordinator.

Nordjylland:
Til MG Car Club Denmark´s nordjyske medlemmer

lyst til at deltage i flere af arrangementerne, så vi igen kan få et hyggeligt MG-fællesskab her i det nordjyske.

indgangen)
Der er et begrænset pladser, som bliver fordelt efter “først til
Overfarten til Samsø er inkluderet i prisen. Hjemturen har vi

mølle” princippet. Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

Husk at læse det med småt:
MG Car Club Denmark rejseudvalg har til formål at formidle og tilrettelægge attraktive ture og oplevelser for medlemmer af klubben.
I forbindelse med afholdelsen af arrangementer har klubben og hermed dens rejseudvalg, intet juridisk ansvar eller hæftelse for eventuelle uheld med personskade eller uventede øgede omkostninger.
Ligeledes er alle hændelser og tilfælde der kan henføres under force majeure ikkeklubbens ansvar.
Det er den enkelte deltagers ansvar at sikre, at de har de nødvendige forsikringer til dækning af
eventuelle uheld med personskader og eller andre uforudsete efterfølgende omkostninger forbundet
hermed.
Udvalget skal sikre, at de tilbud der indkommer er dækkende for den enkelte aktivitet; men kan ikke
stilles til ansvar for eventuelle uforudsete omkostninger. Dem er de enkelte deltagere ansvarlige for at
være med til at dække i fællesskab.
Bjarne Rother, Ole Aaen, Erik T. Thastrup,
Bøje Hansen og Finn Pedersen
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9. januar 2019

13. marts 2019

MG-møde i Classic Center. Der vil være et emne eller et fore-

Oplæg ved Autolakere, Sæby.

drag denne aften? Vi ses kl. 19. Du er velkommen til at kontak-

Dette arrangement er ikke helt på plads endnu, men se nær-

te Bjarne Rother på 22 73 60 73. Helst aften.

mere på klubbens facebook-side og i bladet.

11. februar 2019

Du er også velkommen til at kontakte Bjarne Rother på 22 73

MG-møde i Nordjysk Vintage Motor Klub, Forchhammersvej

60 73. Helst aften.

5, 9000 Aalborg. Her vil Sven Aksel Wernlund Nielsen (SAW)
fortælle om SU-karburatoren. Du er velkommen til at kontakte Bjarne Rother på 22 73 60 73. Helst aften.
Tilmelding hos Bjarne Rother på rother@mgcc.dk eller på de anførte mobilnumre senest d.1. i den pågældende måned.
Morgan Museet på Samsø
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P U B M Ø D E R

Midt-Vestjylland: Claus Kjærgaard - Tlf. 61 55 85 26 -

2 0 1 9

( F O R T S AT )

claus@mgtc.dk

Sydøstjylland:

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

Pubmøde Januar 2019

Tilmelding: Tlf: 21208890 / Mail: N.K.Soegaard@mail.dk

Den 9-1 holder Thor Flade Pubmøde på adressen Mårvej 11.

Kurt fortager service , reparationer og restaureringer af klas-

8722 Hedensted. Mon vi får en kørende Midget at se?

siske biler, så der er altid noget spændende at kigge på.

Thor er ved at bygge en spændende racer Midget sammen

Kom og vær med til en hyggelig aften. ( Pubmøde)

med hans søn. Den er forsynet med en nyere type K motor.

Kurt vil være vært for én øl/vand/ kaffe og et stykke brød.

Lad os nu se om han kommer med til MG sport næste år.
31. januar kl. 19.00

Af hensyn til suppen vil vi gerne have tilmelding senest 21.

Tilmelding på thorflade@gmail.com / mobil: 29930783

Pensioneret luftkaptajn Svend Donby fortæller om sin pilot-

marts til Jørgen Hansen på e-mail jh@knitmaker.dk eller mo-

Husk en 20’er til kaffekassen.

uddannelse i Flyvevåbnet, sine 7 år som jagerpilot med F-16

bil 20293711. Klublokalets adresse er i Autogalleriet Industri-

i Luftvåbnet, sin karriere-fortsættelse som rutepilot i SAS og

vej Syd 1A, Birk, Herning.

sine år som luftkaptajn i SAS, hvor han blev pensioneret i

Husk en 20’er til kaffekassen
Følgende måneder er stadig ledige i 2019.

Pubmøde februar 2019

Marts, April, August, September, November og December

Den 6. Februar invitere Kurt Søgaard, Silkeborg til pubmøde i

Hvis i har lyst til at holde pubmøder en af disse måneder så

2005. Sidste del vil omhandle livet efter pensionen, og om de

• Hvad sker der på en klubaften?

hans værksted for klassiske biler. Start kl. 19.00 – 22.00.

henvend jer til undertegnede.

interessante projekter han har været involveret i som frivillig,

• Der er mulighed for at få en snak med ligesindede

Adresse: Karlskronavej 31 – 8600 Silkeborg

bl.a. som formand for en forening, der har fået Oddergrisen

• Læse i de mange bilblade, der er i klublokalet

permanent til Odder, og som nu har fået et fondsbeløb, så

• Vise billeder/film fra …..

toget kan indrettes til museum, café og mødelokale.

• Bytte en ”god” historie

Sydvestjylland:

• Eller .....

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

Sønderjylland:

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

28. februar kl. 19.00
Erik og Claus vil vise billeder fra deres 5 dages tur til England i

Er der nogen, der har lyst til at bage en kage til en af klubaft-

08. Januar kl. 19.30

Onsdag d. 6. februar

september måned sammen med Kirsten, Jørgen og Egon.

nerne, er I meget velkommen til det.

Leif & Hanne Arentsen, Rolighedsvej 30, 6670 Holsted.

Frank L. Frandsen.

Første dag så vi Cotswold Motering Museum & Toy Collection

Meld venligst tilbage til Claus på mobil 61558526 eller claus@

Tilmelding senest 5 dage før på leif.arentsen@tdcasdl.dk eller

Alssundvej 20, Sønderborg

i Cheltenham, anden dag Morgan Motors Company i Malvern

mgtc.dk så koordinerer jeg alle kagerne.

tlf.: 27 24 18 27.

Tlf. 40686383

og de sidste to dage Goodwood Revival i Chichester.

Fremmøde, kaffe/the & franskbrød med ost/pålæg 50,00 kr.
5. Februar kl. 19.30

Lørdag d. 23 marts

Erik & Hanne Holmgård, Krebseparken, 94, 6710 Esbjerg V.

Forårsklargøring SV. Erik. Østkystvej 40

Tilmelding senest 5 dage før på erik@outlook.dk

Asserballeskov Auto. Tlf. 74 47 43 08

Øl/vand 10,00 kr.
28. marts kl. 19.00
Som afslutning på vinterens klubmøder vil klubholdet gerne

Vi håber på at se rigtig mange af jer til disse aftner.

eller tlf.: 26 93 52 50.

have lov til at servere suppe og en øl/vand. Efter suppen, er
MG hilsen

der tid til hyggeligt samvær, inden vi slutter af med kaffe/the &

Jørgen, Finn, Asbjørn og Claus

småkager. Betalingen denne aften sponsoreres af klubkassen.

Østjylland:

Onsdag d. 3. april
12. Marts kl. 19.30

Irene og SV Åge

Jørgen Lind, Anette F., Poul A. (Adresse kommer senere).

Højlykke 21 Braue

Tilmelding senest 5 dage før på jlind@esenet.dk eller tlf.: 20

Tlf. 24 40 52 39

16 66 14.

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

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

Onsdag den 09-01-2019 kl. 19.00

Onsdag den 13-03-2019 kl. 19.00

Vi mødes i klubhuset til et hyggeligt kaffemøde. Husk tilmel-

Kaffemøde i klubhuset måske et lille foredrag. Husk tilmel-

ding senest 06-01-2019 på: tilmeld_mg_oest@yahoo.com

ding senest 10-03-2019 på: tilmeld_mg_oest@yahoo.com

Tirsdag d. 2. april 2019

Tirsdag d. 4. Juni 2019:

Besøg hos Ollerup Biler Aps, Øster Skerningevej 17A,

Hos Lars og Anette Bonnevie, Hundtoftevej 1, 5750 Ringe, tlf.

Onsdag den 13-02-219 kl. 18.00

5762 Vester Skerninge. ”Specialbiler”. Vigtigt: Tilmelding se-

21 24 28 48. Lars og Anette åbner dørene til deres dejlige hjem

Kom til suppe-møde med foredrag. Husk tilmelding senest 10-

nest fredag den 29. Marts til Palle Møldrup tlf. 50 55 02 28

og virksomhed BONNEVIE MG IMPORT

02-2019 på: tilmeld_mg_oest@yahoo.com
Tirsdag d. 7. maj 2019
Hos Palle Møldrup og Rikke Schultz, Landevejen 6,
5683 Haarby. Tilmelding 2 dage før på tlf. 50 55 02 28
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