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Formanden har ordet
MG CarClub

DENMARK

Velkommen til et dejligt nyt MG-år! I dette nummer af bladet 
kan I læse mere om vores nye årstræf, som vi glæder os rigtig 
meget til. Tilmeldingen er åben.

I år modtager I kalenderen og årsmærket sammen med dette 
blad. Da der igennem de sidste mange år på generalforsam-
lingerne har været argumenteret for, at den trykte medlems-
liste er overflødig, prøver vi i år noget nyt. Der bliver trykt et 
begrænset oplag af medlemslisten, som kommer til salg i 
klubshoppen for et beskedent beløb. Hvis man gerne vil have 
den trykte medlemsliste, kan den købes dér, f.eks. på general-
forsamlingen eller på messen i Fredericia. Ellers henviser vi til 
den elektroniske medlemsliste på hjemmesiden, som opdate-
res jævnligt.

Løbskalenderen er stort set fuld - dog kunne vi godt tænke os 
et klubmesterskabsløb i det nordjyske. Hvis du kunne have lyst 
til dén spændende opgave, kontakt venligst Niels Jørgensen.

Efter otte år som redaktør af vores fornemme klubblad har 
Anders Øster valgt at stoppe. Anders har dog indvilget i at fær-
diggøre marts-nummeret, så dét bliver det sidste nummer fra 
hans hånd. En stor tak for det fine arbejde til Anders! Kunne du 
tænke dig at få afløb fra dine kreative evner og stå i spidsen for 
et velfungerende bladudvalg? Så hører jeg gerne fra dig! Job-
beskrivelsen for redaktøren ligger på hjemmesiden, og man er 
også velkommen til at ringe for mere information.

I sidste nummer af bladet søgte vi efter en erstatning for Bøje 
Hansen som pubmødekoordinator i sydvestjylland. Siden da 
har den utrættelige Bøje arrangeret pubmøder for 2017, så det 
bliver en nem opgave for en ny koordinator at tage over. Vi 
skal dog stadig have fundet en afløser, og interesserede bedes 
kontakte Bøje eller undertegnede.

Jeg vil lige præcisere, at pubmøderne i Midt-Vest uændret 
arrangeres af den lokale arbejdsgruppe - og Claus Kjærgaard 
er kontaktperson for arbejdsgruppen. Min formulering i sidste 
blad kunne måske misforståes, men der er intet ændret i det 
midtjyske.

I december måned fik alle medlemmer et girokort til betaling 
af kontingent. Vi skal beklage den noget korte betalingsfrist 

- den vil blive rettet til næste år og skyldtes vores kære samar-
bejdspartner Det Danske Postvæsen. En del af de medlemmer 
der gør et stykke frivilligt arbejde i klubben undrede sig over 
girokortet, da de tidligere har betalt 0 kr. i kontingent som tak 
for deres arbejde. Da det blev indført, så verden imidlertid lidt 
anderledes ud, end den gør i dag. Det var før finanskrisen, og 
mange købte MG’er og meldte sig ind i klubben. Efter krisen 
har medlemsantallet fundet et lidt mere naturligt leje. Dog er 
klubbens udgifter og ambitionsniveau ikke sat ned. Vi må også 
se i øjnene, at gennemsnitsalderen i klubben er relativt høj, så 
i de kommende år vil vi også miste en del medlemmer ved 
naturlig afgang.

Derfor besluttede bestyrelsen på bestyrelsesmødet i april 
2016, at alle fra 2017 betaler samme kontingent. Referatet fra 
bestyrelsesmødet ligger på hjemmesiden og blev også of-
fentliggjort i bladet.

Denne beslutning skal bestemt ikke ses som et udtryk for 
utilfredshed fra bestyrelsens side med vores frivillige i klubben 
(som bestyrelsen selv er en del af). Vi ønsker fortsat at takke 
for det frivillige arbejde med et udvalgsmøde i januar samt 
muligheden for at få udbetalt kørselspenge. Men det er også 
vigtigt, at man virkelig brænder for det arbejde, man udfø-
rer - og at man gør det for klubbens skyld og ikke for at skulle 
kompenseres.

Jens Byskov Jensen 
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Medlemsblad for
MG Car Club Denmark

Bladet udkommer
Januar - marts - maj - juli - september - 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 kun tilladt med kildeangivelse og tilladelse fra 
redaktionen.

Ansvarshavende redaktør:
Anders Nyby Øster
Egeskovvej 4, 9800  Hjørring
Tlf. 2972 3617
mail: mg-bladet@mgcc.dk

Bladredaktion:
Bjarne Rother Jensen, e-mail: rother@mgcc.dk
Torben Juul Hansen, e-mail: webmaster@mgcc.dk
Carsten Thorgaard, e-mail: carsten@mgcc.dk

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.

Annoncepriser pr. år:
1/1 side kr.  4.000.-
1/2 side kr.  2.000.-
1/4 side kr. 1.100.-
Bagside kr.  5.300.-
Professionelle annoncer skal leveres reproklare

Klubbens adresse:
E-mail: mg@mgcc.dk
Internet: http://www.mgcc.dk

Deadline: 
Den 5. i de lige måneder.

Tryk:
Økotryk, Videbæk

Oplag: 
1.500 stk.
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Hvis du ikke modtager bladet kontaktes

Claus Pedersen

Bogfinkevej 40

8382 Hinnerup

Tlf. 40353622

Email: claus@mgcc.dk

Klubbens internetside            Følg klubben på facebook

    Køb og salg på facebook

Forside: Fra et Midtvest møde sommeren 2016
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Af: Erling Sørensen Poulsen
Da fraktionens august tur med co-drivers skulle foregå i det 
sydfynske, tog det os ikke lang tid at forlægge vores base til 
Lærerforeningens kursusejendom, Gl. Avernæs ved Helnæs. 
Det er simpelthen topklasse og kan stærkt anbefales. Touren 
blev et halvt år før fastlagt til dagene fra den 25. august  til og 
med den 27. august. 
Top-Notch planlægning viste det sig, for netop disse tre 
dage blev sommerens foreløbige højdepunkt – 3 dage med 
strålende sol og varme fra morgen til aften. Fraktionen med 
co-drivers består af Jette/Bjarne fra Beder, Jette/Poul fra Nor-

Fraktion Syd’s tur til sydfyn
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sminde og Lone/Steffen, Lisbeth/Preben samt undertegnede, 
sidstnævnte fra Solbjerg.

Traditionen tro starter vi med fælles morgenkaffe og – hygge 
– denne gang hos Lisbeth og Preben – som han rammende 
udtrykte det:” Vi skal jo alligevel denne vej”. Og ganske rigtigt, 
første destination blev på (55°54’20.37”N 09°23’48.66”E) – 
Skjern Ås udspring. For at nå frem kørte vi til sidst ad selveste 
Hærvejen. Selvfølgelig grusvej, så en og anden skænkede 
måske de nypudsede MG’ere en støvtanke. On-Tour sætter 
selvfølgelig sine mærker. Udspringet ligger i et lille mosehul, 
grundet tørvegravning på dette sted under 2. verdenskrig. Os 
bekendt har den lille sø ikke noget navn, i hvert fald ikke på de 
moderne online-kort. Selve åen er heller ikke noget at tale om 
på de første hundrede meter, nærmest en meget lille rislende 
bæk i en dyb grøft.

Næste del af ruten gik gennem Grejsdalen fra ende til anden. 
Simpelthen den smukkeste indkørsel til Vejle overhovedet – ja  
nok én af Danmarks smukkeste veje. Og i strålende sol fra en 
åben MG, ja så fås det ikke meget bedre. Formiddagskaffen 
blev indtaget på sydsiden af Vejle Fjord, nemlig på Ikær Strand-
vej – lige ved startstedet for den årlige Hill-Climb op imod 
Munkebjerg. Endnu ét af Fraktionens elskede holdepladser.

Når vi i 5 MGB’ere skal krydse Lillebælt, foregår det selvfølgelig 
via Den gamle Lillebæltsbro. Med vinken og trutten i hornet til 
folkene på brovandring. Frokosten kan ikke indtages et smuk-
kere sted end ved træskibe på Middelfarts Havnefront – ikke i 
den moderne ende forstås – næ henne i den ældste del med 
de stejle haver fra byhusene ned imod havnen. Det er dansk 
kultur, når den er bedst. Det var i øvrigt her Bjarne på sidste 
Tour opdagede sin brændte stoplyskontakt – men ingen 
sådanne problemer denne gang – nu er de 4 af bilerne også 
blevet udstyret med relæstyring på stoplysene. Så det duer 
bare. Prebens kontakt fra ’68’ er jo den gamle britiske udgave – 
ikke det der moderne Fjernøsten stads, som han omtaler det.

Vi skulle ramme Gl. Avernæs betids til eftermiddagskaffen. Og 
der var chokoladekage, men især hjemmebagt kringle efter 
god gammeldags opskrift og stærk krokaffe på terrassen i sol 
med udsigt ud over den velplejede park, skrånende ned imod 
Helnæsbugten. Vi fik straks øje på 4 hængekøjer ophængt 
mellem de velvoksne træer helt nede imod vandet. I fantasien 
forestillede flere os liggende dér for natten. Afprøves skulle 
de i hvert fald og blev det i de sene eftermiddagstimer. Lidt 
senere opdagede Poul, at hans mobil sikkert stadig lå og nød 
det i hængekøjen. 

Gudenåens udspring Parkering Grejsdalen

Sdr. Broby vandmølle Ophold ved Svendborgsund
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Efter indkvarteringen og kaffen tog vi lige på en sen afstikker 
på Helnæs til Fyret. Det var netop blevet kalket og forsynet 
med trådhegn øverst oppe for at forhindre de mange svaler i 
at bygge deres reder med deraf følgende fuglelort nedad det 
hvidkalkede fyrtårn. Natur contra kultur!

After dinner indtoges aftenkaffen med hygge i den smukke 
dagligstue med Bjarne ved flyglet – causerende med dejlige 
sange, også til andre gæsters fornøjelse, viste det sig. Han kan 
mange spøjse ting – ham Bjarne Bacmann!! 

Anden dag fortsatte solskinnet til morgenkaffen og den store 
morgenbuffet indtaget på terrassen i skyggen af stedets store 
træer. Vi fik også fyldt vores termoflasker op med stedets kaffe 
til Touren. Fin service. Første holdt var Brobyværk eller Sdr. 
Broby. Citeret fra Wikipedia: ”I 1648 blev våbenfabrikken Bro-
byværk anlagt under ledelse af Rigsmarsk Anders Bille, der var 
ejer af Brobygård. Værket blev drevet af vandkraft fra Odense 
Å. Det forsynede en tid hæren med våben, men blev ødelagt 
under Svenskekrigen 1658. Værket blev ikke retableret, for-
di Kronborg Geværfabrik blev oprettet i stedet.” Også Broby-
værk Kro er historisk, og den er fortsat i drift. Er ganske berømt 
for sin flæskeæggekage, men vi var ikke sultne dertil, så tidligt 
på dagen. I stedet slentrede vi rundt på engen nedenfor langs 

Odense Å, der ved landevejen er stemmet op – vel med et 
fald på 2 m. Henne ved vejkrydset ligger Sdr. Broby Vandmølle, 
som har været én af Fyns 10 største i sin tid. Nu rummer den 5 
moderne lejligheder foruden tidligere mølleri.

Vi fortsatte gennem Svanninge Bakker – De fynske Alper 
kaldet. Vejen falder kraftigt og svingende nedad imod Fåborg. 
Nu er vi jo ude for at køre i vores biler, så spadsereturen her må 
vente til en anden gang. Vi fandt frem til yderste post i havnen 
med fri udsigt over bugten og dens mange travle småskibe. Vi 
fandt lige en smule skygge. Når vi kører topløst, er det rart nok 
med lidt lavere temperatur, mens formiddagskaffen nydes.

Landevejen mellem Fåborg og Svendborg er typisk fynsk 
landvej. Fyldt med bakker, dale og sving. Gennem store og 
små landsbyer med ganske velholdte huse overalt. Denne rute 
kan stærkt anbefales at gennemkøre. Den svinger sig også 
helt ud langs vandet, så der er alt, hvad hjertet kan begære 
af køreoplevelser. Vi kørte over Svendborgsund til Tåsinge og 
gjorde middagsholdt lige før Troense Havn ved en mindre, 
privat skudehavn. Ude i Sundet er der også her masser af trafik 
af små skibe. Også en hel del udenlandske fartøjer ligger for 
svaj. Meget malerisk sted. Når vi holder pauser kommer alle co-
drivernes hjemmebagte godter frem. Vi er forsynede og nyder 

Ophold Fynshoved Hygge Gl. Avernæs
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stunderne med disse og med hinanden. Vi er alle 9 
(4 co-drivere og 5 drivere) blevet rigtigt gode venner og kan 
drøfte og vende alt imellem himmel og jord. Så det er altså 
ikke kun MG-snak, vi hygger os med.

På Tåsinge hører et stop på Valdemar Slot absolut til. Tænk 
en gang, at dette sted kan føres helt tilbage til 1298 – og at 
slægten Juel-Brockdorff har været ejer siden 1711 – og stadig 
er det? Det giver én stof til eftertanke, mens man spadserer og 
nyder den fantastiske beliggenhed helt ud til havet. De gamle 
grever og baroner mestrede at få deres boliger lagt det helt 
rigtige sted. Det havde også været planen, såfremt tidspunk-
tet havde passet dertil, at spise frokosten på Slottets Café og 
Restaurant, som er ganske rimelig med udbud og pris. 
Næste aften, lørdag, skulle Kim Larsen og Kjukken give koncert, 
så det prægede lidt stedet denne dag.

Efter et kort smut til Thurø satte vi kursen efter Gundestrup 
Mejeri og Bryghus. Her produceres ost og specialøl. Hovedpro-
duktionen er ægte håndlavet rygeost. Den kan faktisk købes i 
Lidl, fandt vi ud af! Der bliver også produceret faste oste som 
eksempelvis Svendbo og Fynbo ost. 
Ved siden af osteproduktionen brygges der specialøl, der 
passer til ostene. Til brygget bruges bl.a. vallen fra mejeripro-
dukterne – der er nok restsukker til at nære gæringen, fik jeg 
forklaret af mejerist og brygmester Jørgen Hoff. Vi måtte pga. 
det varme vejr og køreturens længde – med endnu en dag 
inden hjemkomsten – køre uden at ”få lov at købe” ost af ham 
til hjemmet.

Efter en lang dags mange km og oplevelser – herunder hyg-
geligt samvær – gjaldt det nu Gallamiddagen på Gl. Avernæs. 

Helnæs fyr



9MGCC, Denmark

H
ed

iS
ig

n.
dk

 –
 A

nn
on

ce
 2

01
5 

– 
vi

 ta
ge

r f
or

be
ho

ld
 fo

r p
ris

- o
g 

try
kf

ej
l.

Hos Aros Forsikring har vi uden sammenligning 
Danmarks bedste Veteranforsikring

- du opnår en række unikke fordele som helkunde ved os!

Vi giver dig en række unikke fordele:

• Vi dækker lejlighedsvis kørsel hele året uden  
tillægspris for kørsel om vinteren.

• Intet krav om at køretøjet skal være helt originalt.
• Intet krav om medlemsskab af klub.
• Fast præmie og intet bonustab efter skade.
• Dækker kørsel i udlandet.
• Førerulykkesforsikring (kun på bil).
• Dækning af reservedele på attraktive vilkår.
• Mulighed for vejhjælpsdækning på attraktive vilkår.

– vi har uden sammenligning Danmarks  
bedste veterankøretøjsforsikring

Dette er ikke bare en gammel velholdt bil ...
... det er en 1968 MGB MK II 

Hos Aros Forsikring forsikrer vi ikke kun hele  
familien, og alt hvad I holder af – vi sætter  
os ind i jeres interesser og drømme.

Få en snak om klassiske biler og hør om dine fordele som kunde hos Aros Forsikring.
Bor du i eget hus og har bil samt får en af vores assurandør på besøg
- så kvitterer vi med en GRATIS billet til Classic Race i Aarhus den 27.- 28. maj 2016 (værdi kr. 275)

Aros Forsikring er kundeejet. Det betyder at overskuddet går til gode loyale kunder i form af bedre forsikringer og service. Aros Forsikring har nogle   
af markedets bedste produkter, og vi leverer gode forsikringsvilkår og høj service til konkurrencedygtig pris.

Find din lokale assurandør på www.aros-forsikring.dk  
eller kontakt os på telefon 7010 4222 og få et  
godt tilbud på din veteranforsikring.

Hos Aros Forsikring forsikrer vi din veteranbil. Du skal 
blot være fyldt 30 år, samt have en primær bil- og 
indboforsikring hos os. Det betyder, at du kun skal hen-
vende dig et sted, hvis du får indbrud i bilen, får stjålet 
reservedele til din veteranbil eller får en  skade på bilen. 
Vi giver dig unikke fordele, så du kan nyde din veteran-
bil helt uden bekymringer.

Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222 · Døgnvagt ved skade 8734 5099 
www.arosforsikring.dk · aros@arosforsikring.dk

Forvent lidt mere...

A4_MGCarClub_ann_2015.indd   1 19/11/15   09.18
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Det er helt vidunderlig mad, der med stedlig fynsk stolthed 
serveres. Menuen lød således:
Koldrøget okseinderlår med estragoncreme, frissé og friske 
blåbær
Bryst af frilandskylling med friske bønner, syltede stikkelsbær 
og kørvelcreme
Blødende chokoladekage med morbær fra haven og karamel-
liseret yoghurtis
Co-drivers var til hvidvin – vi andre til forskellige specialøl – 
begge dele i kølighed.
Så alle kan jo nok regne ud, vi nød det fuldt ud. Aftenkaffen 
blev nydt i føromtalte dagligstue med flyglet, igen betjent af 
Bjarne på helt forbilledlig vis. Det siges, at han dagligt sætter 
sig til det hjemlige flygel og leger sin fingerleg med tangen-
terne dér – og nyder det!

Tredje dag er også opbrudsdag. Men vi har altid en aftale 
om, at også denne dag er en udflugtsdag – og altså ikke bare 
en ”køre-hjem-dag”. Vi pakkede bilerne og tjekkede ud fra 

Gl. Avernæs. Alle med en helt sikker fornemmelse af, at stedet 
kommer på programmet igen. Tankning i Glamsbjerg, så alle 
havde dråber nok til hele Touren. Det er noget af en opgave 
for 5 MGB’ere at følges ad gennem en formiddagstravl lørdag 
i Odense. Ruten lød på Kerteminde Havn og Marina. Her ligger 
også Fjord&Bælt. Men også lidt finkultur, Johannes Larsen 
Museet. Det var egentligt planen med et besøg her, men som 
vi talte om, når vejret viser sig fra sin mest sommerlige og 
varme side, er det ikke lige tiden at vandre rundt indendørs på 
museer. Dette måtte også vente til en anden gang.

I stedet købte vi frisksmurte sandwichs og forlagde residensen 
til ”Verdens Ende” ude yderst på Fynshoved, hvor vejen slutter 
og bliver til en lille gangsti. På P-pladsen, som var godt besøgt, 
fandt vi vores stole, borde, sandwichs, øl og termokander – og 
de føromtalte hjemmebagte herligheder frem. En nydeligt vel-
holdt hvid MGB parkerede og hilste på. Det var en Pull-Handle 

– en ”64”er viste det sig. En stund senere var det en MGA, der 
standsede bag os. ”Både den og jeg er originaler”, hævdede 

Gl. Avernæs

Gamle træskibe Middelfart
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føreren. Og ganske rigtigt en ”59”er på pladehjul, altså det 
tidspunkt, hvor der endnu ikke var konkurrence fra trådhju-
lene. Han viftede også lige med en levende friskkøbt hummer 
henne fra Hummer-Peter på Skudehavnen i Korshavn. Der lå 4 
stk. og sprællede på gulvet i MGA’en. For 800 kr. hummer, som 
hans nuværende kone elsker at koge for ham og vennerne 
senere om aftenen i sommerhuset. Ja, originalitet oste det da 
godt nok af.

Vi nød vejret, udsigten og samværet til langt efter kaffetid. Det 
var så smukt og rart alt sammen, så ingen havde den store 
lyst til opbrud og hjemkørsel. Men inden måtte vi jo finde or-
dentlige toiletter til vores co-drivers. Vi gættede på, de fandtes 
ude ved skuderne i Korshavn. Vejen de sidste 800 m derud 
var udenfor kategori, lignede mest af alt et dårligt stykke sølle 
romersk brolægning med runde kampesten skyllet op på 
stranden i diverse størrelser. Selv med under 5 km/t gav vores 
biler sig på steder, de aldrig før har givet sig på. Og allerværst 

– toiletterne befandt sig bag nogle feriehuse og parkerede 

biler, før asfalteringen ophørte - viste det sig. Så retur igen 5 
vuggende, knagende og vraltende MGB’ere. Sammenlignet 
var Hærvejen nærmest en motorvej!

Aftalen lød på at slutte Touren med fælles aftensmad i 
Juelsminde Lystbådehavn. Turen hertil foregik i et hug – efter 
Prebens mening mistede vi mindst 2 pauser undervejs. Til 
gengæld nåede vi at spise vores aftensmad i solskin. Og først 
efter/ved solnedgang vendte vi for alvor snuderne hjemad. 
Traditionen byder, at vi tager et samlet farvel nord for Hor-
sens, så Beder/Norsminde folkene kører deres retning – vi fra 
Solbjerg vores.

Endnu en gang er vi alle blevet beriget med en enestående 
vellykket tour i vores MG’ere.

Frokost Middelfart havn

Formiddagskaffe i det sydfynske Bjarne Bacmann ved flyglet
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Bustur
lørdag den 5. november 2017 fra det østjyske …

Af: Erling Sørensen Poulsen
En tidlig, trist, kold, mørk og våd lørdagsmorgen dagen efter 
årets J-dag kunne dynerne ellers nok godt holde på MG-folk. 
Men ikke her i Østjylland. En snes mødte frem til morgenkaffen 
med rundstykker og små skarpe i det dejligt varme klublokale 
med AP’s nye pillefyr kørende.

Bussen med Hadsten-starterne bragte os i retning mod Strib 
Automobilmuseum. Jeg kendte ikke noget til dette steds 
eksistens – men det skal jeg da love for er ændret. Der mødte 
os en futuristisk arkitekttegnet bygning – fyldt til randen med 
biler og motorcykler. Ejeren Eigil Hindsgaul-Madsen bød os vel-
kommen og introducerede med en lille historisk gennemgang. 
Fra hans start som nyuddannet mekaniker i 1957 med nystartet 
firma i Ejby – senere udvidet med filialer også i Bogense, Mid-
delfart og Fåborg. Det meste af tiden med Fiat forhandling. 
Øjensynligt en succeshistorie. Eigils hjerte brændte også for 
gamle biler. Så i stedet for bare at skrotte dem, han handlede 
ind, blev mange af dem gemt og restaureret. Resultaterne ses i 

museet. Det er som perler på en snor, der står linet op her.

Juvelen er efter Eigils eget udsagn en Renault fra 1909 bestilt 
til Schackenborg Slot af Otto Didrik lensgreve von Schack. Den 
skulle være stor, for greven havde fire børn. Så det blev en 
2+2+3’er. Bilen har i alle årene stået på slottet. Men i forbin-
delse med afståelsen af slottet til Kongehuset ved Joachim, fik 
Eigil endelig lov at overtage bilen - som vrag - til genopbyg-
ning. Nu står den i totalrestaureret stand lige ved indgangen. 
Den er enestående smuk – håndbygget i sin tid med masser 
af træværk i karosse og chassis. Meget manglede ved overta-
gelsen, så masser af forskellige håndværk var også nødvendige 
ved restaureringen. Vedkommende medarbejder, leder af 
pladeværkstedet hos Eigil gennem årene, fortalte ud fra egen 
erfaring om arbejdet med Renault’en, da han selv havde ledet 
og udført det meste af arbejdet.

Museet rummer ca. 60 biler, hovedsageligt fra 20’erne og 
30’erne – mange med unik historie, som nærmest flyder fra 
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Eigils mund. Sikken oplevelse at møde ham og høre ham 
fortælle om sine biler. Yderligere omfatter samlingen ca. 30 
motorcykler i lige så flot stand – mange også meget sjældne 
af hedengangne mærker.

Sikken et livsværk der her befinder sig. Godt at erfare at ejerens 
4 sønners hjerter brænder lige stærkt for sagen. De 3 driver 
hver sit automobilhus – den fjerde har befundet sig i USA de 
seneste 20 år og har i fritiden støvet bilperler op for faderen 
og sendt dem til Strib. Så Strib Automobilmuseum skulle være 
fremtidssikret på denne baggrund.

Efter indtagelsen af vores medbragte frokost slog vi lige et slag 
omkring Læborg Autohandel i Vejen. Veteranladen var åbnet 
til os og et par af Søren Sørensens medarbejdere stod til vores 
rådighed et par timer, dels med svar på vores spørgsmål, dels 
med varm kaffe til at supplere vores medbragte wienerbrød.

Her fandt vi også mange sjældne biler – dog af nyere årgange 
end i Strib og her alle med prisskilt på. Lige med undtagelse 
af denne samlings øjeblikkelige perle – den tidligere ’Krone 
5’ – en Daimler bestilt af Kong Frederik den 9. i 1970. En lang 
udgave med ekstravagant indre. Vi fik at vide, at Søren er første 
aftager af bilerne fra Kongehuset. Den omtalte skulle efter 
Frederiks død køre Dronning Ingrid rundt. Senere blev den 
Kronprinsesse Marys. Da den efterhånden trængte til reno-
vering, fik Daimler lov til at byde på arbejdet. Det skulle efter 
sigende være et så voldsomt projekt, at Kongehuset afstod 
herfra. Stadig ifølge medarbejderen, nævntes dette en passant 
ved en frokost med Mærsk folkene. Herefter skulle Daimler 

blot komme i gang – og regningen for arbejdet sendes til 
Mærsk. Så, at bilen i dag står i en exceptionel flot stand siger 
næsten sig selv. At der ikke sidder et prisskilt på bilen, skyldes 
at Søren skulle fragte sin datter standsmæssigt til hendes nyligt 
afholdte bryllup.

Søren Sørensen er en udpræget handelsmand. Det fremstår 
med al ønskelig tydelighed på mængden af regalier samlet 
her – og sat til salg selvfølgelig i selvsamme Veteranlade. 
Hans yndlingsbil er – efter sigende - en Nash Metroploitan fra 
1959 – samme år som Søren selv stammer fra. Senest suppleret 
med en Cabriolet årgang 1954 – begge sjældne biler – selv-
følgelig i perfekt stand. Nash blev udtænkt af Nash Motors i 
Detroit, som nummer to bil til husstanden for husmoderen til 
at fragte børnene i eller for farmand til at køre til pendlertoget. 
Man mente, at det ville blive for dyrt at fremstille en minibil i 
USA, der jo brugte meget store presser og motorer, så Austin 
i England blev valgt til at fremstille bilen med Austin drivline. 
Bilerne blev så eksporteret og solgt i USA – enkelte dog også 
i England og på kontinentet. I produktion fra oktober 1953 til 
april 1961 (1954 - 1962 modeller). Jeg faldt også lige over en 
samling gamle Puch knallerter – selvfølgelig pedal modellerne, 
som jeg selv kørte på i mine unge dage. Det gav et lille gib i 
hjertekulen – indrømmet.

Mæt af indtryk fra to samlinger, der på det kraftigste kan 
anbefales at stifte nærmere bekendtskab med, drog vi tilbage 
til klublokalet i Årslev, hvor vi kortvarigt i rundkreds i regnen 
takkede hinanden for en vellykket udflugt. Hadstenststarterne 
drog med bussen videre ud i efterårsmørket og regnen.
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på Bonneville Salt Flats

Af: Anders Øster
Klide: Internet og ViaRetro
Sir Stirling Moss er oftest forbundet med sportsvogn og 
Formel 1. Men den engelske kører, som stadig af mange anses 
for at være den bedste på sin tid, var også indehaver af en 
hastighedsrekord på Bonneville Salt Flats, i staten Utah.

Dette skete den 23. august i en MG EX181 streamliner.
 Efter ordsproget ”vind om søndagen, sælg om mandagen” 
udtænkt af amerikanske bilproducenter, indså MG’s ledelse, at 
det at sætte ny hastighedsrekord, ville være medvirkende til 
øget salg af deres biler i hele verden.
At fokusere på class F rekorden (motorer mellem 1100 cc og 
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1500 cc), som på daværende tidspunkt var på 203 MPH (eller 
324.8 km./t.) , begyndte MG i 1956 udviklingen af   en motor 
placeret i midten af karrosseriet, en streamliner kaldet EX181. 
Dets dråbeformede aluminium design indebar at frontarealet 
var minimalt. Dette krævede, at køreren skulle indtage en halvt 
tilbagelænet kørestilling for at kunne manøvrere bilen. Tanken 
om sikkerhed strejfede slet ikke designerne, idet kun 5 cm. 
Skilte førerens fødder fra bilens næse.
MG have beregnet, at bilens glatte form ville gøre det muligt 
at opnå en fart på 4 miles (6.4 km.) pr. minut, eller en topha-
stighed på 240 miles/h. svarende til 384 km./t.
Motorkraften kom fra en supercharged 1500cc twin-cam 
motor, drevet af en speciel blanding af methanol, nitrobenzen 
og svovlsyreæter, men dens 290 hestekræfter var under alle 
omstændigheder imponerende.
I august 1957 rejste holdet over Atlanten for at påbegynde test 
på Bonneville. Den amerikanske kører i starten af testen var 
ingen ringere end Phil Hill. Hill havde efter sigende kæmpet 

med røg i cockpittet ved acceleration af bilen, men detal-
jer som potentiel kvælning afskrækkede ikke Moss fra hans 
rekordforsøg.
Den 23. august 1957 nåede EX181 med Stirling Moss ved rattet 
en gennemsnitshastighed på over 245 miles/h. (helt nøjagtig 
394,29 km/t.) og slog dermed den eksisterende rekord for class 
F sat af  Goldie Gardner med over 42 miles/h. 
Moss fortsatte med at sætte i alt 10 hastighedsrekorder (fem 
internationale og fem amerikanske) bag rattet af EX181, men 
hans titel som ”verdens hurtigste MG kører” blev kortvarig 
kortvarig. I 1959 vendte MG tilbage til Bonneville med Hill 
som kører, og den opdaterede EX181 satte straks en ny class F 
rekord på 254,91 miles/h. (eller i alt 407,86 km./t). 
I dag indtager MG streamlineren, også kendt som the ”Roaring 
Raindrop”, en hædersplads på Storbritanniens Motor Heritage 
Center Museum.
Et stolt bevis fra et tidspunkt, hvor britiske sportsvogne rege-
rede mere end blot på vejene.
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Afholdte arrangementer
MG CarClub

DENMARK

MidtVest efterår 2016
Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Selvom den mørke tid er sat ind, er 
medlemmerne i det midt- og vestjy-
ske område ikke gået i hi, men mødes 
i Autogalleriet i Birk ved Herning den 
sidste torsdag i måneden, dog undtaget 
december.
De senere år er man startet med et 
stumpemarked i september, hvor de 
fremmødte kan handle med lidt af hvert 
med hinanden. 
Aftenen bød i første omgang på en 
nyhed – et par stykker smørrebrød, der 
blev skyllet ned med en øl eller soda-
vand og selvfølgelig masser af snak og 
velkomst til et par nye medlemmer. Her-

efter var det tid til at kigge på varerne 
rundt på bordene, nogle ting skiftede 
ejermand, inden det blev tid til at sætte 
sig til bords igen for at indtage kaffen og 
den tilhørende kage.
I oktober fortalte medlemmer - der 
havde været på Goodwood - om deres 
tur, godt krydret med fotos og video. 
Mon ikke der var andre, der fik lyst til at 
tage en tilsvarende tur. Tak til Kirsten og 
Erik, Jørgen, Egon og Claus for deres rej-
seberetning. Også her sluttede aftenen 
med de obligatoriske franskbrødsmad-
der og kaffe/the, denne aften også med 
hjemmebag.
Sidste klubaften i 2016 var i november, 
hvor der skulle afholdes julehygge. 

Borde og lokale var pyntet flot op og 
”tovholderne” pyntet med nissehuer. 
Aftenen startede med æbleskiver og 
gløgg og den sædvanlige snak, man kan 
altid finde noget at snakke om på en 
klubaften. Da bordene var ryddet, kom 
bankopladerne frem og med Jørgen 
som myndig opråber fandt gevinsterne 
rundt i lokalet til 6 heldige vindere, der 
fik pladen fuld. Aftenen sluttede af med 
kage og kaffe/the, inden deltagerne 
drog hver til sit med ønsket om en 
glædelig jul og et godt nytår samt et 
på gensyn i 2017, hvor vi igen mødes i 
klublokalet i Herning.
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Autogalleriet
Find vej til MG Klubben i 
AutoGalleriet
Her i den mørke vintertid har vi overtalt 
AutoGalleriet til at få lavet belysning på 
det flotte skilt, der viser vej til indgan-
gen, hvor også MG MidtVest har deres 
indgang.
Alle skal kunne finde frem til både Auto-
Galleriet og MG Klubben.
Skiltet viser heldigvis en MG TD og 
selvom den er lidt amerikaniseret, så er 
den iøvrigt pæn og nydelig og en fin og 
iøjnefaldende henvisning til Galleriet.
Velkommen til både AutoGalleriet og 
MG Car Club / MG MidtVest afdeling.
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MidtVest  
sommeraktiviteter 2016
Tekst og foto: Carsten Thorgaard
I en tidligere udgave af klubbladet be-
skrev jeg et par af de steder, medlemmer 
fra det midt- og vestjyske besøgte før 
sommerferien. Efter ferien fortsatte turen 
rundt til gammelkendte steder. I august 
gik turen til fugletårnet i Skjern Enge, 
hvorfra man kan se vidt omkring i de 
store engarealer, der omkredser Skjern Å. 
På denne skønne aften dukkede 11 
biler op, heriblandt nok en af de ældste 
MGB’ere, der findes i Danmark. Den 
indehaves af et nyt medlem i klub-
ben – Erik Steensgaard fra Holstebro og 
har stel nr. 601. Ejeren har i en periode 
renoveret bilen både indvendigt og 
udvendigt, hvilket har givet et meget flot 
og seværdigt resultat. Bilen blev da også 
beundret meget af de øvrige fremmødte. 
Der mangler dog lidt endnu fortalte Erik, 
der skal også lige kigges lidt til motoren 
og gearkassen i den kommende vinter. 
Den medbragte kaffe blev drukket i det 
fri, da omgivelserne i selve tårnet ikke 
indbød dertil. Efter et par timer med snak 
og hygge gik turen hjemover.
Sidste mødested i 2016 var en gammel 
kending, nemlig lystbådehavnen i Struer, 
der siden sidste besøg har fået en stor 
udvidelse, derudover er en del bygninger 
i området blevet væltet og nye bygget 
op. Græsarealet foran sejlklubbens hus 
blev fyldt godt op, idet ikke mindre end 
30 biler dukkede op, dette selv om der 
var en kølig vind. Udover de deltagende 
kørere og passagerer dukkede også en 
del lokale op for at kigge på og få en 
snak med ejerne af bilerne. Mange fandt 
en krog med lidt læ, så kaffen og kagen 
kunne nydes, inden det var tid til at sige 
tak for denne gang. 
Mon ikke vi finder nogle steder at mødes 
igen i 2017.
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Besøg på Esbjerg Vandværk

November måneds pubmøde i Sydvest 
havde Henriette og Palle valgt at afholde 
på Palles nye ”legeplads”, det 70 mill. kr. 
dyre Esbjerg Vandværk.

Værket er helt nybygget og knapt taget i 
brug, og Palle gav en meget levende og 
indholdsrig rundvisning på et værk, som 
er bygget efter de nyeste principper.

Som det ses af billederne var der stor 
interesse, nysgerrighed og spørgelyst fra 
de fremmødte.

Efter gennemgangen af værket var Hen-
riette vært i mødelokalet med kaffebord 
og hjemmebag.

Tak for en hyggelig aften
1107 Hanne og Leif
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Abonnement på AUTOSPORT i 2017 
 
Som medlem af MGCC har du nu mulighed for at abonnere på 
motorsportsmagasinet AUTOSPORT til specialpris. 
 
Magasinet udgives af Dansk Automobil Sport Union (DASU), 
og udkommer 6 gange årligt. Det indeholder artikler om alle 
former for dansk motorsport – på amatør såvel som på det 
professionelle plan. 
 
Som medlem af MGCC kan du tegne årsabonnement for kun 100 
kr., og samtidig er du med til at styrke MG Sport i DASU, som 
klubben er medlem af. 
 
Hvis du ønsker at tegne abonnement, skal du overføre 100 kr. til 
konto nr. 9860 0000363987 og på overførslen skrive dit medlemsnummer og navn. 
 
Har du spørgsmål til abonnementet, er du meget velkommen til at kontakte Uffe Madsen på tlf. 
4036 3175 eller mail: uffe@mgcc.dk. 
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Klubshop
MG CarClub

DENMARK

Tre er ikke altid et umage par
- derfor har vi i boghandlen sammensat 
en lille vinterbuket, af tre engelske ”roser”, 
til dit forestående arbejde på værkstedet.
Skal du i gang med din MGB, foreslår vi 
disse tre bøger, som dækker de fleste 
tilgange til en reparation eller sågar 
restaurering.
Den første bog, vi har valgt at præsen-
tere, er for originalnørderne. Vil du gerne, 
at din B’er skal fremstå nøjagtig, som da 
den forlod fabrikken, er Anders Ditlev 
Clausagers – Original MGB ”biblen”. 
Den er en ”must have”, hvor alle detal-
jer og forskelle fra årgang til årgang er 

beskrevet, så den er uundværlig under 
restaureringen, men fungerer også som 
spændende læsning i en hyggestund. 
Bogen er en rigtig kioskbasker, som 
forsvinder i et hurtigere tempo, end vi 
kan skaffe den. 
Den anden bog er den professionelle 
værkstedshåndbog. Her har du vejled-
ning til en hvilken som helst reparation, 
der ikke vedrører karossen. Alle tal og 
detaljer vedrørende det tekniske finder 
du her.
Tredje bog er for hobby mekanikeren. 
En super anvendelig bog for os, der har 
mod på selv at gå i gang med et projekt, 

men gerne vil have en beskrivelse med 
mange billeder og illustrationer. Dejlig 
anvendelig bog, for den ikke alt for 
erfarne mekanikker.

God fornøjelse på værkstedet.
1.  Anders Ditlev Clausager. Original MGB. 

Herridge & Sons Ltd. 2015. 152 sider. 
350 Kr. (bogen er ny)

2.  MGB Workshop Manual. British Leyland 
Limited. 1976. (AKD 4957 5th Edition) 
300 Kr. (bogen er brugt)

3.  Lindsey Porter. Guide To Purchase & 
D.I.Y. Restoration. Haynes Publishing. 
1983. 200 kr.

Nyt fra boghandlen
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Afholdte Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Julepubmøde 2016

Tekst og foto: Carsten Thorgaard
En god tradition, der holdes vedlige, var 
et besøg hos Charlotte og Bøje om-
kring den 1. december. Eftermiddagen 
startede i værkstedet, hvor der udover 
nogle biler, der skal repareres, også stod 
opstillet en del af MG klubshoppen, så 
der kunne handles lidt julegaver. 
Snakken gik lystigt, mens der blev hand-
let, kigget på biler og drukket en øl, vand 

eller et glas vin. Senere gik turen ind i 
stuen, hvor der var dækket op til det helt 
store engelske kaffebord. 
Bøje bød velkommen, hvorefter Charlot-
te fortalte lidt om, hvad de enkelte kager 
bestod af. Appetitten fejlede absolut ikke 
noget, så der blev taget godt fra. Spise 

”kagekonen” ud af huset lykkedes dog 
ikke, der var rigeligt!
Til traditionen hører også en lille konkur-
rence. Igen i år omhandlende biler, hund 
og personer på adressen. Gad vide om 

Lillian og Kristian fra Ølgod har insidervi-
den, for de løb begge af med en præmie. 
Et lille indslag fra en af medarbejderne i 
klubshoppen var en tak for godt samar-
bejde til Anette Hartmann, der har be-
sluttet at stoppe som leder af shoppen. 
Der blev samtidigt budt velkommen til 
de nye ledere Ulla og Mogens Petersen. 
Hen på eftermiddagen var der alminde-
ligt opbrud, der blev sagt tak for i dag og 
ønsket god jul og godt nytår.
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Julen er overstået og et nyt år ’truer’. Der 
er heldigvis håb forude - det bliver snart 
forår igen. Det er trods alt kun i de fire 
værste vintermåneder, at du ikke må 
køre i MG’en, hvis du kun har en vete-
ranbilforsikring. Fire måneder som, hvis 
du har mulighed for det, kan bruges til 
vedligeholdelsesarbejder på MG’en. Jeg 
vil begynde med at omtale nogle sikre 
forårstegn, nemlig stumpemarkederne.
 
Stumpemarkeder

Hvis du ikke har prøvet at være til 
stumpemarked, så har du en oplevelse 
til gode. Men alt med måde. For mange 
markeder kan også blive for meget, alt 
for meget og alt for meget gammelt 
jern! Men der er to markeder, som jeg 
vender tilbage til hvert forår (og efterår). 
 
Det ene er Damptromleklubbens Swap 
Meet i Andelslandsbyen Nyvang i 
Holbæk. Det er et udendørs marked i 
smukke omgivelser, især når vejret er 
godt. Der er gratis adgang for fører og 
veterankøretøj, men de medhjælpende 
hustruer m.fl. må slippe 50,- kr. i entre. 
Førstnævnte betyder, at der kommer 
rigtig mange veterankøretøjer ind på 
området, der er virkelig noget at se 
på. Og når det så er overstået er der jo 
selve Andelslandsbyen med arbejdende 
bedrifter (husmandssted, mejeri, smedje 
mm.) og selvfølgelig staderne med 
stumper til gamle biler og MC’ere. Her 
bliver der virkelig tinget om priserne. 
Det sidste er morsomt at overvære. 
Foruden gammelt jern og gode brugte 
reservedele er der efterhånden kom-
met en del gammel motorlitteratur. Det 
vender jeg tilbage til.
 
Det andet marked foregår over en 
weekend i Fredericia i messecentret. Det 
hedder noget så intetsigende som ’Bil-
messe og Brugtmarked’. Her er der tillige 

Til vore medlemmer.
Vi har været så heldige fremover at kunne 
bringe gode råd m.v. fra Matthies Nissen.
Matthies – som er medlem af MG Car Club 
Danish Centre - har velvilligt indvilget i at 
videregive disse råd til vores medlemmer.

mulighed for at købe et veterankøretøj 
i køreklar tilstand eller til restaurering. 
Og så er der mærkeklubbernes stande 
hvor entusiasmen folder sig ud, samt 
alle standene – nogle bemandet af 
forhandlere af nye reservedele til bl.a. 
MG, værktøjer, beklædning mv. og så 
de andre de mere traditionelle stande 
med brugte reservedele. Kommer man 
søndag eftermiddag inden lukketid, så 
er der ofte klækkelige rabatter at hente, 
også på de udstillede veterankøretøjer! 
 

Se mere på klubbens hjemmeside vedr. 
tid og sted for omtalte bil- og stumpe-
markeder.  

Bil og motorbøger

Mit behov for brugte reservedele er 
minimalt. Hvis jeg i løbet af en sæson 
har brug for dele til en af MG’erne, så 
bestiller jeg det, som jeg skal bruge hos 
en af vore MG reservedelsleverandører 

– se klubbens hjemmeside. Alt andet vil 
være meget tidskrævende og man kan 
ikke være sikker på, at man kan finde 
de pågældende stumper/reservedele 
på et stumpemarked. Og slet ikke i den 
kvalitet, som jeg ønsker, selv om brugte 
dele ofte er bedre end de nye dele, der 
importeres fra … gæt selv!

Hvad ’støver’ jeg så rundt efter, når 
det ikke er reservedele? Tidstypiske 
bil- og motorbøger, men ikke de kulørte 
bilrevyer, der lå under vor barndoms 
juletræer – de er nemlig ikke særlig in-

formative, de indeholder som regel kun 
bilbilleder, ofte af store flydere og super 
sportsvogne. Her er et bud på tre bøger, 
som jeg vurderer som ’værdifulde’, dels 
som rene opslagsværker og dels som 
’læsebøger’!
 

’Automobil Revue’ (Schweizisk forlag, 
derfor både tysk og fransk sproget). Det 
er en moppedreng på ca. 550 sider som 
udkommer én gang om året. Indeholder 
alverdens bildata, også på bilmærker 
som du ikke nogensinde har hørt om før. 
Der er gennemgang af den pågældende 
bilårgangs tekniske nyheder og her er 
det vestens bilindustri der dominer, i 
hvert fald til op i firserne. Et fantastisk 
opslagsværk, der – desværre - også er 
blevet et samlerobjekt, også i udlandet, 
hvorfor priserne er blevet presset op. 
Herhjemme kan man, hvis man er så hel-
dig at støde på et eksemplar erhverve 
dette for 100 – 200 kr. På de udenland-
ske messer koster de det dobbelte eller 
mere. Jeg har 22 årgange på reolen men 
søger stadig efter årgange fra halvtred-
serne og tidligere. Men det er med den 
slags bøger lige som med god rødvin: 
det er ingen kunst at købe dyrt og godt, 
hvis man har råd til det!    
 

Teknik, holdninger og gode råd
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’Bil og Motor’ (Politikens Forlag). Bogen 
er en del af Politikens håndbogsserie, 
som også omfattede ’Hvem Hvad Hvor’. 
Jeg tror nok at ’Bil og Motor’– blev 
udgivet første gang i 1955 og herefter 
’genudsendt’ i opdaterede udgaver ca. 
hvert andet år. ’Genudsendt’ fordi en 
del af beskrivende stof gik igen uden 
rettelser eller tilføjelser. Jeg kan i hvert 
fald stå inde for at bogen blev udsendt i 
1955, -62, -64, -66 og -70. Det bedste ved 
bogen er at den – forholdsvis detalje-
ret – beskriver de biler/modeller, der 
blev solgt i Danmark det pågældende år, 
samt at der er angivet danske priser på 
bilerne, både med og uden indkøbstil-
ladelse. Der er tillige beskrevet, hvad 
det dengang kostede at holde bil i det 
afgiftsplagede Danmark. 
 
Herudover er der en del samtidig 
beskrivelse af trafik, salgstal og en del 
almen bilteknik. En bog der er god at få 
forstand af, hvis man også er lidt histo-
risk interesseret. Bogen kan erhverves for 
omkring 50 kr. så det slår ikke budgettet 
i stykker.
 

’Min bil og jeg’ (Skandinavisk Motor 
Journals Bogforlag). Forfatter til bogen 
og indehaver af forlaget var en af Dan-
marks bedste motorskribenter Mogens 
H. Damkier. Særdeles god og meget 
læseværdig bog fra 1970 for dem, der 
interesserer sig for datidens biler og 
deres teknik. Men det kræver en god 
lænestol og et slukket TV og nogen 
koncentration for at få det optimale 

udbytte af bogen. Eksempelvis omtales 
de forskellige karburatortyper meget 
detaljeret (ca. 50 sider). Men hvis du ikke 
interesserer dig for Solex karburatoren 
(VW m. fl.) og de andre karburatortyper, 
så gå blot videre til SU karburatoren, der 
omtales meget indgående på 14 sider. 
Sidstnævnte burde som MG kører have 
din interessere. Bogen fås for ca. 50 kr. 
på diverse stumpemarkeder.
 
Mogens H. Damkier var ikke uden hu-
moristisk sans, læs blot her under afsnit-
tet ’motorens vedligeholdelse’:  

Så snart svømmerhuset er blevet tørret 
rent, sætter man låget på plads, og som 
tidligere lært spænder vi spændskru-
erne ’over kors’. Naturligvis opnår man 
en, mere dramatisk effekt, der klar og 
tydeligt kan vise husets kvinder, at man 
har travlt, når man lader en masse mo-
tordele og værktøj flyde rundt omkring, 
men følg alligevel en god regel: Sæt 
tingene på plads efterhånden, som de er 
klar til montering.
 

Husk når du alligevel er på et stumpe-
marked, at se efter en ’Drivers handbook’ 
og en benzinregnskabsbog. Det har 
jeg nævnt tidligere så de pågældende 
bøger ligger sikkert allerede i MG’ens 
handskerum! Jeg havde den glæde at et 
af vore medlemmer fortalte at han nu 
havde læst i ’Drivers handbook’: Du har 

ret, der står sørme meget godt i den – 
jeg har da lært en masse.
 
Mere tilbagemelding

Et andet medlem udtrykte sin til freds-
hed med mine skriverier, især var han 
meget glad for mine tips til hvordan 
man kunne gøre tingene på en smartere 
måde. Det var jeg selvfølgelig glad for 
at høre, men det er nu alligevel en for 
mig ’belastende’ udtalelse, for hvordan 
skal jeg dog finde på nye ting at skrive 
om, vel at mærke om ting, der ikke er alt 
for banale? Jeg har været i værktøjskas-
sen – den med specialværktøjerne - og 
har fundet en lille ting frem, som jeg har 
fremstillet for et par år siden. Den kan 
måske gøre det ud for et godt tip.
 

Forlænget smørenippel

Kardankrydsene på bl.a. MGA, MGB og 
Midget kan være forsynet med en smø-
renippel. Det er vigtigt at den smøres 
med fedt lige som de andre smøreste-
der i undervognen. De nyere kryds kan 
være uden smørenipler og de kræver 
ikke yderligere vedligeholdelse. Hvis der 
er monteret en smørenippel, så er det 
sikkert en forlænget nippel. Men selv 
med en forlænget nippel kan det være 
svært/umuligt at få plads til fedtsprøj-
tens mundstykke. Et alternativ kan være 
at afmontere kardanakslen for at få plads 
til fedtsprøjtens mundstykke, men det er 
lidt besværligt, mere herom senere.
 
For at løse dette evigt tilbagevendende 
problem har jeg fremstillet en special-
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nippel, som kun bruges som værktøj, 
dvs. at den originale nippel afmonteres/
skrues ud og specialniplen skrues i. Og 
så smøres der – to til tre pumpeslag 
med fedtsprøjten. Specialniplen skrues 
af og den originale nippel monteres. 
Hvis man anvender toppen fra et lille 
topnøglesæt til at skrue niplerne ud og 
ind, så tager hele operationen kun få 
minutter. 
 
 Specialniplen er vist på billedet herover. 
Fremstillingen er ikke svær. Man tager en 
lang og en kort smørenippel. Hovedet 
på den lange nippel saves af og den 
afsavede del stikkes ind i et lille alumini-
umsrør og limes fast med et epoxylim 
(Araldit eller tilsvarende). Røret saves af 
i en passende længde (ca. 5 – 6 cm) og 
i den anden ende monteres en almin-
delig smørenippel. Da gevindet på en 
smøre nippel er konisk (tilspidset) kan 
det med lidt behændighed skrues ned i 
den indvendige del af aluminiumsrøret. 
For en sikkerheds skyld kan man give 
det lidt epoxylim på gevindstykket. Det 
var det. Tilbage er kun at fortælle at 
du kan købe den rigtige dimension af 
aluminiumsrør (8 mm udv. diameter og 
6 mm indv.diameter) i de fleste bygge-
markeder. God fornøjelse.
 
Kardanakslen

Hvis du afmonterer kardanakslen, så 
husk forinden at mærke den, sådan at 
når den igen skal monteres så benyttes 
de samme bolthuller, som før de blev 
afmonteret. Dette af hensyn til afbalan-
cering af akslen. Hvis den bliver vendt en 
halv omgang, så kan du risikere at akslen, 
når den er monteret, er ude af balance, 
hvilket kan give nogle kedelige og ska-
delige rystelser i bilen når du kører, især 
ved høje hastigheder.
 
En anden nyttig ting at vide er, at 
kardanboltene er specialbolte med et 
bryststykke (’pasbolte’) og det skal være 
de helt korrekte bolte, ikke noget med 
at gå på kompromis! Til orientering: Den 
ene af Rikkes MGB’ere var af uforstan-
dige mennesker blevet udstyret med 
almindelige bolte med gevind helt op 
til bolthovedet. Det kunne nær have 
været gået galt, idet boltene ikke passer 
til flangens bolthuller (boltens diameter 
er for lille i forhold til hullet) og det kan 
give slør, også selv om møtrikkerne er 
spændt med det korrekte moment (ca. 
45 Nm).
 

Tilsvarende med møtrikkerne, som er af 
den selvlåsende type. Selvlåsende mø-
trikker må, hvis det skal være helt rigtigt, 
ikke benyttes mere end én gang. Måske 
to gange hvis de stadig gør modstand 
når de skrues på. På nogle tegninger i 
reservedelskatalogerne er der vist, at 
der skal benyttes en selvlåsende møtrik 
sammen med en fjederskive. Det er 

en gammel diskussion: selvlåsende 
møtrik med eller uden fjederskive. Min 
holdning er, at det næppe skader at 
anvende en fjederskive sammen med en 
selvlåsende møtrik, men det er ’dobbelt-
konfekt’ idet fjederskiven i sig selv – hvis 
den er ny og spændstig – også virker 
som en låseenhed, men næppe så ef-
fektivt som en selvlåsende møtrik. Men 
en almindelig fladskive gør ingen skade 
eller gavn.  

Vidste du i øvrigt at kardanboltene til 
MGB også passer til en Volvo? Altså en 
ældre Volvo fra den gang da svenskerne 
købte bagtøjer til Volvo’erne i England. 
Men hvad mere pudsigt er: Boltene er 
dansk fremstillede!  
 

Indbydelse til arrangementer
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Major European MG Events for 2017
Month Date Place Name and description Contaktperson

/telephone/website/mailadress
Country Comments

January 8 Houten    MG  Spare Day MGCC NL Holland Exhibition
Jumble

February 3-5 Bremen Bremen Classic Motors Show
With MGCC D booth

MGCC Germany Germany Exhibition

8-12 Paris Retromobile MGCC France France Exhibition
19 Stoneleigh MG Spare Day, Warwickshire MGCC UK England Exhibition

March
April 5-9 Essen Techno Classica

With MGCC D booth
MGCC Germany Germany Exhibition

May
21-22 Beaulieu Autojumble Beaulieu Motor Museum England Jumble

19-21 Madrid        Iberian Meeting MGCC Spain Spain Rally

June
2-3 Sauerland Pfingsttreffen/Whitsunday

Meeting
MGCC Germany Germany Event

2-4 Gram Castle
Soenderjylland

Annual Meeting (Årstræf) MGCC Denmark Denmark Event

11 Gavnö Gavnö Classic AutoJumble &
Concour de Charme 2015.

MG Car Club Danish Centre Denmark Exhibition

8-11 Norge Norsk MG Rally MGCC Norway Norway Rally

17-18 Silverstone MG Live MGCC UK England Exhibition
17-18 Sweden SMGM MGCC Sweden Sweden Rally
22-26 Goodwood Goodwood Festival of Speed https://www.goodwood.com/motors

port/motorsport.aspx
England Hillclimb

July

August
11-13 Nurburgring AVD-OLDTIMER-GRAND-PRIX

With MGCC D parking space
http://www.nuerburgring.de/en/eve
nts-tickets/oldtimer/avd-oldtimer-

grand-prix.html

Germany Race

12-14
Island Als

International MG Als Meeting
Rally, Driving tests
Rocker cover race

MGCC Denmark Denmark
Event

2-4 Gram Castle
Soenderjylland

Annual Meeting (Årstræf) MGCC Denmark Denmark Event

17-20 Norge Norsk MG Treff MGCC Norway Norway Rally
23-27 Luxembourg MGCCL 60         MGCC Luxembourg Luxembourg Rally

September
2-3 Hamburg 14. Stadtpark Revival mit

Clubstand MGCC
Event-Link : http://www.mg-

freunde-hamburg.de
Germany Clock Race

2-3 Beaulieu Auto Jumble Beaulieu Motor Museum England Jumble
8-10 Goodwood Goodwood Rivival https://grrc.goodwood.com/section/

goodwood-revival/
England Race

October 7-9 Monaco Monte Carlo Event MGCC Monaco Monaco Event
November

Indbydelse til arrangementer
MG CarClub
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Flere oplysninger; Gert Jørgensen tlf. 40 41 67 93 eller email: gert.joergensen@mgcc.dk



30 MGCC, Denmark

Indbydelse til arrangementer
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DENMARK

MG årstræf på Gram Slot
Årets helt store MG-begivenhed afholdes i pinsen fra den 2. til den 4. juni 2017
Slotsvej 54, 6510 Gram

Foreløbigt program
Fredag 14.00 – 17.00  Ankomst og indkvartering
 17.30               Velkomst og orientering
 18.00               Buffet i stalden med 2 - 3 slags kød, 2 slags kartofler,
                                             diverse salater samt hjemmebagt brød og smør
 20.00               Rockercover race.  (se artikel i bladet) 
 21.00           Aftenhygge.
Lørdag  08.30  Morgenbuffet m. kaffe/the, juice, pålæg, ost og brød.
 09.30  Slotsrundvisning - kræver tilmelding kr. 50,00 pr. person
 11.00 – 14.30  Picnictur i omegnen (picnickurv til at medtage tilbydes)
 15.30  Concours de charme ved Hovedbygningen (tilmelding)
 18.00  Festmiddag i stalden indeholdende 3 retter med musik og                                                  
   mulighed for en svingom samt uddeling af pokaler
   Og så selvfølgelig en masse MG-hygge og god stemning              
   Der vil i løbet af lørdagen være opgaver specielt tilrettet
   børn samt mulighed for at overvære demonstration
   af nogle af de varer, som sælges i Slotsbutikken 
   (Summer Bird og lignende).Mere herom senere..
Søndag  08.30  Morgenbuffet m. kaffe/the, juice, pålæg, ost og brød.
   Herefter tak for denne gang og kom godt hjem.

Under hele weekenden vil MG-Klubshoppen være åben i det omfang, der er mulighed herfor.

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
Det er vort håb at rigtig mange vil finde det attraktivt at deltage i hele eller dele af dette arrangement. Hygge, sjov, fest og fælles-
skab skal være nøgleordene for et helt fantastisk  MG ÅRSTRÆF  2017.

MG-Hilsen:    Jens Byskov Jensen  mail: jens@mgcc.dk  tlf. 7631 0221
                      Mogens A. Petersen  mail: mogens@mgcc.dk  tlf.  2167 0949
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Tilmelding
MG Årstræf Gram Slot
Der vil være mulighed for at tilmelde sig hele programmet eller dele heraf - se nedenstående.
Overnatning i dobbelt værelse kr. 800,00 pr. nat. Kontakt receptionen Gram Slot på tlf. 
74820040 eller booking@gramslot.dk . Husk at nævne, at du deltager i MG Årstræf.
______________________________________________________________________________________________
Der er endvidere mulighed for overnatning i telt/campingvogn, dog med tilslutning af strøm i begrænset omfang. Husk at gøre 
opmærksom på såfremt strøm er en nødvendighed. Pris pr. enhed pr. nat kr. 75,00. Der er naturligvis adgang til toilet og badefacili-
teter.

Antal ____________   Overnatning telt campingvogn a kr. 75      Kr._____________
Antal____________  Spisning (buffet) Fredag a kr. 159               Kr._____________
Antal____________ Morgenbuffet Lørdag a kr. 80                     Kr._____________
Antal____________ Picnickurv Lørdag a kr. 130  pr. person       Kr._____________
Antal____________ Festmiddag Lørdag a kr. 298                    Kr._____________
Antal____________ Morgenbuffet Søndag a kr. 80                      Kr._____________

(Drikkevarer er ikke indregnet i priserne, med undtagelse af morgenbuffet.)
Børn 3 – 12 år halv pris for forplejning
Antal___________  Deltager i Rocker Cover Race.  (Gratis)
Antal____________ Slotsrundvisning a kr. 50 (special pris)         Kr._____________

Pris i alt for deltagelse……… …………………………………….     Kr._____________

Beløbet bedes indsat på konto i Salling Bank: reg.nr. 7890  konto 1163416
Husk at opgive navn og medlemsnummer
Først herefter er tilmelding godkendt
VI tilmelder os deltagelse i concours de charme sæt X ____________________
Vi tilmelder os deltagelse i picnicturen sæt X________________________
Navn på samtlige deltagere:…………………………………….................................................
                                                 ……………………………………………………………………………………..
                                                 ……………………………………………………………………………………..
Medl. nr.: ………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse:   …………………………………………………………………………………………………………………
Postnr.: ……………………………….  By: …………………………………………………………………………..
Telefon: ……………………………….. Mail: ……………………………………………………………………….
MG-Type: ……………………………..  Årgang: …………………………………………………………………..

Tilmelding sendes til Frank Neumann, Hulgårdsvej 3, Hejlskov, 7840 Højslev
Mail:  Frank@mgcc.dk

Absolut seneste tilmelding og betaling: 1. maj 2017  

Vi vil løbende opdatere tilmeldinger på klubbens hjemmeside, så følg med her.
Gram Slot råder over 45 dobbeltværelser, så vil I bo lige midt i det hele anbefales det at booke værelse hurtigt  (Gram Slot tlf. 7482 
0040. Husk at opgive at I deltager i MG Træffet.

Alternative overnatningsmuligheder:  
Den Gamle Kro 6510 Gram  Tlf. 74821620
Bed & Breakfast  (flere muligheder i området)
Søg på campingpladser og hytter i området…
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Så skal der igen køres ROCKER COVER RACE
Til 40 års jubilæet i 2013 fabrikerede Carsten Wiwel og Klaus Asmussen en meget flot rocker cover racerbane. Der blev ved jubilæet 
kørt en turnering med disse skønne køretøjer, i øvrigt til stor morskab og fornøjelse for deltagere og publikum.
Vi har tænkt os at gentage denne succes ved det store MG årstræf i Gram 2017, og der vil naturligvis være pokaler til vinderne.
Da vi meget gerne skulle have rigtig mange til at deltage i spøgen, kommer her gældende regler for at medvirke med sin egen 
hjemmebyggede racer.

BILERNE  Bilerne må ikke have nogen motorkraft. Al fremdrift skal foregå ved hjælp af       
                  tyngdeloven.
                  Bilerne skal være baseret på/omkring et ventildæksel fra en engelsk     
                  bilmotor.
                  Akselafstanden må ikke være større end 24 inches eller (60,96 cm)
                  Sporvidden må ikke være større end 14 inches eller (35,56 cm)
                  Bilerne skal have 4 hjul, og må ikke være større end 6 inches eller 
                  (15,25 cm) i diameter.
BANEN   Banen består af en rampe, der er 8 fod (2,4 m.) lang, efterfulgt af en vandret 
                 og plan udløbsbane på 20 fod (6 m.)
                 Rampen er opdelt i 2 parallelle baner, hver med en bredde på 2 fod (0,6m.)
                 rampen er 2 fod høj bagtil. Fortil er overgangen til det vandrette stykke 
                 jævn og uden forhindringer.
                 Den vandrette udløbsbane består af 2 baner, som hver især er 2 fod i 
                 bredden.
                 Den officielle ”startlinie” er placeret 2 fod fra den bageste kant af rampen.
                 En mekanisk port udløser starten.
                 Mållinien skal være markeret 20 fod (6 m.) fra rampens forkant.
RACET     Løbene vil blive kørt i heats med 2 biler.
                  Bilerne vil blive sendt af sted med forhjulene stående på startlinien. Den
                  første bil, der krydser mållinien med forhjulene vinder. Hvis ingen kommer 
                  over mållinien, er det den, der kommer længst, der vinder.
                  Hvis hjulene rører linierne der adskiller de 2 baner, eller den kører over
                  i modsatte bane, diskvalificeres den. Den konkurrerende bil vil straks blive
                  udråbt som vinder.
                  De vindende biler vil straks gå videre til næste runde, indtil alle – på nær en -  
 er elimineret.
En rocker cover racer behøver ikke være særlig avanceret. Et dæksel, aksler og hjul er grundelementerne. Nogle bruger CD skiver 
som hjul, andre de gamle Teknohjul og andre igen Lego. Så ud i gemmerne eller forhør en kammerat om han skulle ligge inde 
med et dæksel.   
Skal du være med, så prøv også at tilbringe lidt tid på youtube.com . Søg også på billeder, når du Googler. Der ligger mange klip fra 
et hav af arrangementer kloden rundt.
Bliv inspireret, brug fantasien og kom i gang!  Vi ses til MG årstræffet i Gram!

Oprindelig artikel skrevet af Carsten Wiwel (107)
tilrettet af Mogens A. Petersen (2414)
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Pubmøder i Sydvestjylland  
10. januar 
Erik og Anne Grethe Knudsen Skytte-
vænget 10 6710 Esbjerg V
Tlf:75116735/22716735
 7. februar 
Erik Thastrup Vesterbækvej 4 6800 Varde 
Virksomhedsbesøg  Tlf:22671222
14. marts
Jørgen og Else Lind 
Edelsvej 30 6700 Esbjerg    
Tlf:75164114/20166614
8. april
Bøje og Charlotte 
Urup Kirkevej 24 7200 Grindsted 
Tlf:28256015 Forårsklargøring
9. maj
Kristian og Lisbeth Mogensen 
Niels Storegårds vej 26 6731 Tjæreborg 
Tlf:75170180/28848636 Værkstedsbesøg
13. juni
Niels Jørn Lyhne 
Engvej 13 6862 Tistrup Tlf:75299569
8. August
Tommy og Sonja 
Diget 16 6862 Tistrup Tlf:42520916
12. september
Jonathan Madden 
Skippervænget 69 6710 Esbjerg V
Tlf:51886408 Virksomhedsbesøg
10. oktober
Kaare Pedersen 
Sallingsundvej 24, 6715 Esbjerg N
Tlf:20641030 Virksomhedsbesøg
14. november
 Anette og Flemming 
Jørgen Glavindsvej 24a 7200 Grindsted
Tlf:22996725 Virksomhedsbesøg
2. december
Bøje og Charlotte 
Urup Kirkevej 24 7200 Grindsted 
Tlf:28256015

Pubmøder i Sydøstjylland
Den 11. januar vil Thor Flade gerne 
holde pubmøde på adressen
Mårvej 11, 8722 Hedensted.
Thor er i gang med et MG midget 
projekt sammen med sin søn og der 
kommer en moderne K motor i som 
erstatning for den originale motor.
Lad os se hvordan han får det sat sam-
men.
Thor har jo også sin flotte TWR som 

bestemt er et kig værd, selv om det ikke 
er en MG.
Husk en 20’er til kaffekassen.
Tilmelding på thorflade@gmail.
com /29930783 

Den 8. februar inviterer Kurt Søgaard, 
Silkeborg til pubmøde i hans værksted 
for klassiske biler på adressen Karlskrona-
vej 31, 8600 Silkeborg
Start kl. 19.00 – 22.00
Kurt foretager service, reparationer og 
restaureringer af klassiske biler, så der er 
altid noget spændende at se på.
Kom og vær med til en hyggelig aften. ( 
Pubmøde)
Kurt vil være vært ved én øl/vand/kaffe 
og et stykke brød.
Husk en 20’er til kaffekassen
Tilmelding på N.K.Soegaard@mail.dk/
mobil 21208890

Den 8. marts vil Karsten Pedersen gerne 
holde pubmøde på adressen Skovpar-
ken 46, 8722 Hedensted.
Han har sin fine MGB 1965 i garagen og 
måske er MGB “raceren kommet hjem fra 
vinterhi for at få en nyrenoveret motor 
lagt i, inden sæsonen går i gang”.
Husk en 20’er til kaffekassen. 
Tilmelding på klp@hafnet.dk/ 23962617

Pubmøder Sønderjylland
1. februar
Allan Rempt
Østkystvej 28. 
Tlf. 22317871
 
18. marts
Forårs klargøring Asseballeskov Auto
Østkystvej 40 
Tlf. 74474308
 
 5. april
Herdis og Harry
Mommarkvej 252 
Tlf. 71107198
 
3. maj
John Automester Jensen
Kærvej 90.
Tlf. 74404866
 

7. juni
AnneMette og Ernst Kold
Raunskobbel 4. 
Tlf. 74487533
 
5. juli
Karin og Bjarne Patsche
Østerkobbel 34. Augb.
Tlf. 29912985
 
 2. august
Hella og Gert  sommergrill
Mommarkvej 42 
Tlf. 61260688
 
6. september
Dorthe og Ole Grønning
Vendsysselvej 8. 
Tlf. 82432577
 
4. oktober
Irene og Sv Åge Jørgensen
Højløkke Braue 
Tlf. 24405239
 
1. november
Jeanett og Casper Jørgensen
Mjangvej 15 Kirkehørup 
Tlf. 51895217
 
6. december
Julefrokost et eller andet sted
gode forslag modtages på 71107198
 
Husk sidste tilmelding ALTID SØNDAGEN 
FØR
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk  

 .
 Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring A/S

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler 
fra 1981 eller før:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
25.000 
75.000  8

125.000  1.
175.000  1.
225.000  1.
275.000  1.
325.000  1.
375.000  2.
400.000 2.
475.000 2.
525.000 2.

o.s.v.
Selvrisiko kr. 1.4 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982 
til og med 1988:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

25.000  1.4
75.000  2.

125.000  2.
175.000  3.
225.000  3.
275.000  4.
325.000  4.
375.000  5.
400.000  5.
475.000  6.

o.s.v.
Selvrisiko kr. 4. kr.    0
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Har du en veteranbil, kan du og din bil  
blive forsikret i Runa Forsikring

Årlig pris for ansvar og kasko

• Veteranbil fra 509 kr.
• Veteran MC fra 545 kr.
• Klassisk bil fra 1.364 kr.
• Klassisk MC fra 1.397 kr. 

Indeks 2016

Vi tilbyder

• Ingen krav om klubmedlemsskab
• Gode dækninger 
• Mulighed for at købe flere 

typer private forsikringer

– en del af LB Forsikring
RUNA VETERANKontakt os for mere information

www.runa.dk • 33 32 22 00 

Vi passer på dig

Forsikring til  
dit kæreste eje

PS: Vores normale bilforsikring blev kåret Bedst i Test juni 2015 af Tænk Penge.

MG_bladet_A4_RUNA_VETERAN_2016.indd   1 28-01-2016   13:03:13
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Hvem skal have hvad?

Har du nyheder eller fotos til www.mgcc.dk, disse 
til en hjemmesideredaktør:

Camilla Nilles - camilla@mgcc.dk
Carsten Thorgaard - carsten@mgcc.dk
Anders Peter Eeg - ap@mgcc.dk
Kent Thomsen - kent@mgcc.dk
Poul Rasmussen - poul@mgcc.dk
Casper Jørgensen - casper@mgcc.dk
Torben Juul Hansen - webmaster@mgcc.dk 
 
 
Alt til MG-bladet sendes til redaktøren:
Anders Øster - mg-bladet@mgcc.dk

Gimming Autoværksted 
MG   -   Triumph   -   Morris 

Service - Reparation - Renovering - Veteransyn - Pladearbejde  
Lakering - Interiør - Motorrenovering - SU karburatorer renoveres 

 

Vestrupvej 165 - 8930 Randers NØ – Tel. 8642 0132 
www.gimmingauto.dk  -  gimming-auto@tdcadsl.dk 

  

Adresseændringer til claus@mgcc.dk                Nye medlemmer
MG CarClub

DENMARK

3227
Hans Erik Jacobsen
Bønnekilde 22
6400 Sønderborg

3228
Finn Pedersen
Klosterlundvej 12
7442 Engesvang

3229
Poul Erik Brøchner
Hækkehusvej 10
5250 Odense SV.

3230
Lars Vølund
Kirsebærvænget 4
5270 Odense N.

3231
Birgit Byskov Jensen
Grejsdalsparken 18, 2 tv.
7100 Vejle

3232
Knud Aage Nielsen
Nygade 28
5592 Ejby

3233
Hjalte Værge Amundsen
Balvej 7
5762 Vester skerninge

Clara i Esbjerg løbet
I novemberudgaven skrev Clara artiklen MG klub for børn.
Desværre var der ikke kommet et foto med af Clara, det råder 
vi bod på her.
Sammen med sin papfar Palle kørte hun en samlet 3. plads 
hjem i MG Esbjergløbet.
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Pubmøder 2017
Dato Event Annonceret Tidsfrist Tilmelding

Nordjylland
Midtvestjylland
Sydvestjylland
10. Januar Pubmøde Januar - Erik - 75116735/22716735

7. Februar Pubmøde Januar - Erik - 22671222

14. Marts Pubmøde Januar - Jørgen - :75164114/20166614

8. April Forårsklargøring Januar - Bøje - 28256015

9. Maj Værkstedsbesøg Januar - Kristian - 75170180/28848636

13. Juni Pubmøde Januar - Niels Jørn - 75299569

8. August Pubmøde Januar - Tommy - 42520916

12. September Virksomhedsbesøg Januar - Jonathan - 51886408

10. Oktober Virksomhedsbesøg Januar - Kaare - 20641030

14. November Virksomhedsbesøg Januar -  Flemming - 22996725

2. December Pubmøde Januar - Bøje - 28256015

Østjylland
Sydøstjylland
11. Januar Pubmøde Januar - Thor - 2993 0783

8. Februar Pubmøde Januar - Kurt - 2120 8890

8. Marts Sommergrill Januar - Karsten - 2396 2617

Fyn
Sønderjylland
1. Februar Pubmøde Januar Søndag aften før Allan - 2231 7871

18. Marts Forårsklargøring Januar Søndag aften før 7447 4308

5. April Pubmøde Januar Søndag aften før Harry - 7110 7198

3. Maj Pubmøde Januar Søndag aften før John - 7440 4866

3. kolonne viser hvilket blad arrangementet har været omtalt i.

Oversigt over Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Pubmødekordinator 

søges til 

Sydvestjylland 

Alle pubmøder i 2017 er planlagt 

Så det skulle være nemt at komme i gang

Ring til Jens Byskov 40506093 hvis det er noget 

for dig



Bestyrelsen

 Formand:
 Jens Byskov Jensen 
 Billundvej 24 
 7323 Give
 Tlf. 7631 0221 
 Email: jens@mgcc.dk

 Bestyrelsesmedlem:
 Claus Pedersen
 Bogfinkevej 40 
 8382 Hinnerrup 
 Tlf. 4035 3622
 E-mail: claus@mgcc.dk

 Sekretær:
 Casper Jørgensen 
 Mjangvej 15 
 6470 Kirke Hørup
 Tlf. 5189 5217 
 Email: casper@mgcc.dk 

Biltype-kontakter:
FWD: Harry Lagoni
 Mommarksvej 252
 6470  Sydals
 71107198

Magnette: Jørn Rasmussen
 Overgaden 35
 7080 Børkop
 Tlf/fax: 7586 2256

MGA: Gert Jørgensen
 Mommarkvej 42
 6400 Sønderborg
 Tlf: 7442 3439

MGB: Dennis Linnet, 
 Fjordhestevej 2, 
 7323 Give, 
 tlf. 21609613

MGB V8: Søren M. Sørensen
 Dyregård, Overbyvej 13, As
 7130 Juelsminde
 Tlf: 2756 0000

MGC: H. K. Kristensen
 Runehøjen 4, Hasle
 8210 Århus V
 Tlf.: 8624 4193

MGF: John Hollænder
 Johannesmindevej 4
 9000 Ålborg
 Tlf. 9813 1587

Midget: Harry Lagoni
 Mommarksvej 252
 6470  Sydals
 71107198

SVW:  Jørgen Hansen
 Drosselvej 9, Hammerum
 7400 Herning
 Tlf: 9711 6223

T-Typer: Asbjørn Pinholt
 Holbergsvej 45
 7500 Holstebro
 Tlf.: 9742 7505

Y-Typer: Frank Neumann
 Huldgårdvej 3, Hejlskov
 7840 Højslev
 Tlf. 9754 2303

Z-typer:  Morten Vestendahl Nielsen 
Rådyrvej 23, Søften 
8382 Hinnerup 
Tlf. 8691 1601

 Løbs- og arrangements koordinator:
 Niels Jørgensen
 Ørgårdssti 7
 7700 Thisted
 Tlf. 9797 5267
 E-mail: niels@mgcc.dk

 Kasserer:
 Frank Neumann
 Huldgårdsvej 3, Hejlskov
 7840 Højslev
 Tlf. 97542303
 E-mail: Frank@mgcc.dk  
 
Suppleanter:
Mia Norman Andersen
Søren Wiwel 

Nye medlemmer/adresseændringer:
Claus Pedersen
Bogfinkevej 40 
8382 Hinnerrup 
Tlf. 4035 3622
E-mail: cp@jp-industri.dk

Klubshop:
Anette og Flemming Hartmann
Jørgen Glavindsvej 24a, 
7200 Grindsted 
tlf. 22996725

Arkiv:
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 3439

Udenlandske arrangementer  
(Europa):
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
DK - 6400 Sønderborg
Tlf. / Fax.: (0045) 7442 3439
E-mail: Gert.Joergensen@mgcc.dk

Klubbens hjemmesideadresse:
www.mgcc.dk
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Pas godt på din 
gamle kærlighed

Gå ind på nordiskveteran.dk 
eller ring på telefon 3547 7747




