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Alt i reservedele og tilbehør til
MGB/C, MGA, Midget, MGF/TF, T-typer, Sprite, Mini, Morris 1000, Triumph & AH

Vi byder dig velkommen i vores forretning
og på vores webshop.
Alle varer sendes samme dag som de bestilles,
de bliver sat ved dør og du får en SMS med
sporingskode.

Førende i beklædning:
Flyver- & bomberjakker
Læderhjælme
Sixpence / Caps
Kørehandsker
Halstørklæder
Googles mv.

webshop >>

Vi lagerfører Danmarks største
tilbehørsprogram til alle MG &
Mini modeller samt TR & Morris.

Lagerførende i reservedele til
alle MG & Mini modeller samt i
sliddele til TR & Morris.
Danmarks billigste elektronisk
tænding & strømfordelere !

www.mgcenter.dk << Webshop

Tlf. 98374190
Vores åbningstider er 8-16 man til tors og 8 til 15 fre.
Weekend åbent efter aftale.

30år
198
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Events,
ferie, evt. lukkedage mv. kan ses under
2
MGCC, Denmark
”Aktivitets kalender” på vores webshop www.mgcenter.dk

Formanden har ordet
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Efter min mening er en klub en social konstellation, som man
melder sig ind i for at være sammen med andre der deler ens
interesse - i vores tilfælde er det MG biler, det drejer sig om. Vi
er så heldige at have en klub, hvor man kan dyrke sin MG på
mange forskellige måder. Vi har arrangementer af vidt forskellig karakter - pubmøder, picnicture, autojumble, klubmesterskabsløb, MG sport - og netop bredden i arrangementerne
er med til at sikre, at der er noget for enhver smag. Men hvis
bredden i klubben skal bevares, er det samtidig vigtigt, at vi
som medlemmer udviser stor tolerance overfor de medlemmer, der ønsker noget andet end os selv. Der skal være plads
til både de rent sociale arrangementer, de køreglade arrangementer, og de fartvilde arrangementer.
I dette blad finder I et forslag til vedtægtsændringer underskrevet af Ib Lynge og Jørgen Hansen samt et tillæg dertil af
Jørgen Hansen og Claus Kjærgaard. De foreslår, at klubben
deles ind i geografiske centre, ligesom MG Car Club er det i
England. På generalforsamlingen vælges 3 bestyrelsesmedlemmer - en formand samt to andre medlemmer, der konstituerer sig selv som henholdsvis kasserer og sekretær. Der ud over
vælger eller udpeger hvert center et medlem til bestyrelsen, så
den samlede bestyrelse i alt udgøres af 7 eller 8 medlemmer.
Jeg har snakket med Ib Lynge og Jørgen Hansen om deres
forslag. Først og fremmest ville jeg gerne vide, hvorfor de
har valgt at stille forslaget. Og dernæst ville jeg gerne vide,
hvordan strukturen i så fald skulle være i de enkelte centre det står der nemlig ikke noget om i forslaget. Jeg spurgte, om
centrene skulle have lokale bestyrelser, eller hvordan de lokale
kandidater til bestyrelsen skulle vælges eller udpeges. Ib svarede, at forslagsstillerne først ønskede at svare på spørgsmål ved
generalforsamlingen. Jeg havde gerne set, at de uddybende
detaljer kunne være blevet offentliggjort her i bladet sammen
med forslaget, men nu må vi hver danne vores billede ud fra
selve forslaget, og vente til generalforsamlingen med at høre
nærmere.
Jeg er nødt til at sige, at der er flere ting ved forslaget, som jeg
finder meget bekymrende:

tilknytning - her tænker jeg især på klubmesterskabsløbene og
MG Sport. Begge dele er traditionsrige aktiviteter, som mange
mener er indbegrebet af MG-klubben. Dén kulturarv mener
jeg ikke, vi må sætte på spil.
3. En bestyrelse på 7-8 medlemmer er en tung størrelse at arbejde med. Her tænker jeg på vanskeligheden i at finde datoer,
hvor så mange personer kan samles. Driften bliver også dyrere
med så stor en bestyrelse. Dertil kommer centrene - hvordan
skal de finansieres?
Kort sagt: Jeg er bange for, at klubben vil ændre sig markant,
hvis forslaget vedtages. Vi har naturligvis diskuteret forslaget
i den siddende bestyrelse. Vi mener, klubbens nuværende
struktur med en bestyrelse på 5 medlemmer samt en række
udvalg (bladudvalg, webudvalg, klubshopudvalg med flere)
fungerer rigtig godt, og det har taget mange år at bygge op.
Når man med forslaget ønsker at ændre denne struktur så radikalt, kan vi kun tolke dette som en mistillid til den siddende
bestyrelse og det arbejde, bestyrelsen og udvalgene udfører.
Som forslaget foreligger på nuværende tidspunkt, er den siddende bestyrelse enig om, at vi ikke kan stemme for forslaget.

1. I dag er generalforsamlingen klubbens øverste myndighed.
Hvis forslaget vedtages, vil dette ikke længere være tilfældet.
Kun 3 medlemmer af en bestyrelse på 7 eller 8 medlemmer
vælges ifølge forslaget på generalforsamlingen.

I øvrigt vil jeg nævne, at den siddende bestyrelse består af 5
medlemmer fra hvert sit geografiske område - så den geografiske spredning er allerede en realitet.

2. Jeg frygter, klubben vil miste sin bredde, hvis forslaget vedtages. Hvis man vælger bestyrelsesmedlemmer i lokale centre,
er jeg bange for, bestyrelsesarbejdet vil komme til at minde
om byrådspolitik, hvor de enkelte medlemmer fra centrene har
som hovedinteresse at gavne netop deres center mest muligt.
Dette vil næsten uundgåeligt komme til at blive på bekostning
af helheden. Dermed vil der blive trange kår for de af klubbens
arrangementer, der henvender sig til alle uanset geografisk

Jens Byskov Jensen
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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.

Hvis du ikke modtager bladet kontaktes

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

Email: claus@mgcc.dk

Claus Pedersen
Bogfinkevej 40
8382 Hinnerup
Tlf. 40353622

Klubbens adresse:
E-mail: mg@mgcc.dk
Internet: http://www.mgcc.dk
Deadline:
Den 5. i de lige måneder.

Klubbens internetside

Tryk:
Økotryk, Videbæk
Oplag:
1.500 stk.

Køb og salg på facebook

Forside: Fra Beaulieu
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Følg klubben på facebook

Beaulieu
og
Goodwood,
here we come 2015

Af Hanne og Leif Arentsen
Onsdag den 2. september er vi 10 biler, der mødes i Ribe for at
følges ad til England.
Vi kører ned langs vestkysten ad små veje. Første stop er
grænsen, hvor der provianteres af de få, der endnu har ledig
bagagekapacitet.
Syd for Friedrichstadt holder vi frokostpause på herregården
Hoyerswort Herrenhaus, et sted med masser af historie.

fungerer fint. I Brunsbüttel er der gratis færge over NordOstsee kanal. Turen varer kun 5 min., men det er et fint afbræk
på turen.
Senere sejler vi med færge over Elben, en tur på 20 min. Turen
er planlagt til at gå gennem tunnelen under Weser floden,
men da nogle GPS’ere har deres eget liv, havde vores besluttet,
at vi skulle sejle over Weser fra Bremerhaven. Efter en 10 sek.
lang samtale med Jølva og Carsten, beslutter vi, at det er vores
rute, der er gældende og vi kommer med som de sidste 2 biler.
Fin tur over floden.

Herfra aftaler vi at køre videre i grupper på 2 til 3 biler, hvilket
MGCC, Denmark
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Vi ankommer til Bockhorn næsten samtidig med de øvrige
biler, og det bliver vores første overnatning - 227 miles hjemmefra.
Den 3. september
Fra Bockhorn går turen mod Hoek van Holland. Det er en
speciel oplevelse at krydse grænsen til Holland. Indenfor få
kilometer skifter landskabet fra lettere kuperet med mange
træer og plantager, til fladt og åbent med lange lige veje. I
den smukke by Giethoorn gjorde vi holdt for at indtage en let

frokost. Byen har tidligere været bilfri og med kanaler overalt.
Der er over 180 broer i byen. Videre mod Hoek van Holland
ad motorveje i myldretidstrafik. Ejeren af en enkelt elektrisk
benzinpumpe redder sig en ekstra overnatning i Holland efter
stop på motorvejen. Problemet løses på bedste vis af forsikringen og SOS International. Natfærgen til Harwich. Dejligt at se
dyner efter 245 miles bag rattet.
Den 4. september
Efter en god nats søvn og en rolig overfart går det videre mod

MGCC, Denmark
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syd England, hvor GPS’en er indstillet til at undgå motorveje.
Der er aftalt et besøg hos Peter Edney MG parts, et firma, som
hovedsageligt beskæftiger sig med T Typer og det, der er produceret tidligere. Firmaet er placeret langt ude på landet i en
gammel lade, ja, man føler næsten tiden har stået stille siden
Old Number One. Af de forskellige deltageres samtaler med
Peter høres det straks, at her er en mand med et firma, der har
stor knowhow og viden om MG mærket. Spændende for alle
deltagere, høres det tydeligt ved afgang.
8

Vi er 4 par og to singler, nemlig Else og Jørgen, Lisbeth og
Kristian, Kirsten og Poul-Erik, Hanne og Leif samt Hans Ove og
Erik K., der skal bo i en stor flot og gammel engelsk villa, The
Crest, på Cut Throat Road (oversættelse? nej tak) i Droxford.
De andre: Bøje og Charlotte, Hanne T. og Erik, Jølva og Carsten,
Erik T og Jan, John og Lasse samt
Gareth, havde logi på Shooters Farm Cottage i Newton Valence. Dagens tur var på 162 miles.

MGCC, Denmark

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.

– vi har uden sammenligning Danmarks
bedste veterankøretøjsforsikring

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)

Hos Aros Forsikring har vi uden sammenligning
Danmarks bedste Veteranforsikring
- du opnår en række unikke fordele som helkunde ved os!

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

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.

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.

Forvent lidt mere...
Denmark
Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222 · MGCC,
Døgnvagt
ved skade 8734 5099
www.arosforsikring.dk · aros@arosforsikring.dk
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HediSign.dk – Annonce 2015 – vi tager forbehold for pris- og trykfejl.

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 henvende 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 veteranbil helt uden bekymringer.

Den 5. og 6.september
stod i Beaulieu’s tegn, måske verdens største stumpemarked.
Marked, slot og museum, her er alt, hvad hjertet begærer af
bilstumper og hele biler. Mange stumpekasser blev vendt, der
kunne jo være guld på bunden.
De næste dage gik med ture i det sydlige England. Winchester
er en smuk gammel by med masser af historie. Portsmouth
har mange seværdigheder, vi besøgte D dags museet, Historic
Dockyard (søfartsmuseum) med 10 forskellige events på billetten, blandt andet HMS Warrior fra 1860, et meget flot restaureret krigsskib. HMS M33 kanonbåd fra 1915 og HMS Victory,
Lord Nelsons flagskib samt værksteder og lagre.
Endvidere en dagstur til Isle of Wight, hvor overfarten er med
verdens sidste Hovercraft i rutefart, og bustur rundt på øen
med besøg ved The Needles på øens vestligste punkt.
En aften med besøg på Shooters Farm, hvor der er dækket op i
haven til en fantastisk grillaften.
Den 11. – 13. september
er det Goodwood, der kalder. Et show, der hovedsagelig
består af tre ting: historisk ræs, historiske fly og damehatte.
Utroligt veltilrettelagt event, hvor alt går på oplevelser og fryd
for øjet. Alle troede på et roligt ræs, men så meldte Tom K. sig
som kører, starter sidst og slutter først. Sådan!
Goodwood var under 2. verdenskrig base for Hurricane og
Spitfire fly, og under dette års event blev der fløjet rigtig meget med disse fly. På et tidspunkt var der 16 Spitfire’s i luften på
en gang, også en fryd for øret.
Men som i alle historier skal der være en slutning og det kan jo
passende være starten, for der er nok ingen af deltagerne, der
ønskede at det sluttede.
Det har nok været flere år undervejs med snak, smådrillerier og
stikpiller i bedste MG stil.
I 2014 begynder det at tage fart, og Bøje og Jørgen udfører
et enormt flot stykke arbejde med at tilrettelægge turen. Vi
mødtes flere gange i blandt andet Esbjerg, Sig og Silkeborg for
at aftale enkelthederne til turen.
Herfra skal lyde en stor tak til ildsjælene Bøje og Jørgen.
Vel hjemme igen har speedometeret rundet 1940 miles.
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Ladies Corner

MG Car Club Denmark er landets største mærkeklub. Udover at
have en historie der går mere end 40 år tilbage og forsøger at
samle bilinteresserede omkring et mærke, hvis historie tager
sin begyndelse i 1924, er det også en klub med et højt aktivitetsniveau.
I bladet vil vi lave en serie om de kvinder, som er en del af klubben, uden nødvendigvis at være medlem.
Et lettere omskrevet ordsprog siger, at ”Bag enhver mand står
en kvinde med himmelvendte øjne…”.

Githa Hult
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Da jeg tilbage i 80´erne erhvervede mit kørekort, blev ”min”
første bil min fars Citroen, som jeg af til fik lov til at låne. Jeg
boede i Randers og arbejdede i Århus, transporten foregik
dog mest med tog. På et tidspunkt fik jeg arbejde i Herning
og måtte derfor investere i min egen bil, som blev en blå
Citroen GS 1220. Senere flyttede jeg nærmere arbejdspladsen
i Herning, hvor jeg for øvrigt på et tidspunkt mødte Carsten,
som jeg senere flyttede sammen med. Min GS blev efterhånden for dyr at holde i gang, så den måtte ”lade livet”, og efter
at have solgt forskellige dele fra den, blev resterne solgt for en
hel flaske snaps. Herefter var der indtil 2004forskellige bilmærker i garagen, og hvor jeg senest blev ejer af en Citroen Xantia,
som stadig er min daglige bil.
Sommeren 2007 kom en engelsk bil så ind i husstanden, en
MGB GT årg. 1969. Den blev købt hos en af klubbens medlemmer på Als. I begyndelse var det mest Carsten, som tog afsted
til træf og møder, men efterhånden fik jeg lyst til også at være
med.
Grundlovsdag 2008 arrangerede Carsten for første gang
klassisk køredag i Herningområdet, og da var jeg med til at
modtage deltagerne og dele kortskitser og kørevejledninger
ud, hvilket jeg har været med til alle årene siden. Jeg har også
været med til flere køreture og træf rundt i landet, blandt andet var vi med til klubbens 35 års jubilæum i Brædstrup og 40

års jubilæet i Vingsted. Endvidere har jeg i foråret 2013 været
med som hjælper på klubstanden i Fredericia, men jeg må
desværre konstatere, at kroppen ikke holder til det en anden
gang, også selvom lysten er der, ligesom jeg aldrig kommer
til at være chauffør i den lille grønne. Der skal lidt for mange
armkræfter til.
Efterår/vinter 2014-15 blev jeg en del af køkkenteamet til
klubaftenerne i MG MidtVest, og har igen denne sæson fået
lov til at være med der, hvilket jeg nyder. I 2014 var Carsten så
letsindig at sige ja til at lave en afdeling af MG klubmesterskabet i 2015. Her var jeg også med på banen, først som medkører
i tilrettelæggelsen og på selve løbsdagen som ”praktisk gris”.
Gennem Carstens virke i klubshoppen har jeg også af og til
været levende reklamesøjle.
I årenes løb har vi været mange steder i MG´en, blandt andet
har vi hvert år været med, når Michael Amorsen har arrangeret
Taanum Cottage Garden Tour. Derudover har vi været med
til en del af de arrangementer, der har været i MG MidtVest
og andre steder i klubregi. Samtidig har vi også fået mange
gode venner og bekendte igennem klubben, her vil jeg nok
fremhæve teamet omkring klubstand og shop med ægtefæller samt medlemmerne i MidtVest.

MGCC, Denmark
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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.

Vinteren er en stille tid, men tiden kan
bl.a. bruges til eventuelt at servicere
din MG, hvis du har muligheder for det.
Det bliver snart forår og så er det sidste
udkald for olieskift og smøring inden
MG’en atter skal luftes. Rent teknisk så
bør olieskift og smøring foretages inden
bilen stilles væk for vinteren, men det er
min erfaring, at mange venter med dette
til foråret.
Skift af motorolie og oliefilter
Jeg køber oliefiltrene hos en af de ’autoriserede’ MG reservedelsforhandlere - ikke
dyrere, men sikrere!

næst på med hånden, indtil det ligger an
mod spændfladen. Så tørrer du hånden
af for olie og spænder det yderligere ved
at dreje det ¾ omgang. Så sidder det
rigtig godt fast.

derfor, hvis du alligevel har afmonteret
tændrørene i forbindelse med en motorjustering, så lad starteren frembringe
olietryk inden tændrørene igen monteres og motoren startes.

Jeg vil i den forbindelse advare mod
’uoriginale’ oliefiltre. Jeg har set filtre, der
ikke var udstyret med en indvendig
gummimembran. Membranens opgave
er holde på olien, så den bliver inde i filteret efter at motoren er stoppet. Herved
sikrer man sig, at der næsten øjeblikkeligt
er olietryk, når motoren igen startes
- prøv at holde øje med olietryksmanometret, når du starter.

Påfyldning af motorolie
Når filteret er skiftet og olieaftapningsproppen er monteret, kan der påfyldes
frisk motorolie. I ’Owners Handbook’
er der anført, hvor meget olie, der skal
påfyldes. Men lad være med at påfylde
hele den anbefalede oliemængde, gem
en ¼ liter til ’bedre tider’! ’Bedre tider’
er, når motoren har været stoppet i ca.
10 min. efter at den har været startet
første gang. Først herefter kan du måle
den korrekte oliestand. Måske skal der
efterfyldes en lille smule, men i de fleste
tilfælde er der nok olie på motoren.
Oliestanden må aldrig komme over max.
mærket. Grunden til at du ikke bør påfylde den resterende olie er, at der, selv
om motoren har fået tid til at dryppe det
gamle olie af, stadig befinder sig lidt olie
indvendig i motoren på de ædlere dele.
Det kan ikke undgås.

Oliefiltret bør skiftes ved hvert skift af
motorolie. Gamle motorer griser meget,
også indvendigt i motorblokken, og
olien bliver derfor hurtig kulsort (lige
som på en moderne dieselmotor - uanset fabrikat!). Når den gamle - varme
- olie er tappet af motoren, så løsnes
oliefilteret. Det kan man ikke gøre med
almindelig håndkraft, selv om filteret kun
blev spændt med hånden, da det blev
monteret sidste gang. Medmindre du er
’bomstærk’, så bør du anskaffe eller låne
en oliefiltertang.

Oliefiltrets membran befinder sig nedenfor de seks huller.

Eksempel på en oliefiltertang, en model
der kan anbefales.
Efter afmontering af det gamle filter, skal
det nye monteres. Først smøres filterets
gummipakning med lidt olie - brug fingeren, du er alligevel allerede sovset ind
i gammel motorolie! Filteret skrues der14

Når du har monteret et nyt - olietomt oliefilter, så går der et stykke tid, inden
der er tilstrækkeligt olietryk på motoren.
Det kan motoren godt holde til nogle
enkelte gange, men lad være med at
speede den op for hurtigt at få olietryk,
det belaster bare motoren unødigt. Det
bedste du kan gøre - når du har monteret et nyt filter - er at lade starteren
trække motoren rundt, indtil der kommer olietryk/udslag på manometeret. Så
MGCC, Denmark

Olieaftapningspropper
Jeg glemte at fortælle, at du inden
du skruer aftapningsproppen på, bør
forsyne den med en frisk pakning. Jeg
skriver ’bør’ fordi en enkelt omgang
’genbrug’ godt kan lade sig gøre, hvis du
står og mangler pakningen.

Magnetisk olieaftapningsprop. Læg
mærke til den nye kobberpakning, en
brugt pakning ser noget fladere ud!
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Du bør i øvrigt overveje at udskifte
den originale aftapningsprop med en
magnetisk aftapningsprop. Hvorfor?
Det vil du få at se næste gang, du skifter
motorolie, for så vil den magnetiske del
af proppen være fyldt med fint jernslam.
Slammet stammer fra slidtage i motoren.
Ja, det er meget bekymrende at motoren
slides så meget på bare nogle få tusinde
kilometre, men sådan er det bare! Hvis
der ikke er monteret en magnetisk prop,
så pumpes de små jernpartikler rundt i
motoren sammen med motorolien og
forstærker motorsliddet. Men jernpartiklerne kommer selvfølgelig med ud, når
du skifter motorolien.
Skift af gearkasseolie
Hvis du ikke har overdrive, så vil det efter
min vurdering være passende at skifte
olie på gearkassen hvert 6. år. Olieskift på
en almindelig gearkasse er rimelig nemt.
Bilen skal selvfølgelig løftes fri af jorden,
så man kan komme ind under den.
Herefter løsnes aftapningsproppen og
olien tappes af. Lad gerne bilen stå natten over, så de sidste rester af gammel
olie kommer ud. Den gamle olie ser pæn
og ren ud, når man sammenligner med
motorens olie. Men lad dig ikke narre.
Dels er der små jernpartikler i olien og
dernæst så nedbrydes olien med tiden
på grund af den belastning, som den
bliver udsat for.
Det bliver straks lidt mere besværligt, når
der skal påfyldes frisk olie. På de fleste
MG’ere påfyldes olien igennem det hul
hvori gearkassens oliemålepind er anbragt. Det er inde i kabinen og hvis man
vil undgå at snavse gulvtæppet til, så må
man finde på noget andet. Jeg anvender
en haveslange påmonteret en tragt. En
haveslange kan lige akkurat presses ned
i påfyldningshullet. Slangen skal være så
lang, at den kan føres uden for kabinen

og sættes i klemme mellem dør og forreste dørstolpe (A-stolpen). Herefter er
det bare at væbne sig med tålmodighed
og langsomt fylde olien ned i tragten uden at det løber over!

Oliemålepind. Læg mærke til kabelstrippen på pindens greb. Den gør det lettere
at ’fange’ pinden og at trække den op
- den kan sidde meget fast på grund af
O-ring/pakning på den øverste del af
pinden.
Påfyldning af olie i en Midget gearkasse
er lidt vanskeligere. Her er der intet hul
eller målepind på oversiden af gearkassen, kun en niveauprop på venstre
side af gearkassen. Det betyder at der
skal påfyldes olie indtil det løber ud af
påfyldningshullet, men man gør klogt i
forinden at se i ’Owners Handbook’ hvor
meget olie, der skal påfyldes! Men ellers
er slange/tragt metoden den samme,
men der er det nok nemmest at føre
slange og tragt op i motorrummet. Men
helt nemt er det ikke.
Skift af olie på gearkasser med
overdrive
Hvis din gearkasse er udstyret med
overdrive, så bør olien skiftes hvert 4. år.
Grunden er, at der i overdrive gearkassen er nogle ’bremsebelægninger’, der
slides når overgearet kobles til eller
fra. Når olien tappes af, er den næsten
musegrå. På gearkasser med at overdrive
skal olien aftappes på helt normal vis
og tilsvarende med påfyldningen, idet
MGCC, Denmark

de to gearkasser har fælles oliesump. På
undersiden af overgearet er der monteret en plade, hvorunder der sidder et
filter med en ikke særlig stærk magnet.
Filtret skal vaskes i terpentin eller lign. i
forbindelse med hvert olieskift. Der er to
typer overgear til MGB. Filter, magnet og
dæksler er lidt forskellige på de to typer,
men fremgangsmåden er den samme.
Jeg anbefaler, at du studerer ’Owners
Handbook,’ inden du giver sig i kast med
dette arbejde.
Olieaftapningsprop på gearkasser
Lige som til motoren er der fremstillet magnetiske aftapningspropper til
gearkasse og bagtøj. Det vil være en god
idé at montere en sådan på gearkassen
næste gang, du skifter olie. Jeg er helt
overbevist om, at den magnetiske prop
har reddet gearkasse og måske især
overdrive på Rikkes GT. Da jeg skiftede
olie på gearkassen forrige år sad der en
samling metal på den magnetiske prop.
Det var store stykker, lignede nærmest
noget såkaldt ’låseblik’. Hvor det har
siddet i gearkassen, ved jeg ikke, men
gearkassen fungerer indtil videre fortsat
upåklagelig, så jeg ser ingen grund til
at skille den ad før end den begynder at
gøre nykker.
Bagtøjet vil ikke tage skade af også at få
monteret en magnetprop, men her er
det ikke så vigtigt, da bagtøjet er relativt
robust. Men monteringen kræver at du
først aftapper olien, da det ikke er nok at
montere proppen i niveauhullet bag på
banjodækslet.
Forsinket olietryk
Et af vore medlemmer har haft problemer med oliemanometrets visning. Der
gik 13 sek. efter start af motoren før end
der var registreret et olietryk på manometeret på instrumentbrættet. Han be15

sluttede derfor at teste trykket direkte på
motoren med et lånt værkstedsmanometer. Olietrykket kom med det samme,
da motoren startede og det var derfor
sikkert, at det var bilens manometer, der
var årsag til problemet.
De fleste ville nu have købt et nyt instrument til erstatning for det gamle, men
vort medlem valgte klogeligt i stedet
at afmontere trykrøret til manometret,
der herefter blev skyllet igennem og
tilsvarende med selve instrumentet. Der
kom herved nogle små tykke klatter olie
ud - tidens tegn, idet et motorolieskift
ikke omfatter nyt olie i trykrøret! Efter
samling blev motoren startet op, og på
under 3 sek. var der olietryk at aflæse på
manometret.
Til rensning af røret blev der i dette
tilfælde brugt terpentin, men andre rensevæsker kan anvendes, f.eks. fortynder
eller petroleum. Rensevæsken blev sprøjtet ind i røret med en injektionssprøjte.
Engangssprøjter kan købes på apoteket
og de er meget nyttige til mange andre
ting. Hvis du har adgang til trykluft, så er
det en god ting at blæse røret igennem
inden montering, ellers må du puste i
røret for at sikre, at der er gennemgang.
Radiodækplade MGB
Jeg har lagt mærke til, at beslagene bag
på radiodækpladen i reservedelskatalogerne og på de tilsvarende hjemmesider næsten altid er illustreret med
beslagene monteret, så ombukningen
vender bagud (set i kørselsretningen).
Det kan sikkert lade sig gøre at montere
pladen selv om beslagene - efter min
vurdering - vender forkert. Det er utrolig
nemt at montere og afmontere pladen,
hvis du vender beslagene som vist på
fotoet. Det sidste får du brug for, hvis der
skal udføres arbejder under instrument16

bordet, som f.eks. skift af chokerkablet.
Jeg vender tilbage med et par gode råd
herom i næste nummer.

Pilene markerer de omtalte beslag, der
på fotoet her vender rigtigt.
På en MGB føres hånden bag om
instrumentbordet fra handskerumssiden
for at dreje de ovenfor viste beslag. Læg
mærke til hvor meget man kan se og
arbejde med, når radiodækpladen er
afmonteret.

Det var så månedens bidrag fra Matthies Garage. Pas godt på din bil og
på gensyn i næste blad.
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Danish Masters Racing Festival

MGCARCLUB-DENMARK

I lighed med 2015 afvikler Historisk
Motor Sport og FDM-DTC Motorsport
også i 2016 i fællesskab en løbsweekend
på FDM Jyllandsringen for historiske
biler. Det bliver i dagene 7- 8. maj, og
som i 2015 forventer vi, at det bliver årets
højdepunkt indenfor den historiske
motorsport. Det er bl.a. den tidligere
kasserer i MG Car Club Denmark, Uffe
Madsen, der står i spidsen for dette
storslåede arrangement.
Løbene på banen omfatter alle de
sædvanlige historiske klasser for standardvogne, sportsvogne og formelbiler
med deltagelse fra både ind- og udland.
Derudover præsenteres et stort felt af
Young Timere. Alle løb er mesterskabstællende. Der vil endvidere blive afviklet
banesprint for indregistrerede biler,
der normalt kører historisk rally og Hill
Climbs.
For at give ekstra oplevelse for både
øjne og ører, vil der både lørdag og
søndag blive kørt opvisning på banen af
flotte og lynhurtige sports prototyper. Vi
forventer 200 – 250 deltagende biler, så
der bliver noget at se på hele weekenden.
På hele FDM Jyllandsringens område vil
der herudover være:
Depotområder, hvor publikum kan
komme tæt på alle bilerne og tale med
kørerne.
Udstillinger af eksotiske biler af høj klasse
Andre spændende udstillinger og aktiviteter for publikum
Medlemmer af MG Car Club Denmark får
mulighed for at opleve løbene fra egen
MG, der placeres på banens publikumslangside. Hele græsarealet vil blive afsat
til udstilling af biler fra mærkeklubber.
Medlemmer af MG-klubben får mulighed for selv at køre på banen fredag
mellem kl. 16 og 18. Kørslen sker efter
safety-car.

Rabatbilletter for medlemmer
Medlemmer af MG Car Club Denmark kan til rabatpris købe
billetter til Danish Masters Racing Festival. En weekendbillet
kan købes for 160 kr. pr. stk. og 110 kr. for en enkelt dag. Billetter bestilles hos formanden på jens@mgcc.dk og betales på
reg. nr. 9860, konto nr. 318183 inden den 15. april 2016. Husk at
skrive navn og medlemsnummer, når du overfører penge. Efter
bestilling vil man modtage billetterne med posten ca. en uge
før arrangementet. Normalprisen for en weekendbillet er 250
kr.
Hvis man ønsker at deltage aktivt på banen, sker det med
tilmelding hos www.hms.dk i de respektive klasser.
Besøg også gerne festivalens hjemmeside: www.dmracing.
dk, som bliver løbende opdateret.
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Stemningssbilleder fra
MG Sport i Bogense
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Forslag til generalforsamlingen
Til den kommende generalforsamling er der indsendt 7 forslag, som
her gengives.
Forslagene er ikke redigeret af
redaktionen og således gengivet
direkte
Det ene forslag (1) omhandler opdeling af klubben i 7 områder i stedet
for 5.
Det andet forslag (2) omhandler
eventuel ændring af klubbens regnskabsår.
Det tredje forslag (3) omhandler
tidsfrist for udsendelse samt specifikationsgrad af bestyrelsesreferater.
Det fjerde forslag (4) omhandler
ønske om specifikation af udgifter
m.v. for hjemmesiden.
Det femte forslag (5) omhandler
synliggørelse af kontingent opkrævning.
Det sjette forslag (6) omhandler bl.a.
ændringer til klubbens formålsparagraf, fuldmagter, tilskud til diverse
arrangementer m.v.
Det syvende forslag (7) omhandler
beløbsgrænser på projekter uden
forudgående godkendelse af generalforsamlingen.

Forslag 1
I forbindelse med den kommende generalforsamling i MG Car Club Denmark,
søndag den 20. marts 2016, fremsættes
hermed følgende forslag til ændring af
lovene.
Forslag af 30. januar 2016:

§ 8 foreslås ændret til:
§ 8. Bestyrelsen
Klubben er opdelt i 5 områder, nemlig
Center Fyn, Center Nordjylland, Center
Østjylland, Center Vestjylland og Center
20

Sønderjylland.
Klubben ledes af en bestyrelse, bestående af en formand, en kasserer, en
sekretær, samt ét medlem fra hvert at de
forskellige centre.
Formand, kasserer og sekretær vælges
på den ordinære generalforsamling for 2
år ad gangen.
Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, mens de to øvrige konstituerer sig selv. Formanden er på valg de
ulige år, og de to andre de lige år.
Bestyrelsesmedlemmerne fra de forskellige centre vælges i de respektive centre
for 2 år ad gangen - center N, Ø og F i
lige år, center S og V de ulige år.
De forskellige centre skal meddele
deres repræsentant til formanden inden
generalforsamlingen. Meddeles ingen
står pladsen tom indtil næste generalforsamling.
(I 2016 meddeles repræsentanterne senest 1 måned efter generalforsamlingen,
og denne sætning slettes.)
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt
klubbens medlemmer til løsning af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer kan
deltage i bestyrelsesmøderne.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, så ofte det måtte findes påkrævet.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når
mindst 5 medlemmer er til stede. Ved
stemmelighed er formandens stemme
afgørende. Sekretæren udfærdiger referat af bestyrelsesmøderne.
Ved varigt forfald af formand, kasserer
el. sekretær skal bestyrelsen supplere sig
med suppleanter i den rækkefølge, disse
har opnået stemmetal på generalforsamlingen, evt. ved lodtrækning.
Ved varigt forfald af bestyrelsesmedlemmer fra Centrene udpeger Centerne ét
nyt bestyrelsesmedlem.
MGCC, Denmark

Antallet af centre kan ændres, hvis det
godkendes af bestyreslen.
Indsendt af:
Medlem nr. 35 Ib Lynge og
medlem nr. 71 Jørgen Hansen
Tillæg af 1. februar 2016 til ovenstående
forslag:
Jævnfør sidste linie om antallet af centre:
Vi ønsker i alt 7 centre, således at de
nævnte 5 centre ændres til i alt 7, og
således at også Vestjylland Syd og Østjylland Syd vil være repræsenteret.
Hvert center må kun have 1 medlem i
bestyrelsen, hvilket vil betyde, at de personer, der beklæder posterne formand,
kasserer eller sekretær samtidig er repræsentant for deres respektive center.
Dette kan dog eventuelt debatteres.
Indsendt af
Jørgen Hansen
Claus Kjærgaard

Forslag 2
Bestyrelsen har arbejdet med tanken om
at holde et årstræf i klubben, f.eks. i juni
måned 2017, der kan kombineres med
klubbens generalforsamling. For at dette
kan lade sig gøre, skal der foretages
vedtægtsændringer, så tidsrammen for
afholdelse af generalforsamlingen flyttes.
Bestyrelsen foreslår i samråd med Uffe
Madsen, at generalforsamlingen vælger
et af de to nedenstående forslag.
Ved forslag 2a vil man i 2016 få et
regnskabsår indeholdende fem kvartaler, hvilket i sagens natur vil medføre et
underskud i forhold til budgettet.

Ved forslag 2b vil der gå længere tid fra
afslutning af 2016-regnskabet til afholdelse af generalforsamlingen.
Ved generalforsamlingen vil klubbens
kasserer Frank Neumann forklare betydningen af de to forslag samt fordele og
ulemper ved hvert enkelt forslag.

Forslag 2a
§ 4 Klubbens regnskabsår
Ændres fra ”Klubbens regnskabsår er
kalenderåret” til ”Klubbens regnskabsår
løber fra 1. april til 31. marts”.
§ 5 Kontingent
Ændres fra ”Kontingentet skal betales
senest den 1. januar” til ”Kontingentet
skal betales senest den 1. april”.
Videre ”Medlemmer, der optages efter
den 1. juli, betaler ½ års kontingent for
perioden frem til den 31. december” ændres til ”Medlemmer, der optages efter
den 1. oktober, betaler ½ års kontingent
for perioden frem til 31. marts”.
§ 6 Udmeldelse og eksklusion
Ændres fra ”Udmeldelse kan kun ske ved
årsskiftet ved meddelelse til kassereren
eller medlemsregistrator” til ”Udmeldelse
skal ske inden den 31. marts ved meddelelse til kassereren eller medlemsregistrator”.
§ 10 Generalforsamling
Ændres fra ”Bestyrelsen indkalder til
generalforsamling, der skal afholdes
mellem den 15. marts og 15. april” til ”Bestyrelsen indkalder til generalforsamling,
der skal afholdes inden den 30. juni.”
Videre vedr. forslag ”...skal indsendes
til formanden senest den 10. februar”
ændres til ”...skal indsendes til formanden
senest den 10. maj.”

”Indkaldelse kan eventuelt ske i klubbladet” ændres til ”Indkaldelse samt udsendelse af indkomne forslag kan evt. ske via
klubbens hjemmeside eller klubbladet.”
Med ovenstående ændringer skønnes,
at vi kan afholde generalforsamling i
forbindelse med en form for stævne el.
som drøftet.

Forslag 2b
§ 10 Generalforsamling
Ændres fra ”Bestyrelsen indkalder til
generalforsamling, der skal afholdes mellem den 15. marts og 15. april.” til:
”Bestyrelsen indkalder til generalforsamling, der skal afholdes i årets 2. kvartal.
Indkaldelsen sker minimum 8 uger før
generalforsamlingen gennem klubbens
hjemmeside eller klubbladet.”
Ændres fra ”Forslag, herunder …. skal
indsendes til formanden senest den 10.
februar” til:
”Forslag, herunder...., skal indsendes til
formanden senest 5 uger før generalforsamlingen.”
Ændres fra ”Alle forslag, der er indkommet rettidigt, skal udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen, der skal udsendes
senest 3 uger før generalforsamlingen.
Indkaldelse kan eventuelt ske i klubbladet.” til:
”Alle forslag, der er indkommet rettidigt,
skal udsendes til medlemmerne senest
3 uger før generalforsamlingen, enten
gennem klubbens hjemmeside eller
klubbladet.”
Begge forslag er fremsat af bestyrelsen i
samråd med Uffe Madsen.
MGCC, Denmark

Forslag 3
Bestyrelsesmøde referat skal udsendes/
være på hjemmesiden senest 14 dage
efter afholdt bestyrelsesmøde. Ligeledes
skal referatet være fyldestgørende med
hensyn til såvel dagsordenens indhold
som beslutninger.
Vil gerne dette punkt kommer til afstemning på generalforsamlingen.
For om der blandt de fremmødte på generalforsamlingen, er flertal for forslaget.
Indsendt af
489 – Claus Kjærgaard

Forslag 4
Vedrørende foreningens hjemmeside
Bestyrelsen fremlægger
1. Fuldt samlet regnskab for hjemmesiden - fra starten indtil d. 24/1-16
2. Tilbuddet og omfanget for den seneste ændring til den ’ny’ hjemmeside pr
24/1-16?
3. Hvilke aftaler/budget, der foreligger for
det resterende arbejde?
4. Sine overvejelser vedrørende hjemmesidens færdiggørelse, så som alternativer har været overvejet (f.eks. at købe
kopi af MG Klubbens – vores østlige
søsterklub)?
Indsendt af
Erling Sørensen Poulsen

Forslag 5
Da jeg ikke kan se, at der nogen steder i
vedtægterne står noget om kontingentfritagelser, må det være sådan, at alle
betaler kontingent. Det vil stadig være
muligt f.eks. som hidtil at give en middag til de, der har været aktive i årets løb.
Alle betaler kontingent, ellers må det stå
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i vedtægterne hvem og hvorfor nogen
skal fritages.
Indsendt af
Nikolai Jensen

Forslag 6
Forslaget er begrundet i, at klubben skal
fastholde den til enhver tid siddende
bestyrelse i at leve op til klubbens formålsparagraf.
”§ 2:
MGCCDK har til formål at fremme og
fastholde interesse om MG-bilerne gennem afholdelse af klubløb, selskabelige
arrangementer, tekniske samarbejde m.v.,
og herunder forsøge at bevare en vigtig
del af den engelske motorhistorie ved
tilskyndelse til anvendelse af de enkelte
biler samt bevaring af bilernes historie
og originalitet.” Idet en klub løbende er
i udvikling, bør man også revurdere en
sådan formålsparagraf, således den er i
overensstemmelse med medlemmernes
opfattelse af, hvad der er medvirkende
til at fremme og fastholde interessen for
vore MG biler.
Dette kan man gøre ved, at revidere
denne paragraf, så den er bedre i overensstemmelse med det, medlemmerne
er interesseret i at foretage sig for at
fremme og fastholde interessen. Idet det
er vigtigt, at klubben understøtter de
aktiviteter, som medlemmerne bakker
op om og møder frem til.
§ 2 forslås ændret til:
MCCCDK har til formål at fremme og
fastholde interessen om MG-bilerne
gennem afholdelse af Klubmesterskabsløb, MG-Sport, Turkørsel, Picnicture,
Studieture, Selskabelige arrangementer, Pubmøder, Garagemøder, Teknisk
samarbejde m.v., og herunder forsøge
at bevare en vigtig del af den engelske
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motorhistorie ved tilskyndelse til anvendelse af de enkelte biler samt bevaring af
bilernes historie og originalitet.
I tilknytning hertil foreslås det, at der
laves enkle og klare regler for, hvilke
aktiviteter der kan og skal ydes tilskud
til i forbindelse med budgetlægningen,
hvorfor der tilføjes en ny § 2 .2., således
bestyrelsen og de arrangerende medlemsgrupper altid ved, hvilke rammer
som man har at arbejde efter.

Forslag 6.1
Ny § 2. 2:
MGCCDK yder tilskud til følgende:
Til Klubmesterskabsløb, MG-Sport, Turkørsel (dagsture), Picknicture, Større
selskabelige arrangementer (jubilæumsarrangementer) ydes der et tilskud
på kr.50,00 pr. deltagende MGCCDK
medlem. Til Studieture, Mindre selskabelige arrangementer, MG-Sports Gokart
arrangementer, Pubmøder, Garagemøder m.v. ydes der et tilskud på kr. 25,00 pr.
deltagende MGCCDK medlem.
MGCCDK betaler husleje for klublokaler i
de områder, hvor der er behov for sådanne pga. deltagerantal og lignende.
Den økonomiske del er let løst ved, at
budget for MG-Sport, Klubmesterskabsløb og eventuel kalender sammenlægges til en post for aktiviteter – det gav i
2015 budget kr. 42.500,00, hertil kommer
en portobesparelse for kalenderudsendelse. Hertil kommer, at klubben
gennem flere år har haft overskud og i
2015 budgetterede med et overskud på
kr. 63.000,00, hvilket det ikke burde være
nødvendigt at budgettere med, idet der
er en god egenkapital.

Forslag 6.2

Det foreslås, at § 10 ændres, således at
et medlemskab har én stemme, idet
medlemmer, som ikke har en medkører, har en ringere stemmevægt end et
medlem, som har en medkører, hvilket
MGCC, Denmark

ikke er demokratisk.
Endvidere foreslås det, at der ikke er mulighed for at medbringe fuldmagter, idet
fuldmagtsgiveren ikke kan vide, hvad
den, der er fuldmagtstager, stemmer.
Det vil sige, at man kan give en fuldmagt
til en og faktisk kan komme til at stemme
mod sin egen vilje.
”§ 10 sidste afsnit: Hvert medlem og
hver gyldig anmeldt medkører har en
stemme hver.
Såfremt medkøreren ikke giver møde
på generalforsamlingen, kan medlemmet udøve medkørerens stemmeret i
henhold til fuldmagt. Herover kan hvert
medlem afgive 1 stemme i henhold til
fuldmagt fra et andet medlem. Hvert
medlem kan således afgive max. 3 stemmer inkl. sin egen stemme.”
Sidste afsnit i § 10 foreslås ændret til:
Hvert gyldigt medlem har 1 stemme. Der
kan ikke afgives stemme via fuldmagt.
Ved gyldigt medlem forstås medlemmer, som har betalt kontingent inden 1.
januar i henhold til § 5.
Forslagene ønskes bragt til skriftlig
afstemning.
Indsendt af
Ebbe Hastrup Holm

Forslag 7
Jeg kunne godt tænke mig at få vedtægtsbestemt, hvor mange penge der
må bruges på et enkelt projekt uden
godkendelse fra generalforsamlingen. En
beløbsgrænse på f. eks. 25.000 - 50.000
kr.
Indsendt af
Anders Peter Eeg

Punkter som ønskes debatteret/uddybet på generalforsamlingen
Punkterne er ikke redigeret af
redaktionen og således gengivet
direkte

Er det korrekt at de der kører i MG sport
får særbehandling i form af økonomisk
tilskud. I modsat os der arrangerer fælles
ture, eller som Østjyllands klubben der
afholdte et 200X arrangement ikke kan
få tilskud.
Hvis ovenstående er korrekt – Hvorfor
denne forskelsbehandling?
Er det korrekt at der er medlemmer (

ud over bestyrelsen ) der ikke betaler
kontingent, - og at der samtidig afholdes
en gratis festlig sammenkomst for disse
medlemmer.
Hvis ovenstående er korrekt – Hvorfor
denne forskelsbehandling?
Gennemgang af kontrakt – økonomi af
den nye hjemmeside
Hvilken plan har bestyrelsen for at udvikle klubben samt tiltrække – fastholde
og motivere kommende og nuværende
medlemmer?
Indsendt af
Jesper V. Andersen
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Afskaffelse af Den trykte
medlemsliste.

Man kan eventuelt trykke listen i januar
nummeret så dem der ønsker det kan
tage dem ud eller kopiere dem.
Da de fleste i dag har en mobil tlf. der
kan gå på nettet er det nemt at gå ind
på klubbens hjemmeside og finde en
adresse der uanset hvor man er i verden.
Indsendt af
Gert Dohn.
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MGF Hydragasaffjedring
lign med en cykelpumpe: hvis du holder et finger på ventilen
og trykker pumpehåndtaget ned, så fjedrer det. Hvis der ikke
er tryk i pumpen, er der heller ingen affjedring. Støddæmper
behøver man egentlig ikke, da væsken principielt fungerer
som støddæmper, dog bare på kompression. Derfor er der
på MGF monteret en støddæmper, der dæmper den anden
retning.
Systemets funktion (se fig. 2) er, at når man kører over et bump
bevæger forhjulet sig opad og presser på væsken i hydragasenheden. Væsken presses så til den bagerste enhed og
bilen løftes opad af trykket. Når baghjulet kører over bumpet
foregår det hele i modsat retning. Det er det, der gør, at man
undgår det, der kaldes bounce and pitch, med andre ord, at
bilen hopper og vipper omkring sin tværaksel – ellers et problem man især oplever på biler med kort akselafstand, i øvrigt
som MGF’en. I sving bevirker den ikke-komprimerbare væske,
at bilen ligger mere flad på vejen, og man undgår roll uden at
bruge tykke stabilisatorer.
Fra fabrikken var gassfæren i hydragasenhederne fyldt med
kvælstofgas til ca. 18bar/260psi. Herefter plomberedes gasdelen permanent med en nitte i toppen af enheden. Væskedelen
fyldtes op til omkring 30bar/430psi. Væskesiden har en ventil
monteret således, at bilens højde kan indstilles ved at fylde/
tømme væsken.

Alex Moultons Hydragas-affjedring er en smart opfindelse, der
giver god komfort og godt vejgreb – det bliver lidt som Mercedes, da man kører stille og roligt og som Porsche, når man
går lidt hårdere til det. Moultons idé var at lave et system, der
har de samme fordele som det mere kendte system fra Citroën,
men uden dets kompleksitet.
Første bil med Hydragasaffjedring var Austin Allegro fra 1973
og den sidste model, der fik systemet, var MGF.

Korrekt højde på MGF
MG/Rover specificerede højden til at være 368±10mm ved
17°c, for Trophy 160 dog 348±10mm. Ændringen i højde
angivet af MG/Rover er 0,6mm/1°c. Højden måles på forhjulene fra hjulets centrum til kanten af skærmen, når bilen står
på et jævnt underlag og har korrekt dæktryk. Har bilen fået
eftermonteret ”lowering pins” skal højden være 30mm lavere.
Som en sidebemærkning kan nævnes, at bilen ikke bør sænkes
ved at lukke væske ud af systemet, da dette medfører ændret
hjulgeometri med øget dækslidtage og potentielt farlige
vejegenskaber til følge.

Hydragassystemet – konstruktion og funktion
Simplificeret beskrevet er hydragasaffjedringen et system af
en hydraulisk enhed (svarende til en fjeder/støddæmper) ved
hvert hjul. Enheden er i princippet to metalsfære, hvor der er
kvælstofgas i den øverste sfære og væske i den nedre, delt af
en gummimembran og en dæmperventil, (se fig. 1).
Væsken i enhederne er sammenkoblet sidevis med rør og
slange og desuden er den mekanisk tilkoblet hjulophænget.
Det er gassen, der er den fjedrende del i systemet. Sammen-

Hvorfor bliver bilen lavere
Man vil tro, det er væsken, der lækker ud af systemet og at det
er derfor bilen synker. Dette er bestemt ikke unormalt, men
hvis du ikke finder spor af grønt dryp under bilen så er det nok
ikke en væskelækage, men gastrykket der er faldet i den øverste sfære af hydragasenheden. Gastabet beror på diffusion
– da gasmolekylerne er mindre end de molekyler, der er i den
gummimembran, der skiller gassen fra væsken diffunderer den
ud gennem membranen. Gassen går igennem membranen

Af Gregor Stegen
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ud i væsken og videre ud i luften. Dette er en meget langsom
proces og kan tage op imod 15 år før en signifikant mængde
gas er diffunderet ud af gassfæren.
Konsekvenser og risici
Ved første øjekast er det mest logiske at gøre, når bilen
synker, at fylde mere væske i. Det er fint de første gange, men
efterhånden er der så meget væske i systemet, at ”gasbolden”
bliver meget lille, se fig. 3 og 4. Fig. 3 viser hydragasenheder
med den rigtige mængde gas hhv. væske. Fig. 4 viser, at der
næsten ingen gas er tilbage, da bilens højde er opjusteret med
for meget væskepåfyldning. Bilen er her meget hård i affjedringen og er nærmest farlig at køre. Den skrider let ud allerede
ved lave hastigheder og næsten hopper over afstribningerne
på vejen. Hvis man trykker bilen ned i hjørnerne, giver den sig
ikke mere end omkring 1 – 2 cm, det burde være 3 – 5 cm.
Hvis gasmængden er for lille er der en stor risiko for, at gasbolden punkterer. Det er nok med at bilen kører i et bump, hvor
affjedringen bunder, for at gummimembranen, der indeslutter
gassen i sfæren vil punktere da den rammer den nitte, der sidder i gassfærens top. En hydragasenhed med defekt gummimembran kan ikke repareres.
MG/Rover valgte helt bevidst denne løsning, da det ville give
føreren en indikation om, at noget var galt, og så efterfølgende udbedre defekten. At køre med punkterede gasenheder
er en meget stor risiko, da det belaster væskesiden enormt så
meget, at det kan føre til at også denne side punkterer. Bilen
falder så sammen helt og bliver umulig at køre.
Hydragasenhederne blev fabrikeret på Dunlop-licens af BTRAVS og var specificeret til at holde gastrykket i 15 år, hvorefter
de skulle udskiftes. Nok en god idé for at beholde sikkerheden
i bilerne, også når de blev ældre. Dog droppede MG/Rover

hydragas-systemet da BTR-AVS ønskede at hæve prisen alt
for meget på hydragasenhederne, og produktionen ophørte.
Derfor har vi problemer i dag.
Da der ikke produceres nye hydragasenheder har efterspørgslen på brugte været enorm, og de er næsten umulige at få fat
i – i hvert fald til rimelige priser. Og hvis du mod forventning
får fat i nogle brugte, så tænk på, at enhederne i for og bag er
forskellige og desuden forskellige for MGF-modeller/årgange.
Kig på delenummeret, der står på toppen af hydragasenheden,
så du får fat i det rigtige.
Alternative løsninger
Hvis man ikke kan få fat i brugte hydragasenheder, er der
egentlig kun to muligheder. Den ene er at konvertere til konventionel affjedring og den anden er at fylde gas i de eksisterende enheder.
Konvertering
Der er færdige at købe, bl.a. fra Suplex og Sydney MG Centre. De koster en del, Suplex ca. 800 GB£ og fra Sydney MG
Centre omkring 1400 AU$. For os i Danmark er det australske
kit egentlig ikke et reelt alternativ på grund af fragt og told.
Dog er der fremkommet en del kritik i diverse fora vedrørende
kvaliteten på Suplex-systemet som måske motiverer et køb af
det australske system.
Et af kritikpunkterne af Suplex har omhandlet de ”primitive”
støddæmpere, der indgår i sættet, da de muligvis kan ødelægge bilen. Da de originale dæmpere kun dæmper en vej, kan
man ikke genbruge disse i forbindelse med skruefjedre. Derfor
anbefales flere steder at investere i ordentlige dæmpere fra
f.eks. Bilstein, GAZ eller Spax. Desværre kan man ikke købe
Suplex-kittet uden dæmpere, så man kan ikke spare penge
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herved. Det går desuden ikke at montere Suplex’ affjedring på
biler, som er sænkede med lowering pins.
Til gengæld er der ikke fremkommet nogen kritik omkring Aussie-systemet (som det kaldes flere steder på nettet). Dette kan
monteres på lowering pins og har en ekstrem spændevidde
i højdeindstilling – 4WD-look er efter sigende fuldt muligt. Til
forskel fra Suplex-systemet kan det også købes uden fjedre og/
eller støddæmpere såfremt man har mulighed at genbruge/få
fat i passende dele og vil spare fragtomkostninger.
Opfyldning af eksisterende hydragasenheder
Man kan modificere de eksisterende enheder og fylde disse
op med nyt kvælstofgas. Dette kræver dog, at gummimembranerne i enhederne er intakte, ellers kan de skrottes.
Mig bekendt er der udviklet metoder for dette af MGCC-Sverige og i MGCC-UK, men måske også andre steder. Fremgangsmåderne er lidt forskellige, men resultatet det samme.
I Storbritannien har man valgt at svejse en Schrader-ventil
fast i toppen, eller nogle gange i siden, af gassfæren. Risikoen
ved denne løsning er at der udvikles en del varme, der kan
beskadige den følsomme gummimembran inden i gassfæren.
Derfor har man i Sverige valgt en anden vej, nemlig at skrue
en Citroën C5-ventil i toppen af gassfæren (fig. 5).
En anbefalet modificering på bilen er, at man borer et hul
ovenover ventilerne på de modificerede Hydragasenheder,
så man nemt kan komme til at fylde gas i, uden at behøve at
demontere hele hjulophænget.
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Det skønnes at gassen i disse modificerede systemer vil holde
i 7-10 år, før de skal ”toppes op”. Det oprindelige gastryk menes
i den tid at have faldet fra 18 bar til omkring 10 bar. Med dette
tryk er bilen stædigvæk fuldt kørbar. Først når man når ned
omkring 4-5 bar er det så kritisk, og man kan ødelægge gummimembranen.
Mig bekendt er der (endnu) ingen, der gør den slags modificeringer her i Danmark. Om klubben i UK kan hjælpe ved jeg ikke,
klubben i Sverige hjælper gerne med modificering af hydragasenheder - jeg formidler gerne kontakten. Budgetter med
omkring 2500 kr. inkl. fragtomkostninger.
Demontering/montering er ofte lidt halvbøvlet, mest fordi
tingene sidder godt fast eller at der er trangt. Det anbefales,
at have mulighed at løfte bilen, at arbejde i hjemmegaragen
med bilen på bukke kræver lidt gymnastisk talent.
Konklusion
Hydragasenhederne i vores MGF-biler har for længst passeret
bedst-før-dato. Uden affjedring er bilen ikke brugbar og værdiløs. Så på trods af, at værdien på MGF-erne i dag ikke er ret
høj, så anbefales det at gøre noget ved affjedringen hurtigst
muligt, så man ikke lige pludselig står med en bunke ”skrot”.

Kilder: Tord Person og Johnny Francén (MGCC Sverige), Rob
Bell (mgf.ultimatemg.com), diverse MG-manualer.

MGCC, Denmark

Boghandleren anbefaler

MG CarClub

DENMARK

I klubshoppen glæder vi os til den nye sæson, hvor vi selvfølgelig vil servicere klubbens medlemmer med mange nye
tilbud.
Boghandleren vil gerne skyde året i gang med et supertilbud
på disse fire MG-klassikere.
Lindsay Porter, MGB Super Profile. Haynes 1982. 56 sider 40 kr.
Richard Monk, The MG Collection. The Post-War Models. Patrick Stephens Limited 1995. 175 sider 100 kr.
Richard Aspden, The Classic MG. Bison Books Corp 1983. 96
sider 40 kr.
Chris Harvey, Great Marques. Octopus Books Limited 1983. 80
sider 40 kr.
Bemærk! Bøgerne er antikvariske, og vi har kun få eksemplarer
på hylden.

MGCC, Denmark
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Besøg hos VW-Retro museum

Flot tysk træk

Den er vist ikke gangbar i dag
28

VW campingbus med alt i datidens udstyr
MGCC, Denmark

i Ulfborg
Tekst og foto: Carsten Thorgaard.

Carsten fortæller om bilsamlingen

Som beskrevet i januarbladet ligger aktiviteterne ikke stille,
selvom det er efterår og vinter. I november var MidtVest regionen på besøg hos Sussi og Carsten Andersen, der har opbygget deres helt egen udgave af et museum. De er indehavere
af en udsøgt samling af VW biler og forskellige trailere samt
en stor samling af forskellige retroeffekter, og har nu så meget
plads på hjemadressen, at der også er åbent for offentligheden. Claus Kjærgaard, som arbejder sammen med Sussi, havde
arrangeret at MG folket kunne mødes og kigge på, og man må
sige, at interessen var stor, også selvom det ikke var engelske
biler.
Efter en kort velkomst og introduktion ved Carsten, blev de
fremmødte delt op i 2 grupper, den ene fulgte med Carsten
over i den nybyggede hal, der huser de udstillede biler, mens
den anden blev hos Sussi, der ved mest om retrosamlingen.
I hallen med biler stod det ene flotte eksemplar efter det andet linet op blandt mange bilrelaterede ting så som tankstandere og trailere og meget andet. Carsten fortalte ivrigt om alle
de udstillede biler, alle har en historie, som er ret spændende.
Diamanten i samlingen er uden tvivl en autocamper i meget
flot stand, alt tilbehøret er intakt, en ekvipage mange har set
rundt omkring i landet til forskellige veterantræf, mange gange
også efterspændt en Westfalia trailer.
Efter en meget flot fortælling og rundvisning blev der byttet
rundt, så de, der havde set bilerne, skulle kigge retro og værksted med reservedelslager. Her var Sussi fremviser og fortæller,
der er simpelthen alt, hvad hjertet begærer. På liften i værkstedet hang en specialitet, en VW pick-up, der havde tilhørt en
lokal møbelforretning, der også drev bedemandsforretning;
den er nu under genopbygning, så den kommer til at fremstå
fuldstændig original efter de fotos, der i tidernes morgen er
taget af bilen.
Efter en flot rundvisning i lokalerne kom vi alle tilbage til
udgangspunktet, hvor der blev serveret kaffe og franskbrødsmadder i lange baner, inden det var tid at drage hjem i efterårsmørket. Tak til Claus for initiativet for besøget og tak til Sussi
og Carsten for en god aften.

Campingudstyr i hobetal
MGCC, Denmark
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Afholdte Pubmøder

MG CarClub

DENMARK

Der lyttes og læres

aftenens gæst

Midt-Vest komsammen
januar 2016

Skilte og fletteregler

Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Efter en god lang juleferie med masser af
andre gøremål, mødte ca. 30 MG folk op
i klublokalet i Autogalleriet i Herning for
at høre aftenens gæst kørelærer Johnny
Askholt fra Herning. Grundet lidt koks i
kalenderen måtte vi vente lidt på Johnny,
men ventetiden gik nu meget godt
med lidt snak om lidt af hvert, det var jo
længe siden, vi havde været samlet sidst.
Så ankom Johnny, og efter velkomst af
Jørgen Hansen var det med at slå lyttebøfferne ud. Der var egentlig lagt op til,
at de fremmødte skulle igennem nogle
teoriprøver, men for ikke at gøre nogen
kede af det, var det ændret til, at man
kunne gennemgå nogle forskellige trafiksituationer ud fra spørgsmål fra salen.
Johnny lagde ud med at fortælle om de
nye kørekortregler, der er en EU-forordning, der trådte i kraft i 2013, de indebærer blandt andet, at et kørekort er gyldigt
i maximum 15 år, inden det skal udskiftes,
30

Hjemmebag med bilpynt
primært for at få et nogenlunde vellignende billede. Mange forskellige situationer blev gennemgået, herunder også de
nye 2-1 veje, som findes rundt omkring,
blandt andet lige udenfor Autogalleriet, andre ting var kørsel i rundkørsel/
fordelerring, fletteregler osv. Yderligere
fortalte Johnny om sit mangeårige virke
som kørelærer og de mange situationer,
han oplevede med sine elever. Ingen var
i tvivl om, at hans elever fik en indlæring,
som gjorde, at de med tiden ville blive
MGCC, Denmark

gode bilister i trafikken.
Efter et par timer blev der sagt tak til
Johnny med et par flasker god MG rødvin, og det var tid til kaffe med frisksmurte franskbrødsmadder fra køkkenholdet.
Denne aften var der også hjemmebag
pyntet med biler fra Birgitta.
Tak til holdet bag klubaftenerne og køkkenholdet og ikke mindst Johnny for en
lærerig og underholdende aften. Vi ses
igen i februar.

Fredericia messe
Så nærmer tiden sig igen for BILMESSE OG BRUGTMARKED i Fredericia, den ligger i dagene den 2. - 3.
April og MG-klubben stiller selvfølgelig igen op
med klubstanden på den sædvanlige plads, hal
D - stand 915, og til de morgenfriske er der som
altid friskbrygget kaffe/the og rundstykker, resten af
dagen kaffe/the og småkager i rigelige mængder.

Hvis du vil undgå at
klippe i bladet, kan
du ta’ en fotokopi af
denne side.

r. 70,k
r
o
f
g
Lørda g for kr. 50,Sønda

Jeg vil meget gerne have hjælp til bemanding af
standen, både lørdag og søndag!
.....og hvad går hjælpen så ud på? ....du laver kaffe/
the, stiller den og rundstykker/småkager frem på
bordene, holder ryddeligt på og omkring bordene,
sørger for at der er fremlagte velkomstbrochurer
og klubblade til uddeling, holder videoen igang, er
opmærksom på- og gæstfri overfor ALLE som viser
interesse for eller besøger klubben, besvarer spørgsmål eller er behjælpelig med at finde ”eksperten”, ....
er også opmærksom på at ”du ikke selv” optager
plads ved bordene for længe. Sidst men ikke mindst,
at du selv får en god og hyggelig dag, hvor du lærer
nye mennesker at kende.
Der er brug for 20 ”messegaster”, 12 lørdag og 8
søndag.
Tilmeld dig og få en god oplevelse ud af det!
Jeg har brug for din tilmelding senest den 12. marts
2016.

Den

2. 3. A
pril
n: L
2016
ør d a
g9
Søn
–1
da

Åbe

Mogens Appelt Pedersen
Damgårdvej 3
7323 Give
Tlf. 21670949
Eller meget gerne på mail:
mpboligtextil@mail.tele.dk

g 9
– 16
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Made In Great Britain – Class
er træffet for folk med hang til alt britisk, hvad enten det er biler,
busser, lastbiler, motorcykler, traktorer eller varevogne.
Konceptet er det samme som forrige år, men træfpladsen er
rykket mere mod nord og en ægte middelalderborg sætter
scenen om lørdagen, hvor alle køretøjerne for alvor skal vises
frem.
Træffet afholdes i weekenden 19. – 21. august, hvor Limfjords
Camping og Vandland danner rammerne for overnatning,
forplejning og de festlige og kulturelle tiltag. Campingpladsen
ligger i Vestsalling i Skive Kommune, hvor der i området også
findes andre fine overnatningsmuligheder. Stedet ligger i den
fantastiske natur tæt på vandet, så der er rig mulighed for, at
alle får en skøn weekend.
Lørdag rykker alle køretøjer til Spøttrup Middelalderborg - Danmarks bedst bevarede middelalderborg - hvor alle køretøjer
udstilles og hvor der sker en række aktiviteter hele dagen
igennem. Der vil blandt andet være levendegørelse af middelalderfolk på borgen, et markedsområde. Flere andre tiltag er i
støbeskeen.
Det er vigtigt at understrege, at man godt kan deltage i træffet
udelukkende om lørdagen på Spøttrup Middelalderborg, men
arrangørerne vil alligevel gerne have en fornemmelse af, hvor
mange der deltager og derfor vil en tilmelding være nødvendig. Dette sker på MIGB.dk hvor der også er mulighed for at få
mere information.
Der bliver rig mulighed for at kigge på alle slags køretøjer fra
det land, som gav os store mærker som: Austin, Bedford, Caterham, engelsk Ford, Jaguar, Jensen, Jowett, Land Rover, Leyland,
Lotus, MG, Mini, Morgan, Morris, Rolls Royce, Rover, Sunbeam,
Triumph, Vauxhall, Wolseley og flere andre stolte engelske
køretøjer.
Igennem hele weekenden vil der ikke alene være mulighed for
at købe dansk og engelsk øl, men også træffets eget øl, MIGB
Classic 2016, som vil kunne nydes sammen med god mad og
andre delikatesser.
Ud over at kigge på en masse funklende køretøjer, så er der
også mulighed for at nyde området tæt på Limfjordens breder.
Vær Kritisk - Kør Britisk og kom til Made In Great Britain – Classic
Motor Show
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De første køretøjer fra Danmark, Norge og Sverige er allerede
tilmeldt.
Dato: 19. – 21. August 2016
Sted: Limfjords Camping & Vandland, 7860 Spøttrup, Danmark
Information:
www.MIGB.dk
www.facebook.com/MIGB.dk
Arrangør: Made In Great Britain Association.
Træfansvarlige: Ulrik Andreasen og Freddy Laursen
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ssic Motor Show

Klubstanden orienterer
Til jeres orientering vil klubstanden være til stede ved Made in Great
Britain i dagene 19.- 21. august 2016 i Skive.
Vi kunne godt tænke os, at det kunne udnyttes til at lave et stort MG
Sensommertræf.
Der er mulighed for at tilmelde sig programmet i sin fulde længde eller
som dele heraf.
Især ved lørdagsprogrammet kunne det være skønt, hvis der møder
rigtig mange MG`ere frem.
Her holdes der – som tidligere omtalt i bladet - et stort træf ved Spøttrup Borg og vi er på pladsen med Shoppen m.m.
MVH.
Mogens Petersen

MGCC, Denmark
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Johns Tips & Trix
DÅRLIG KØLING
Er åbenbart et problem for
mange, og jeg har skrevet om det
tidligere. Har du prøvet med en
ny termostat, køler, osv., og dette
ikke hjælper, så prøv at afmontere
topstykket. Hvis det ser ud som
det jeg for nylig afmonterede (billede), kan du se, at vandkanalerne
næsten er totalt tillukkede i såvel
blok som topstykke.
Man ser det ofte på importerede
USA biler, da de ikke anvender
kølervæske, der bl.a. indeholder
antikorrosionsmiddel. Sørg for at
vandkanaler er fri for rust og kalk,
så vandet frit kan cirkulere rundt i
motoren. Og husk så kølervæske.
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KORREKT HOVEDBEKLÆDNING
Til alle de nye medlemmer, der
skal ud at køre åben sportsvogn.
Sørg for at købe den rigtige
hovedbeklædning. En såkaldt
”Snubi hjelm” som har skygge og
som går godt ned i nakken. Nogle
hjælme har ikke skygge og er alt
for korte i nakken. Skyggen beskytter mod sol og kold vind mod
panden, og den bagerste klap for
træk i nakken.
Og glem så alt om at naboen
siger du ligner Gravballemanden
eller Troels Trier, når du tager
hjælmen på.
Til de der kører T typer eller uden
vindspejl, vil et par motorbriller
være rigtig gode, og så ser det
sgu sejt ud.

MGCC, Denmark
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DÅRLIG FORBINDELSE
Mange kender sikkert til, at der
lige pludselig mangler et stoplys
eller måske højre langt lys osv.
Ofte er det en dårlig forbindelse
i de små sorte Lucas samlestik,
som de fleste engelske biler er
monteret med. Derfor er det
vigtigt, at der er god forbindelse i
disse stik. Rens dem derfor grundigt for ir, rust m.v.
Når du igen monterer dem, giver
du dem et skud silikonefedt med
en lille lægesprøjte (kan erhverves
på dit lokale apotek). Det holder
fugten ude.

Invitationer til Pubmøder
Pubmøder Sydvestjylland

3. december

9. februar

Bøje og Charlotte
Urup Kirkevej 24,
7200 Grindsted
tlf 28256015

Tommy og Sonja
Diget 16,
6862 Tistrup
tlf 42520916

Pubmøder Sydøstjylland

8. marts

9. marts

Jørgen og Else
Lind Edelsvej 30,
6700 Esbjerg,
tlf 75164114

Dennis Linnet holder pubmøde på
adressen Fjordhestevej 2,
7323 Give, kl. 19

12. april

Garett Newton
Tastrupvej 11, Sig,
6800 Varde,
tlf. 75 26 44 20
10. maj

Kristian og Lillian Hansen
Søndergade 72, 6870 Ølgod
tlf 21661073

Dennis har en MGC GT han er ved og
være færdig med og så har han også
en meget flot MGC roadster samt hans
MGB GT plus et V8 projekt. Husk 20 kr. til
kaffekassen.
Tilmelding til Dennis på 21609613 eller dennis.linnet@gmail.com senest 2
dage før.

MG CarClub

DENMARK

Vi mødes på Søndrermarksgade 40 i
Ans kl. 19 til en rundvisning og en øl/
vand. Herefter kører vi til Kurt’s værksted,
Karlskronavej 31 i Silkeborg.
Husk en 20 kr. til kaffekassen.
Tilmelding til Kurt 86805552 eller N.K.Soegaard@mail.dk senest 2 dage
før
Du må også gerne sætte følgende
datoer i kalenderen.
13. april mere info senere.
8. juni mere info senere
6. juli Sommergrill, mere info senere
10. august mere info senere
14. september mere info senere
12. oktober mere info senere
9. november mere info senere
14. december julefrokost mere info
senere

11.maj
14. juni

Anette og Flemming Jørgen
Glavindsvej 24a,
7200 Grindsted
tlf 22996725

Kurt Søgaard holder pubmøde.
Vi starter med et besøg hos Kurt’s far, for
et se hans Morris 1000 samling og stumper. Gæsterne kommer i MG’ere eller et
andet køretøj , hvorefter vi kører til mit
værksted for at indtage kaffe og kage.

Med venlig hilsen
Karsten Pedersen
Hedensted
23962617
karsten@mgcc.dk eller klp@hafnet.dk

13. august

Bøje og Charlotte Urup
Kirkevej 24,
7200 Grindsted
tlf 28256015
13. september

Leif og Hanne Arentsen
Rolighedsvej 30,
6670 Holsted
tlf 27241827
11. oktober

Jesper Kjær
Gormsgade 134,
6700 Esbjerg
tlf 40431534
8. november

Palle og Henriette
Carit Etlars Alle 12,
6700 Esbjerg
tlf 27241837g

En hyggeaften med en lille køretur
indbygget.

Indbydelse til Englændertræf i Løgumkloster
10. - 11. juni 2016
Englændertræf lødag
Lørdag den 11. juni 2016 får vi igen den smukke
markedsplads i Løgumkloster til at skinne af charme fra
gamle engelske køretøjer, og alle er velkommen, hvad
enten det er med bil eller motorcykel.
Kl. 08:00 Åbner pladsen og kl. 09:00 serveres gratis kaffe
og rundstykker I dagens løb vil der være musik og
underholdning på pladsen, ligesom der vil være allehånde
muligheder for at stille sult og tørst på bedste markedsvis.

Fredag aftenarrangementet
I lighed med tidligere år er der fredag den 10. juni et
fredagsarrangement som starter med en lækker Englænder
Buffet kl 17:30
Efter spisningen tager vi på en lille køretur i det
sønderjyske. Vi forventer at være tilbage i Løgumkloster
kl. ca. 21.30 hvor der vil være mulighed for at købe
aftenkaffe.
Deltagere, som ønsker at deltage fredag aften, og som har
brug for overnatningsmuligheder skal selv arrangere det.
Det er muligt at finde information om Bed & Breakfast,
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Hotel- eller Camping faciliteter på www.loegumkloster.dk.
www.romo.dk, www.agerskov-kro.dk www.kursusfritidscenter.dk og ww.loegumkloster-refugium.dk
Ved tilmelding bedes oplyst, om man ønsker at deltage
både fredag og lørdag eller kun én af dagene. Træffet
lørdag er gratis at deltage i, men hvis man ønsker at
deltage i arrangementet fredag aften, bedes man indbetale
160,-kr. pr. person til konto
Reg. Nr. 9824
Kontonummer: 8200100833
Tilmelding senest den 8/05
2016 til Anton Schulz,
telefon 2999 3789, eller på
E-mail:
info@englaendertraef.dk
Du kan se meget mere på
www.englaendertræf.dk
- hvor du også både kan
melde til og betale online.
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Sønderjylland forårsklargøring hos Asserballeskov Auto, Fynshav, Als
Man kan kalde det et ekstraordinært pubmøde i marts, men det er nu efterhånden en årlig tilbagevendende begivenhed, at Svend
Erik Carstensen stiller sit værksted til rådighed for klubbens medlemmer. Denne gang den 19. marts
Den hårde kerne samles ved mellem 8 - 8.15, for vi skal jo i gang og have noget lavet. Vi starter med morgenkaffen, som består af
rundstykker, morgenbitter osv.
Herefter står Svend Erik klar sammen med alle sine medhjælpere til at assistere dem, som har brug for hjælp til deres projekter.
Det er en rigtig god ide at give Svend Erik besked om, hvad man gerne vil have foretaget, så han kan lægge en plan for benyttelse
af lift osv.
Der arbejdes intenst frem til 13.30. Så er der frokost, hvor man spiser ens medbragte madpakke.
Værkstedet siger efterfølgende tak for i dag og lukker kl. 16.00.
Hilsen Voss å Als

St. Bededag den 22. april kl. 10-16
Jysk Automobil museum i Gjern.
Invitation til dig og dit køretøj. Vi håber at mange vil starte sæsonen med autojumble i Gjern.
Alle klassiske køretøjer er velkommen og der vil være område til knallerter og motorcykler.
Sidste år var der mange spændende køretøjer. Fremmødet er meget alsidigt, fra store 50ér
amerikanerbiler, til små europæiske efterkrigsmodeller som BMW Isetta, Fiat 500 og VW.
Der kommer selvfølgelig også mange specielle vogne som Lotus, Jaguar, Morgan samt de
fleste MG modeller.
Udover de mange biler på pladsen, kan museet fremvise et stort udvalg af top restaurerede
køretøjer, alle med dansk historie samt depot med mange urestaurerede køretøjer.
Med MG hilsen, og en god 2016 sæson til alle.
Søren Martin Sørensen
Jysk-Fynsk Classic Autojumble
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MG Langelands Løbet 2016
En underafdeling af Fynsløbet.
Lørdag den 21. maj 2016.
Turen går op, ned, på kryds og på tværs af vores lange ø.
Startsted og vært med kaffe og rundstykker:
Dækgaragen
Dunsbjergvej 22
5900 Rudkøbing
kørselsvejledning: Efter Langelandsbroen anden vej til højre derefter først vej til venstre.

Program:
08.30 Morgenkaffe/te med rundstykker.
09.45 Velkomst og kort orientering om løbet.
10.00 Første bil sendes ud på ruten.
Frokostpause er indlagt på ruten, hvor der serveres en sandwich inkl. øl eller vand.
18.00 Middag og afslutning på
Hotel Rudkøbing Skudehavn
Skudehavnen 21
5900 Rudkøbing
Sidste frist for tilmelding på mail clsu@os.dk og betaling er fredag den 29. april 2016
Betaling skal ske til Nordea Bank, Rudkøbing reg. nr. 5630 konto nr. 4389-372-590
Husk at skrive navn og medlems nr. i forbindelse med tilmelding og betaling.
Der kan max. Deltage 50 biler, så det er først til mølle princippet.
Al orientering sendes pr. mail, så skriv venligst også mailadresse på tilmeldingen.

Tilmelding til Langelands Løbet 2016:

Betaling:

Navn:…………………………………………….......…………
Startgebyr pr. bil
60,00 Kr.
Medl. Nr.:………………………………………………...…….
Morgenmad, let frokost inkl. 1 øl/vand
Medkører:……………………………………………......……..
og middag ekskl. drikkevare
Adresse:………………………………………………..………
250,00 Kr. pr. person …………..antal ......………….Kr.
Post nr.:………………by:……………………………......…….
Børn under 12 år
Telefon:…………………………………………………..…….
125,00 Kr. pr. perso …………..antal …………….Kr.
Mail:……………………………………………………………
MG-type:……………………Årgang:…………………..............		I alt til Langelands Løbet.
…………….
Tilmelding efter den 1. maj tillægges 50,00 Kr.
Evt. Overnatning:
Rudkøbing Camping, Engdraget 11, 5900 Rudkøbing. Tlf. 62511839 kontakt@service2you.dk
Færgegårdens Camping, Spodsbjergvej 335, 5900 Rudkøbing. Tlf. 62501136 info@spodsbjerg.dk
Billevænge Camping, Spodsbjergvej 182, 5900 Rudkøbing. Tlf. 23118035 billevaenge@dcu.dk
Hotel Skudehavnen T. 62514600: Tilbyder ved oplysning om deltagelse i MG-løbet:
Enkeltværelser kr. 525,00. Dobbeltværelser kr. 650,00. Ferielejlighed med 4 personer kr. 1250,00
Ferielejlighed med 9 personer kr. 1500,00. Alle priser er for en enkelt nat og inkl. morgenbuffet.
Med MG-hilsen Sanne og Claes Hansen. Mobil 61 77 29 23.

MGCC, Denmark
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Indbydelse til MG Sport Gokart
Søndag den 30. april kører vi Gokart på Vandel Gokart bane.
Det er også første afdeling af årets MG Sport mesterskab

Program
Vi mødes på Vandel Gokart Center lørdag d. 30. april 2016. Ankomst senest kl. 13.30. Start kl. 14.00
Vi kører et Super Grandprix med ekstra minutter på tidtagning og heats. Man får udleveret hjelm og dragt, men tag under alle
omstændigheder praktisk tøj med. Banen råder til, at man ved regnvejr medbringer regnbukser at have på under dragten.
Banen aflyser ikke ved dårligt vejr. Der kommer vægt i vognene, så vi alle vejer det samme. Eneste undtagelse er regnvejr, hvor
betydningen forsvinder.
Prisen for deltagelse er 300 kr for medlemmer af MGCCDK og medkører.
Ønsker man forplejning skal man selv medbringe dette.
Vi uddeler point til MG Sport klubmesterskabet efter vores sædvanlige skala. Alle kører i samme gruppe.
Præmier til de 3 første og køreren med den hurtigste omgangstid.
Sidste tilmelding er en uge før! Tilmelding og eventuelle spørgsmål rettes til Jens Byskov på jens@mgcc.dk eller telefon 40506093.
Indbetaling på konto nr.9860 – 318183.
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Bjergkjøbing GP

VEJLE 2016

Sæt allerede nu kryds i kalenderen

den 25. juni.
For første gang i mange år skal vi køre
klubmesterskabsløb i og omkring skønne Vejle.
Hvis du overvejer at deltage i løbet, er det tiden
allerede nu, til at få tjekket bremser og 1. gear, du
vil få brug for begge dele, for med stigningsprocenter på op mod 19%, så er der altså udfordringer for de gamle biler i sigte.
Vi kan allerede nu løfte sløret for startstedet.
Vi mødes hos Allan Hansen Biler i Daugaard.
Derfra klatrer vi ud i landskabet til en
forhåbentlig spændende tur i bakkerne.
Med venlig hilsen
Kent og Ole...og Co

MGCC, Denmark
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Klubshop

Clubshoppen
HUSK – vi er på forårsmesse 2. – 3. april 2016 i Fredericia
Så er Club shoppen ved at gøre klar til forårsmessen. Som altid
har vi fået lidt nyt i shoppen, og sidst - men ikke mindst - har vi
nogle gode messe tilbud.
Der er blandt andet kommet nye assorterede sixpence, dette
for at have et bredere udvalg i farver og mønstre. Da det jo er
assorterede kan man ikke forvente, at de enkelte farver/mønstre er i alle str.
SIXPENCE MESSETILBUD 175 kr.
SKJORTE (flere slags) MESSETILBUD 250 kr.
STRIK MED V-HALS (flere farver)MESSETILBUD 250 kr.
SKJORTE + STRIK MED V-HALS MESSETILBUD 400 kr.
OBS: Dette gælder for lagerførte varer. Og skjorter/v- hals strik
bestilt på forårsmessen.
RØD POLO MESSETILBUD 100 kr.
Desuden vil vi gøre opmærksom på, at det er muligt at få
påsyet en brystlomme på de skjorter, der ikke i forvejen
har det. Det er også muligt at lave skjorterne til korte ærmer.
Tillægsprisen for omforandringerne er 50 kr. pr. stk.
Vel mødt på messen
Clubshoppen
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Klubshoppen

Klubshoppen ser foreløbig sådan her ud fra den 1 januar 2014
Klubshopbestyrer: Anette og Flemming Hartmann
nettehartmann@gmail.com
Tlf: 22 99 67 25
Bøger/litteraur:
Bjarne Rother
rother@stofanet.dk
Tlf: 22 73 60 73
Regialier:
Carsten Thorgaard
ghicar@privat.dk
Tlf: 40 17 55 40
Beklædning:
Anette Hartmann
nettehartmann@gmail.com
Tlf: 22 99 67 25

Ved bestilling af varer vil vi rigtig gerne have, at I henvender jer til ovenstående personer

MGCC, Denmark
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1981 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Ansvar

8
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
kr. 1.4

kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982
til og med 1988:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Ansvar

1.4
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
kr. 4.

kr.


.
 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

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring A/S
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Forsikring til
dit kæreste eje

Er du medlem af en klub under Motorhistorisk Samråd,
kan du og din veteranbil blive forsikret i Runa Forsikring
Årlig pris for ansvar og kasko

Vi tilbyder

• Veteranbil fra 603 kr.
• Veteran MC fra 538 kr.
• Klassisk bil fra 1.447 kr.
• Klassisk MC fra 1.378 kr.

• Lav pris
• Gode dækninger
• Mulighed for at købe alle typer
private forsikringer

Indeks 2015
PS: Husforsikringen hos Runa Forsikring blev kåret Bedst i Test juni 2013 af Tænk Penge

Vi passer på dig
RUNA VETERAN

Kontakt os for mere information
www.runa.dk • 33 32 22 00

– en del af LB Forsikring

MGCC, Denmark
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Adresseændringer til claus@mgcc.dk

Nye medlemmer

MG CarClub

DENMARK

3172
Hans Jørgen Jensen
Degnevænget 7
4581 Rørvig

3177
Torben Alex Nielsen
Rugvænget 5
7130 Juelsminde

3182
Nicolaj Hansson
Landø 44
5683 Hårby

3173
Dan Wils Hansen
Ordrupvej 74, st. th.
2920 Charlottenlund

3178
Kurt Lindholm
Vejlevej 102
7140 Stouby

3183
Freddie Nørreskov Jensen
Kornmodsbakken 92
8210 Århus V

3174
Allan Knudsen
Sønderlunden 61
6000 Kolding

3179
Laurids Pedersen
Egeparken 48
7430 Ikast

3175
Steen Christensen
Vandmøllevej 15
8560 Kolind

3180
Søren Hadbjerg
Haderslevvej 92, st. tv.
6000 Kolding

3176
Kenneth Wichmann
Landevejen 126
5883 Oure

3181
Hans Winther
Hallingvej 14
8300 Odder

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
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Pubmøder 2016
Dato

Event

Annonceret

Tidsfrist

Tilmelding

Nordjylland
Midtvestjylland
Sydvestjylland
8. Marts

Pubmøde - foredrag

Marts

-

Jørgen - 7516 4114

12. April

Pubmøde

Marts

-

Garett - 7526 4420

10. Maj

Pubmøde

Marts

-

Kristian - 2166 1073

14. Juni

Pubmøde

Marts

-

Flemming - 2299 6725

13. August

Pubmøde

Marts

-

Bøje - 2825 6015

13. September

Pubmøde

Marts

-

Leif - 2724 1827

11. Oktober

Pubmøde

Marts

-

Jesper - 4043 1534

8. November

Pubmøde

Marts

-

Palle - 2724 1837

3. December

Pubmøde

Marts

-

Bøje - 2825 6015

Østjylland
Sydøstjylland
9. Marts

Pubmøde - foredrag

Marts

13. April

Pubmøde

Marts

-

Senest 2 dage før

Dennis - 2160 9613

11. Maj

Pubmøde

Marts

-

Kurt - 8680 5552

8. Juni

Pubmøde

Marts

-

Mere info senere

16. Juli

Pubmøde

Marts

-

Mere info senere

10. August

Pubmøde

Marts

-

Mere info senere

14. September

Pubmøde

Marts

-

Mere info senere

12. Oktober

Pubmøde

Marts

-

Mere info senere

9. November

Pubmøde

Marts

-

Mere info senere

14. December

Pubmøde

Marts

-

Mere info senere

29. Marts

Pubmøde - foredrag

Januar

-

Palle - 5055 0228

3. Maj

Pubmøde

Januar

-

Torben - 5369 2880

7. juni

Pubmøde

Januar

-

Lars - 62272848

2. August

Pubmøde

Januar

-

Palle - 50550228

6. September

Pubmøde

Januar

-

Mogens - 7253 2187

-

Mere info senere

Fyn

4. Oktober

Pubmøde

Januar

1. November

Pubmøde

Januar

-

6. December

Pubmøde

Januar

-

Karsten - 2324 1015

Sønderjylland
19. Marts

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

6. April

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

Kommer senere
Peter - 2633 7588

4. Maj

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

Søren - 2633 7588

1. Juni

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

Keld - 2023 4491

6. Juli

Aftenkøretur

Januar

Søndag aften før

Johs. - 4034 7367

3. August

Grillaften

Januar

Søndag aften før

Gert - 4041 6793

7. September

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

Casper - 5189 5218

5. Oktober

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

Lars - 2023 5956

2. November

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

Ledig

7. December

Julefrokost

Januar

Søndag aften før

Kommer senere

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

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

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

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

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

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

MGF:

John Hollænder
Johannesmindevej 4
9000 Ålborg
Tlf. 9813 1587

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

Midget:

Harry Lagoni
Mommarksvej 252
6470 Sydals
71107198

MGA:

Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 3439

SVW:

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

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

T-Typer:

MGB V8:

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

Y-Typer:

MGC:

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

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

MGB:

Asbjørn Pinholt
Holbergsvej 45
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 7505
Frank Neumann
Huldgårdvej 3, Hejlskov
7840 Højslev
Tlf. 9754 2303

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

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

Pas godt på din
gamle kærlighed

MGCC, Denmark
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