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Formanden har ordet
MG CarClub

DENMARK

Dette blad bliver det sidste fra redaktør Anders Øster, der har 
valgt at stoppe. Endnu har ingen ny redaktør meldt sig – så 
måske du kunne have lyst?

Som redaktør af MG-bladet får du til opgave at samle det 
indsendte materiale, læse korrektur på det, og videresende 
det til trykkeriet. Opsætningen af bladet sørger trykkeriet for, 
så det er lagt i professionelle hænder. Redaktøren er tovholder 
for bladudvalget, der pt. består af Carsten Thorgaard og Bjarne 
Rother Jensen. 
Bladudvalget plejer at mødes ca. tre gange om året for at plan-
lægge arbejdet med bladet og udveksle nye idéer. Desuden 
deltager bladudvalget i det årlige udvalgsmøde i januar, hvor 
alle klubbens udvalg mødes. Tidsforbruget skønnes til ca. 2-3 
dage pr. bladudgivelse for redaktøren. Bladudvalget påpeger, 
at den nye redaktør ikke nødvendigvis behøver at være en 
mand – et kvindeligt medlem eller medkører er mindst lige så 
velkommen. Hvis dette har vakt din interesse, kontakt venligst 
undertegnede.

I januar afholdt vi udvalgsmøde i Hanstholm. Jeg synes, det 
var et rigtig godt møde, hvor vi på tværs af udvalgene fik 
diskuteret en del ting. Vi var ikke enige om alt – det ville også 
have været kedeligt – men vi fik (synes jeg) luftet en række 
synspunkter og trods forskelligheden fundet fælles fodslaw. 
Referatet fra mødet kan læses på hjemmesiden i medlems-
sektionen.

I dette blad kommer indkaldelsen til klubbens generalforsam-
ling, der i år er den 2. april, på Hotel Skanderborghus.

Klubmesterskabet indeholder i år fire løb i juli, august, sep-
tember og oktober. Om det er frygten for et køligt forår, der 
har fået eventuelle løbsarrangører til at holde sig tilbage, kan 
vi kun gisne om. Der var fra årets start planlagt et klubmester-
skabsløb i Nordjylland i maj, men arrangørerne sprang fra, og 
vi har trods talrige opfordringer ikke kunnet finde nye arrangø-
rer.

Husk tilmelding til vores nye spændende årstræf på Gram Slot 
i pinsen! Man kan deltage på mange forskellige plan, efter be-
hag, én dag, to dage, hele weekenden samt tilvælge forskellige 
aktiviteter. Vi håber, det bliver et rigtig hyggeligt træf – omgi-
velserne er i hvert fald gode og alsidige. Så vi håber, vi ses!

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.
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Klubbens internetside            Følg klubben på facebook

    Køb og salg på facebook

Forside: Hr. Weyse ved sin rappe  MG sportsvogn på  
Løkken strand
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Blue Nelly  
og tv-serien Badehotellet

Klar til optagelse med hr. Weyse ved rattet.

Af Michael Amorsen

Jeg har oplevet mange sjove og spændende ting med min 
MG TA, og en af dem var, da jeg blev ringet op af Søren Søren-
sen fra Læborg Auto. Han havde set Blue Nelly I “GoodLook 
Street” ved Classic Race Aarhus, og det var lige den bil, han 
manglede at finde til TV serien Badehotellet.
Søren har bl.a. det spændende job at finde køretøjer til Ba-
dehotellet, men han havde ikke en vogn, der lige passede til 
karakteren Edward Weyse. Jeg sagde naturligvis straks ja til at 
udlåne Blue Nelly til Badehotellet, det kunne da kun blive en 
god oplevelse. 

14 dage senere kom Søren med sin autotransport lastbil og 
hentede Blue Nelly. Den skulle bruges i et par dage, måske 

flere, da vejret ikke var helt stabilt. 
For at gøre bilen klar til optagelser måtte jeg føre den tilbage 
til førkrigs udseende. Den var dekoreret med nummer og an-
dre krigsrelaterede dekorationer. Den blev også maskinpoleret 
af min gode kammerat Michael, som har et bilplejefirma. 
Det småregnede, da Søren hentede bilen, men heldigvis var 
det bedre vejr ved Løkken strand, hvor optagelserne skulle 
finde sted.

Undervejs tog Søren nogle billeder af begivenhederne for at 
dokumentere og vise, hvordan optagelserne gik for sig. Mange 
har spurgt mig, hvad jeg har fået som betaling for udlånet til 
Badehotellet. Jeg har såmænd fået æren og og endnu en god 
historie at fortælle om bilen. 
Vi sad naturligvis klar med aftenkaffen og lækker kage, da afte-
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Blue Nelly og tv-serien Badehotellet

nens afsnit rullede over skærmen. Det var rigtig sjovt, at se bilen 
drøne hen over stranden med hr. Weyse bag rattet i 2. afsnit af 
Badehotellet. 

Hr. Weyse er helt klart min favorit karakter i Badehotellet. 
MG er endnu en gang blevet flot eksponeret i en film. 

Blue Nelly vil i øvrigt blive udstillet på klubbens store stand på 
veteranmessen i Fredericia den 25. og 26. marts.
I kan læse meget mere om mine eventyr med Blue Nelly og 
vores andre MG vogne på min Facebook side eller på min 
blog mgb68.bolgspot.com.

God fornøjelse.

Sådan så hun ud før forvandlingen til hr. Weyses vogn

Forberedelserne inden optagelse på Løkken strand i juni
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Blue Nelly og tv-serien Badehotellet

Man kan vel ikke gøre for, at man har charme...
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Boghandleren anbefaler
MG CarClub

DENMARK

Bøger til din fartmaskine

Mange forbinder i dag MG-mærket med veteransportsvogne, 
men i boghandlen har vi  ikke glemt, at der også findes mo-
derne biler bag mærket. Derfor har vi til dette nummer fundet 
lidt ”moderne” litteratur , som vi her præsenteret på spoileren 
af denne dejlige X-Power maskine.  Mere nærværende bliver 
litteraturen næppe.

David Knowles, MG Xpower SV, The Crowood Press, 2005. 176 
sider. 250 Kr.

Des Hammill, The Rower K-Series 16V Engine 1989-2005, CP-
Press Essex 2008. 140 sider. 175 Kr.

MG ZT &  MG ZT-T  Owner’s handbook, MG Rover Group 2004. 
285 sider, 250 Kr.
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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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” Från Champagne till Cava”
(Från Frankrike till Spanien)

Text och bild: Lotta Hollström

Jag har under många år funderat på att skaffa mig ett par nya 
MG och en av dessa är den fräcka Vintage Racing MG TF 160 
som jag sett bilder på och även vid en del olika arrangemang 
jag varit med på och det är verkligen en annorlunda bil med 
sina blå ränder. 
Under årets EEOTY i Le Touquet i Frankrike var ett par stycken 
med och jag fick väldigt fin kontakt med Marina Gourdin 
från Belgien som har den enda belgiska bilen i denna mycket 
exklusiva lilla klubb ” The European Vintage Racing Club” som 
maximalt kan ha 30 bilar eftersom det bara tillverkades 30 bilar 
för franska marknaden och alla var till försäljning våren 2005 
från MG Rover återförsäljaren i Paris.
Tanken kom därefter att jag skulle försöka sälja min svarta MGF 
1998 och sedan skaffa en Vintage Racing istället och hänga 
med på deras utflykter och utställningar på olika MG arrange-
mang i Europa.

Sagt och gjort, jag la ut min svarta MGF på sedvanliga kanaler 
och det tog inte lång stund förrän ett par intresserade herrar 
dök upp som båda ville köpa bilen. Nu kan man ju säga att 
detta är ett angenämt problem men nu är det ju inte riktigt 
så för har man som jag lagt sin själ och mycket pengar på att 
underhålla bilen och hålla den i originalskick så vill i alla fall jag 
att den skall gå till en entusiast och efter en del korrespondens 
tycker jag nog att den hamnade i bra händer.
Under sommaren och hösten hade jag mycket kontakt med 
Marina som är spindeln i detta gäng och som också hjälpte 
Ola Troedsson att skaffa sin Vintage Racing i fjol. Marina visste 
att det fanns några till salu men inte i sådant bra skick att hon 
skulle rekommendera någon av dem till mig. Eftersom jag inte 
hade bråttom att skaffa en ny bil så skulle hon höra av sig så 
snart det dök upp ett fint exemplar. 
I slutet av september dök plötsligt nr 24/30 upp och som 
Marina tidigare varit i kontakt med och nu ville ägaren sälja 
bilen då han bara kört 200 mil under de 3 senaste åren han ägt 

Bilen klar vid ankomst Strasbourg

Avfärd mot Cava Weekend
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den och tyckte det var synd att den bara stod och borde ha 
ett bättre MG liv.
På sedvanligt sätt så skickades bilder och fakta om bilen och 
det framkom snart att denna bil inte rullat mycket då den bara 
hade 4071 mil på mätaren och verkar vara i ett utmärkt skick. 
Bilen fanns i Strasbourg i Frankrike och det var ju inga problem 
att komma dit.
Under en hösthelg åkte jag därför upp till Strasbourg och 
köpte bilen. Det visade sig att den var väldigt fin och allting 
nyservat så det var bara att börja njuta av bilen direkt. På hem-
väg till Spanien, där jag numera bor, så det blev det ett par 
avstickare till både Alsace och Provence för vininköp då bilen 
var i princip tom i bagageutrymmet.
Inom The European Vintage Racing Club finns det nu en 
medlem i Sverige, en i Belgien, en i Schweiz och numera en i 
Spanien och resten är kvar i Frankrike. Man har en aktiv dialog 
med de flesta ägarna och det är bara 5 st där vi inte lyckats 
hitta ägarna.

Med bilen i garaget började sökandet efter trevliga MG upple-
velser här på Iberiska halvön och jag fick kontakt med spanska 
MG klubben som har sitt säte i Barcelona. Jag började med 
att bli medlem i klubben och mottagandet var otroligt vänligt 
och välkomnande och alla är mycket hjälpsamma. 
Styrelsen tyckte det var bra med ny medlem längre ned i Spa-
nien då man mest har medlemmar runt Barcelona. Klubben 
har ca 450 medlemmar och man har i princip alla MG modeller 
i klubben och jag fick intrycket av att de är mycket aktiva och 
gör många trevliga aktiviteter under hela året. juli och augusi 
gör man uppehåll här för då är det alldeles för varmt för att 
köra dessa rallyn. 
När jag tog kontakt med klubben så tyckte ordföranden att 
som första aktivitet för mig i klubben skulle vara att åka med 
på deras Cava weekend som innebar en rallyrunda med start 
i Barcelona och efter diverse stopp för kaffe och glass komma 
till en Cavafabrik för provsmakning och rundvisning i deras 
produktionen och därefter gemensam lunch.

Lycklig säljare och lycklig köpare

Spansk lunch på 3 timmar med 93 personer

Lastning på morgon på sista övernattningen i norra Spanien

Det gäller att packa tätt när det kommer 48 bilar

” Från Champagne till Cava”
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Jag anmälde mig till Cavaturen som var den 19 november och 
åkte upp till Barcelona och bodde över på ett hotell nära star-
ten som var på en bensinmack. Mottagandet var öppet och 
härligt och snart kom jag in i gemenskapen. Detta arrange-
mang hade man haft ute ett par veckor på hemsidan och var 
tydligen en uppskattad aktivitet för det kom 48 bilar till start 
och 93 personer!
Vi fick ut en mycket ambitiös roadbook och vi släpptes iväg 
med 1 minuts mellanrum men det tog inte många kilometer 
förrän de först bilarna kört fel och det blev kolonnkörning, 
som vanligt. Vid ankomsten till Cavafabriken blev det ett lätt 
kaos när alla bilar kom och det fanns inget annat att göra än 
att packa ihop så många bilar som möjligt överallt runt fabri-
ken som visade sig låg mitt inne i en gammal spansk by med 
trånga gränder.

Cavafabriken tillverkade ekologisk Cava och hade en mycket 
liten exklusiv produktion som enbart såldes till restaurangerna 
runt omkring  i området. Cavan smakade mycket bra och 
tilltugget satt fint. Efter studiebesöket åkte vi sedan till en 
restaurang uppe i bergen och som på sedvanligt spanskt vis 
startade 14.30. Här serverades diverse spanska läckerheter som 
bars in efter hand och det blev en väldigt trevlig eftermiddag 
och lunchen slutade 17.30. 
Till det här arrangemanget kom 48 bilar och 93 personer som 
tillbringade en hel lördag i MG gemenskapen och priset för 
det här var 45 Euro/peron vilket alla gladeligen betalade.
Nu ser jag fram emot  Calçotada i februari och gåslever even-
ten i juni som går till Frankrike.

Bland Vinrankorna

Stor MG förbrödring vid starten och utdelande av roadbooken. Till höger spanska ordförande Antonio Mestre

” Från Champagne till Cava”
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Trångt vid Cavafabriken

” Från Champagne till Cava”

Dette nummer af MG Bladet er så det sid-
ste med mig ved roret. Siden 2010 og til 
og med dette nummer har jeg redigeret 
alle udgaver af MG Bladet. Fysisk fylder 
de kun godt trekvart meter, når de står 
samlet på reolen, men mentalt fylder de 
en hel del mere. Knap var et nummer 
færdigredigeret og trykt, før det næste 
stod i kø. Det er lykkedes. Nogle gange 
bedre end andre gange. Sådan er det jo.

Det har i alle de godt 7 år været en for-
nøjelse og et… ja, jeg tøver ikke med at 

bruge ordet privilegium at lave blad til 
jer. I er en – normalt – tilfreds, men også 
krævende målgruppe. Det første tillader 
os at skrive om snart sagt hvad som 
helst inden for emnet klassiske biler og 
hvad deraf følger. Det andet udfordrer 
os fagligt: Researchen skal være i orden, 
det skal helst være nyt og væsentligt, 
det skal være troværdigt, og sproget skal 
være godt og korrekt. I har holdt os til 
ilden. Tak for det.
Som medlem af en velfungerende 
redaktion skal også lyde en stor tak til de 
medlemmer, der i årenes løb har været 
en del af redaktionen, det har været en 
stor fornøjelse at arbejde sammen med 
jer.

En redaktør takker af

Men ikke mindst tak til alle de medlem-
mer, der gennem årene beredvilligt og 
engageret har bidraget til bladets artikler. 
Som interviewpersoner, som menings-
dannere, som eksperter og med gode 
artikler om ferieliv m.v. i vores biler. Uden 
jer havde vi ikke kunnet skrive alle de 
mange relevante historier. Også tak til 
alle jer, der er kommet med gode idéer 
og forslag til artikler. Og sidst, men ikke 
mindst tak til alle, der læser bladet, altid 
eller blot en gang imellem. Uden jer 
havde der slet ikke været noget blad.

God vind med bladet fremover.
Anders Øster
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”Sort arbejde” 
i samarbejde i med SKAT

Tekst og foto: Carsten Thorgaard

Da SKAT med virkning fra 1. april 2011 åbnede op for tidstypi-
ske nummerplader til biler registreret 1. gang mellem 1958 og 
1976, stillede jeg samme dag på det daværende motorkontor 
i Herning for at bestille sorte plader til min MG BGT årg. 1969. 
Jeg havde et bestemt nummer, som jeg gerne ville have, for 
det havde tilhørt mine forældre i tidernes morgen. Efter nogen 
ventetid kom jeg ind til en sagsbehandler og forelagde mit 
ærinde, beskeden var, at hvis jeg kunne fotodokumentere det, 
kunne jeg få nummeret. Det kunne jeg selvfølgelig ikke, så jeg 
måtte vende slukøret hjem. Efterfølgende blev motorkonto-
rerne nedlagt og fordelingen af de tidstypiske nummerplader 
ændret ganske meget, så jeg besluttede at vente med de 
sorte plader til bilen på et tidspunkt skulle renoveres.
I forsommeren 2016 læste jeg så et indlæg på hjemmesidens 
forum fra et klubmedlem, der havde været ansat i SKAT med 
motor som speciale i en lang årrække. Han ville gerne være 
behjælpelig med at anskaffe de tidstypiske nummerplader. 
Dette indlæg reagerede jeg på, der blev skrevet lidt på forum, 
og pludselig dukkede en mail op i min indbakke. Den var 
fra Lars Poulsen, som medlemmet hedder. Han mente det 
hele blev for omfattende til forum, så derfor ville han foreslå 
mailkorrespondance. Jeg angav mit ønskenummer til Lars, det 
er så desværre ikke i de blokke, der kan vælges mellem efter 
ændringen. På et tidspunkt skrev Lars, at der var nogle, der 
brugte deres initialer til nummerpladen og angav samtidig 
den blok, der var frigivet med CT. Jeg læste bare mailen igen-
nem ganske flygtigt i første omgang, et par dage efter læste 
jeg den så mere indgående, og kunne da se, at jeg måske 
kunne få et nummer, som var nem at huske for både mig og 
mine omgivelser. 

Jeg skrev nummeret i en mail til Lars, der hurtigt svarede 
tilbage, at det var ledigt, så onsdag den 6. juli om aftenen 
blev dankortet svunget og pladerne bestilt via nettet.

Fredag formiddag blev jeg ringet op af en venlig dame fra 
SKAT (de kan altså være venlige), at jeg havde bestilt tidstypi-

ske nummerplader. Hun ville lige gøre opmærksom på, at 
CT numrene ikke fandtes allerede i 1969, da var det 
BD. Jeg svarede, at det var jeg klar over, men jeg ville 
meget gerne have det nummer, der var bestilt, da 
det fortalte lidt om mig. Uden tøven fortalte damen 
så, at det ville hun bestille.
Efter lang ventetid er vi nået hen over sommerfe-
rien helt til slutningen af august, hvor jeg modtog 
et brev fra SKAT i Sakskøbing – tænkte med det 

samme, hvad de ville mig, jeg mente ikke at have 
noget udestående med dem. Det var en meddelelse om, at 
min nummerplader var ankommet til Højbjerg ved Århus, og 
såfremt jeg ville have dem sendt til en nummerpladeopera-
tør i mit eget område, skulle jeg sende en mail med diverse 
oplysninger. 
Dette blev effektueret den 1. september – der kom efter-
følgende et autosvar, at på grund af travlhed var der op til 5 
dages ekspeditonstid på besvarelse af min mail. Øv, så ville 
mine planer nok gå i vasken, for i mellemtiden havde vi fået en 
invitation til at deltage i kortegen af ældre køretøjer i forbin-
delse med åbningen af den sidste etape motorvej omkring 
Silkeborg søndag den 11. september. Det gjorde jo ikke noget, 
at de sorte nummerplader var på bilen den dag. Heldigvis var 
der hurtigt svar tilbage, for allerede den 5. september lå der en 
mail med beskeden, at pladerne var sendt fra Højbjerg samme 
dag.
Allerede tirsdag blev jeg ringet op, at pladerne var ankommet 
til nummerpladeoperatøren i Herning, så det var bare med at 
få de hvide plader afmonteret og afleveret sammen med æn-
dringen til de sorte. Det fik jeg klaret om torsdagen, så det var 
ud i garagen og montere de sorte plader – troede jeg. Der var 
lidt forskel i hulafstanden fra de hvide plader og slidserne bag 
på de sorte, så da hullerne skulle bores lidt op, blev det fredag 
inden de blev monteret. 
Så var vi klar til kortegen i Silkeborg med tidstypiske nummer-
plader og samtidig tidstypisk påklædning, en oplevelse rigere.
Slutteligt har jeg efterfølgende købt forkromede rammer og et 
tilsvarende DK skilt, så vi er klar til at køre ud i det danske land 
standsmæssigt.
Stor TAK til Lars for hjælpen, jeg er sikker på, at han også er klar 
til at hjælpe andre i tilsvarende situation som jeg.



15MGCC, Denmark

Farvel til hvidt

Goddag til sort

”Sort arbejde”
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Bestyrelsen informerer
MG CarClub

DENMARK

Bestyrelsesmøde lørdag d. 28. januar 
2017

1. Godkendelse af seneste referat: Un-
derskrives på næste møde.

2. Regnskab 
2016 og budget 2017: I forhold til budgettet for 2016 mangler 
der ca. 20.000 kr. i indtægter pga. færre nye medlemmer. Ellers 
er budgettet fulgt. Mht. budgettet for 2017 har vi forsøgt at 
korrigere for en forventet mindre medlemstilgang. Vi har mistet 
ca. 95 medlemmer over årsskiftet, hvoraf de fleste enten har 
solgt deres MG eller er afgået ved døden.

3. Årets MG’er
Modtageren af Enevold Vestergaards Vandrepokal afsløres ved 
generalforsamlingen.

4. Arrangementsudvalget
Vi mangler et klubmesterskabsløb i maj, og der er ikke nogen, 
der melder sig. Hvis ikke der kommer interesse for at arrangere 
et løb fra medlemmer, må vi lave klubmesterskab med fire løb 
i år.

5. Generalforsamling
søndag d. 2. april på Hotel Skanderborghus: Tilmelding til Claus 
KUN pr. mail. OBS: hvis man tilmelder sig og derefter udebliver 
uden afbud, får man tilsendt en regning. Vedtægtsændring 
omkring kontingent – Bestyrelsen foreslår vedtægterne ændret 
til flg. ordlyd (ændringen angives i kurisv):

§5. Kontingent
Kontingentet skal betales senest den 1. december.  (...)
 
 Medlemmer, der optages efter den 1. juli, betaler 1/2 
års kontingent for perioden frem til den  31. oktober.

Desuden foreslår bestyrelsen ændring af §10 og §11 om gene-
ralforsamling og ekstraordinær generalforsamling, så ordlyden 
passer til §5.

6. Medlemslisten
Oplag: 750 stk. Salgspris: 20 kr. pr. stk. Distribution: Salg i klubs-
hoppen.

7. Indkøb af pokaler
fremover indkøber arrangementskoordinatoren (NJ). Pokaler 
købes i England, og vi undgår æ, ø, å i teksten – så er plakt-
terne med i pokalernes pris.

8. Udvalg
Efter generalforsamlingen overtager Frank posten som 
webmaster, så én person har ansvar for hjemmesiden – Hjem-
mesideudvalget bliver dermed overflødigt. Mht. klubshoppen/
klubstandens udgifter i forbindelse med messen i Fredericia 
foreslår bestyrelsen, at udgifterne refunderes af klubshoppens 
indtægter.

9. Visioner
samarbejde med MG Car Club Danish Centre – ja, de inviteres 
til Gram Slot, og vi inviteres til deres sommertur. De inviteres 
også til MG Sport. Andre mærkeklubber (Dansk Triumph 
Automobil Klub, TR Register, Austin Healey Klub Danmark, 
Jaguar Club Danmark inviteres til MG Sport. Bladet: vi gennem-
går listen over udenlandske klubber, der modtager bladet og 
sender dem bladet digitalt fremover. Udenlandske medlem-
mer spørges, om de har lyst til at få bladet digitalt. Kunne man 
forestille sig et samarbejde med MG Car Club Danish Centre 
om ét fælles klubblad og/eller én fælles hjemmeside for alt 
MG i Danmark? JBJ snakker med Lars Thousig, om man på sigt 
kunne have interesse i dette.

10. Evt. 
Kunne man lave et familiemedlemsskab for at imødekomme 
unge medlemmer, hvor begge forældre ønsker at deltage? Evt. 
rabat på medlemskab nummer to på samme adresse.
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M
G

CC 2016 Photo of the Year

Redaktionen vil hermed gerne 
ønske Michael Amorsen et 
stort tillykke med at have 
vundet fotokonkurrencen i 
december nummeret af det 
engelske blad Safety Fast.
Et meget flot resultat, hvorfor 
vi også bringer et par billeder, 
nemlig vinderbilledet, som er 
taget ved en gammel red-
skabsbygning i Tånum i begyn-
delsen af november. Hunden 
Molly og Michael skulle ud på 
en lille efterårstur i hans MG TA 

”Blue Nelly” inden vejret blev til 
rigtig vinter.
Endvidere et billede af 
kamelen selv med den flotte 
præmie og det, det hele hand-
ler om. Nemlig de fantastiske 
vogne fra Abingdon.
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- manden 
  i det nordvestlige hjørne af landet

Tekst og foto: Carsten Thorgaard

I forbindelse med årets udvalgsmøde startede vi i Niels Jør-
gensens lokaler, der er beliggende et sted i Hanstholm. Her fin-
des flere spændende biler, selvfølgelig også MG´ere og i den 
forbindelse fik jeg en snak med Niels omkring hans tidligere 
og nuværende biler.
Allerede i 1971, mens Niels var bosat på Ærø, kom der en MG i 
garagen. En MGA 1600, som blev brugt til daglig bil, dette va-
rede indtil der var familieforøgelse på vej, så blev den udskiftet 
til et mere familievenligt køretøj. 
Vi rykker nu nogle år frem i tiden, helt nøjagtigt til 1993, hvor 
en rød MGC kom til; samme år blev det også til et medlem-
skab af MG Car Club Denmark. MGC´en blev brugt til mange 
ture rundt i landet, ligeledes har den været med til Silverstone 
i England adskillige gange.
I 1998 kom endnu en MG i stalden hos Niels, denne gang en 
MGB V8 med Costello motor. Den blev fundet i England via en 
annonce i Safety Fast, der er medlemsblad for vores moder-
klub. Og så var den i øvrigt venstrestyret, så en ombygning 
ikke var nødvendig. Kort tid efter kom endnu en englænder i 
stalden en TVR, som senere er blevet skiftet til en nyere model. 
Med indkøbet af disse, begyndte Niels, der havde fart i blodet, 
at køre lidt race på Ring Djursland, hvor der blev arrangeret løb 
i samarbejde med den østdanske MG klub. Senere kørte man 
også på den militære del af det, vi i dag kender som Tirstrup 
Lufthavn. Det begyndte dog at være lidt for farligt, da der ikke 
var den helt store justits omkring løbene, så i 2005 kom MG 
Sport til som en underafdeling af MG Car Club Denmark, som 
også den dag i dag arrangerer løb under ordnede forhold. På 
et tidspunkt har Niels også opnået at blive klubmester. Som 
Niels selv siger, ”så var det nok fordi jeg nåede at være med i 
alle løbene det år”. Race er stadig en del af Nielś  liv, og ud over 
de engelske biler, er der også flere hurtige tyske biler i garagen. 
I 2009 blev en Porsche GT3 indkøbt og den har flere gange 
ført Niels rundt på Nürburgring i Tyskland og Spa i Belgien, 
inden den i 2014 blev udskiftet til fordel for en Porsche 991, 
som bruges til samme formål. Så sent som i 2016 kom endnu 
en Porsche til, nemlig en 911 turbo.
En tredje MG er det også blevet til. Ved et besøg på Silverstone 
stiftede Niels bekendtskab med SVR modellen. En snak med 
H. Rasmussen i Brovst førte efter nogen tid til, at der blev budt 
på en bil på en auktion i Sverige. Buddet var dog ikke højt 
nok til, at sælger ville lade den gå for prisen, men efter nogle 
forhandlinger endte den alligevel ved Niels. Bilen var udstil-
let på klubstanden i Fredericia foråret 2013 og vakte megen 

Ulv i fåreklæder

Nogle af pokalerne

Ryddeligt værksted

Tysk/engelsk mix
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- mens disse linier skrives - er ude på sin jomfrutur med Niels 
som ejer. 
Nogle af klubmedlemmerne kender også Niels fra bestyrelses-
arbejdet i klubben, hvor han blev valgt ind i 2008. Niels er for 
nuværende arrangementskoordinator omkring mesterskabs-
løbene.
Tak til Niels for en hyggelig snak om bilerne og for en hyggelig 
eftermiddag en lørdag i januar.

opsigt, hvilket var ganske naturligt, da der kun er produceret 
83 eksemplarer af den, hvoraf de 23 er venstrestyrede. Bilen, 
der er den eneste af sin art på plader i Danmark er nr. 13 af de 
venstrestyrede, og har fra ny kørt i Tyskland. Den blev i sin tid 
importeret af Rover Tyskland, hvordan den så er endt i Sverige, 
melder historien ikke noget om. 
I det daglige kører Niels også engelsk, en ældre Range Rover 
er lige udskiftet med en 3 år gammel Range Rover Sport, som 

Ulv i fåreklæder

MG C ejet siden 1993 MG B V8 Costello med ejeren bag rattet

MG-manden i det nordvestlige hjørne af landet
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Så nærmer tiden sig igen for BILMESSE OG BRUGTMARKED i 
Fredericia, den ligger i dagene  den 25. - 26. Marts 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.

Jeg vil meget gerne have hjælp til bemanding af standen, 
både lørdag og søndag, til vagter af 2 timers varighed!
 
.....og hvad går hjælpen så ud på? ....du laver kaffe/the, stiller 
den og rundstykker/småkager frem på bordene, holder ryd-
deligt 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 

Fredericia messe

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 2017.

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

Den sædvanlige rabatkupon vil fra og 
med denne messe blive afløst af en 
kode som medlemmerne af MG Klub-
ben kan anvende til at købe adgangs-
billet på hjemmesiden:
www.bilmesse-brugtmarked.dk

Vi har fået oplyst, at der kun gives 
rabat til søndag, hvor man så skulle 
kunne få adgang for kr. 50.

Vi har desværre ikke modtaget 
denne kode i skrivende stund. 

Koden vil derfor blive lagt på 
hjemmesiden og på face-
booksiden/mgcc.dk
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Tekst og foto: Carsten Thorgaard.

Et par tal bevidner den store betydning klubstanden har i 
forbindelse med veteranmessen i Fredericia. I oktober blev der 
om lørdagen brugt 400 kaffekrus og søndag ca. 200, det vil 
i runde tal sige, at ca. halvdelen af klubbens medlemmer har 
været omkring standen og shoppen i weekenden.
Allerede kort efter åbningen lørdag var der som sædvanlig sort 
af mennesker på standen, rundstykker blev fortæret og kaffe 
blev drukket, mens snakken gik livligt hen over bordene. Han-
del i shoppen var der også en del af i løbet af lørdagen. Dette 
bevirkede, at hjælperne ikke havde megen tid til afslapning, 
men det er selvfølgelig heller ikke derfor vi er der.
I løbet af fredagen havde Mogens A. Petersen og hans hjæl-
pere stillet standen op, flot som sædvanligt og denne gang 
med en ganske særlig bil udstillet. Fra Slagelse kom Benny 
Elkjær Jørgensen med sin nybyggede MGA V8, som et par år 

tidligere havde været udstillet på standen, dengang som vrag/
ladefund. 
Man må sige, at bilen havde forvandlet sig meget siden sidst, 
den var slet ikke til at kende igen. Nogle mente, at det var 
helligbrøde at forvandle en MGA på den måde, mens andre 
syntes, at det var et flot stykke arbejde, Benny havde udført. 
Der var virkelig kælet for alle detaljerne også instrumentpane-
let var helt anderledes.
Søndag kunne vi alle tage den lidt mere med ro, der blev tid til 
at kigge lidt rundt i hallerne, og hen mod lukketid begyndte vi 
så småt at pakke ned. Vi havde snakket om, at i år ville vi tage 
den med ro og ikke race afsted med nedpakningen. Men som 
så ofte før, var der fuld fart på, så 1 time efter lukketid var det 
ikke til at se, at MG Car Club Denmark havde haft en stand på 
pladsen.
Tak til alle jer, der mødte frem, vi ses forhåbentlig igen i slutnin-
gen af marts måned.
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Af Gert Jørgensen

Efter at have administreret arkivet i 1½ år er det hele nu på plads 
og der kommer lidt til hele tiden. Der er også folk, der ringer og 
spørger, om det de har liggende måtte have interesse for arkivet. 
Har i noget liggende, så samler vi efter følgende hoved områder
MG Car Club Danish Centre West/Denmark documentation.
Dansk relateret MG og MG klub dokumentation (blade mv.)
MG Car Club UK dokumentation – specielt ”Safety Fast” fra start 
til nu.
Teknisk MG information
Specielt er gamle billeder fra klublivet  i MG Car Club i Danish 
Centre West og MG Car Club Denmark selvfølgelig interessant, 
og såfremt I har avis omtale af løb liggende er det også af inte-
resse. Billeder har rigtig god værdi, hvis de er ledsaget af årstal 
og/eller sted.
Vedrørende ”Safety Fast” vil jeg her benytte lejligheden til at 
efterlyse et par tidlige årgange, som mangler i arkivet for at gøre 
det komplet.
Vi taler om ”Safety Fast” årgange fra før 1964! Er der nogen af jer, 
der har sådanne liggende eller eventuelt  har arvet disse, så er vi 
modtagere i arkivet.
Der er i løbet af året dukket lidt spændende materiale op. Der er 
investeret i den gamle vinylplade ”MG Just for the record” der er 
fra 1980 og som indeholder interviews med bl.a. John Thornley, 
director of the MG Car Company 1956-69, Peter Frearson, Plant 
Director MG Cars Abingdon 1977-79 samt noget så interessant 
som lyden af forskellige MG modeller, der passerer forbi. Ganske 
hyggelig lytning.
Herudover er der modtaget en del blade såsom MG entusiast 
årgange vi mangler, samt nogle ”HIGH ROAD blade” der afløste 

”Safety Fast” som ”British Leyland” fabriksblad i 1968. I 1968 blev 
redaktionen af ”Safety Fast” jo ”sat på gaden” såvel som MG Car 
Club og Austin Healey Clubben af Donald Stokes, der holdt sit 
indtog fra Leyland, da de overtog BMC koncernen. Alle disse 
funktioner var at finde i Abingdon under beskyttelse af John 
Thornley, men det stoppede brat. John Thornley gik ned med 
flaget og blev sendt på sygeorlov, og dukkede først op i kulis-
serne senere og assisterede efterfølgende med at få MG Car 
Club til at overleve.

”HIGH ROAD” bladet er således et symbol på den mørke periode 
i Abingdon 1968-1980, hvor investeringerne stoppede. Bladet 
døde i øvrigt selv ret hurtigt. Har I nogen liggende?
Hold jer ikke tilbage for at spørge eller komme på besøg en dag 
på Mommarkvej 42, Vollerup ved Sønderborg.
Kontakt: gert.joergensen@mgcc.dk - Tf. 40 51 67 93 efter kl. 19.

fra ArkivetLidt Nyt
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Bolten og dens reservedelsnummer?

Af Bjarne Rother

Hvad kan man læse ud fra reservedelsnummeret? Er man i 
gang med det store restaureringsprojekt, opdager man hurtigt, 
at reservedelskataloget er en uundværlig hjælp. 
De eksploderede tegninger er den perfekte guide til, hvor 
tingene skal placeres, og de angiver også reservedelsnum-
meret på de bolte, du skal anvende. Men, når du nu har haft 
alle bolte og møtrikker sendt til galvanisering, og de ligger 
pænt skinnende i en stor dynge på arbejdsbordet, kan det 
være svært at skabe sig et overblik, og få den rigtige bolt med 
den rigtige længde monteret. Det kan reservedelsnummeret 
hjælpe dig med. 
Ud fra nummeret kan du aflæse alle informationer om den 
enkelte bolt. I nogle kataloger er der på de bageste sider, en 
oversigt over størrelsen på bolte, møtrikker osv., mens det er 
udeladt i andre. Mangler disse oversigtssider i dit katalog, kan 
vi alligevel liste ”hemmeligheden” ud af numrene. 
Vi ser på numrene SH604081 og BH604081. De to numre er 
næsten ens, og det er kun det første bogstav, der adskiller 
numrene. Starter nummeret med bogstaverne SH, betyder 
det, at bolten er en sekskantet bolt (screw), hvor gevindet går 
helt op til hovedet, er det derimod BH, er bolten derimod en 
sekskantet bolt, hvor gevindet ikke går helt op under hovedet. 
Den har skaft (se billedet).
Det første tal efter bogstaverne, SH604081, angiver gevindty-
pen. Hvis tallet er 6, har bolten UNF gevind, er det derimod 5, 
er det UNC gevind.
Andet og tredje tal, SH604081, angiver diameteren på bolte
04 = ¼”, 05 = 5/16”, 06 = 3/8”, 07 = 3/8”, 08 = ½”, 10 = 5/8”.
Fjerde og femte tal (SH604081) angiver længden på bolten. 
Længden måles fra undersiden af boltens hoved. Se tegnin-
gen.
I tabellen kan du aflæse boltens længe via de to tal, der indgår 
i reservedelsnummeret. Er tallet som i vores eksempel 08, har 
bolten altså en længde på 1”.

Det sidste tal 
angiver boltens 
overfladebehand-
ling (SH604081). 1 
angiver at bolten 
er forzinket. 
Håber, at denne 
lille gennem-
gang kan være 
en hjælp til os, 
der ikke er alt for 
rutinerede på 
værkstedet.

Tal 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Længde i 
tommer

3/8 ½ 5/8 ¾ 7/8 1 1 1/8 1 ¼ 1 3/8

Tal 12 14 15 16 18 20 22 24

Længde i 
tommer

1 ½ 1 ¾ 1 7/8 2 2 ¼ 2 ½ 2 ¾ 3
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Ikke alle reservedelskataloger har disse oversigtssider

Bolten og dens reservedelsnummer?



25MGCC, Denmark

Når bolt nr. 27 har reservedelsnummeret SH604041 betyder det, at vi har en forzinket bolt med sekskantet 
hoved,UNF gevind, den har en længde på en ½” og en diameter på ¼”.

Bolten og dens reservedelsnummer?
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Når du læser dette så er det atter blevet 
forår – næsten. Det er sikkert stadig koldt, 
men den 15. marts kan du atter – helt 
lovligt - trække din MG af ’stalden’, hvis 
vejret er dertil. Begrebet ’stald’ får mig til 
at tænke på heste og hestekræfter:
 
Hestekræfternes frie spil?

Der er en masse begreber omkring vore 
biler som vi bruger i flæng – ofte uden 
at tænke nærmere over hvad de dækker 
over. Et godt eksempel er begrebet he-
stekræfter, som et udtryk for motorens 
ydeevne. Det er egentlig ikke korrekt at 
tale om ydeevne, når det drejer sig om 
motorens effektmåling. Effekten måles 
i hestekræfter (hk) eller i kilowatt (kW). 
Definitionen på én hk er at det er den 
kraft, der skal til for at løfte 75 kg 1 meter 
på 1 sekund, altså 75 kgm/s.

Sådan ser en hk. ud
Oprindelsen til begrebet hestekraft skal 
findes i England. Betegnelsen blev op-
fundet for at beskrive dampmaskinernes 
effekt i forhold til de gamle hestedrevne 
pumpeværker mm., der anvendtes til 
bl.a. at pumpe vandet op fra de mange 
mineskakter. Her var det nemlig hestene, 
der udførte arbejdet, idet de dagen lang 
gik i en rundkreds, forspændt en ca.4,5 
m lang stang, der var koblet til selve 
arbejdsmaskinen/vandpumpen. Syste-
met kaldtes en ’hestegang’. Ak ja, det har 
været et sandt hestearbejde! I øvrigt er 
definitionen på en engelsk hestekraft 
(horsepower) defineret som 550 foot 

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.

pounds  pr. sekund. 
 
Nå, men som alle ved, så findes der store 
og små heste og som du kan forstå 
af ovennævnte, så har én engelsk og 
én centraleuropæisk hk ikke helt den 
samme størrelse.  Den engelske heste-
kraft, benævnt british horsepower (bhp), 
er 746,7 watt. Det er lidt mere end den 
centraleuropæiske hestekraft (hk eller 
hp), der benævnt som metrisk hestekraft, 
som er på ca. 735,5 watt. Altså ca. 10 
watt forskel, hvilket i realiteten er uden 
betydning. Alt dette bare for at forklare 
hvorfor englænderne bruger forkortel-
sen bhp for effekten på deres motorer.

Engelske hestekræfter i en hestegang
Effekten kan også udtrykkes i kilowatt 
(kW), én kilowatt er 1000 watt, og er en 
SI enhed (fransk for international stan-
dard). SI er en standard, som er tiltrådt af 
de fleste industrialiserede lande. Måling 
heraf sker på en såkaldt motorbremse, 
der trækker en dynamo. Omregnings-
faktoren fra kW til hk er 1,36. Fra kW til hk 
skal der ganges med 1,36 og fra hk til kW 
skal der divideres.
 
Forskellige målemetoder
Ovennævnte er definitionen på en 
hestekraft. Der er stor forskel på hvor-
dan man i praksis måler effekten fra en 
motor, altså antal hk, som den er i stand 
til at yde. Amerikanerne anvender en 
målemetode hvor motorens effekt måles 
på en motor, der er ’strippet’ for sine 
hjælpeaggregater, som f.eks. vandpum-
pe, generator, luftfilter, lyddæmpning 
mm. Denne målemetode giver selvsagt 

et højere antal hk, ca.10 % flere hk, end 
den tilsvarende tyske DIN-måling, som 
udføres med motoren i standardtrim og 
udstyret med alle normale hjælpeag-
gregater. Englænderne anvender tillige 
betegnelsen ’bhp gross’, hvilket svarer til 
SAE hk og ’bhp net’ som er næsten lig 
med den tyske DIN målemetode.

Fælles for de to målemetoder er, at de 
som regel altid måles ved motorens 
maximale omdrejningstal, altså med 
speederen i bund, for det er sådan at 
man opnår den maksimale effekt!
 
Den engelske standard er fastsat af 
’Society of Automotive Engineers’ (SAE) 
og den tilsvarende tyske af ’Deutsches 
Institut für Normung’ (DIN). DIN standar-
den er nok den mest ærlige og den er 
da også den meste benyttede i Europa. 
SAE standarden er dikteret af amerikansk 
tankegang: How to make elephants big-
ger, better and faster!
 
Drejningsmoment
En anden nyttig information som 
man kan finde i bilens instruktionsbog 
(Drivers Handbook) er oplysninger om 
motorens maksimale drejningsmoment. 
Drejningsmomentet er defineret som 
antal kg pr. meter, altså næsten samme 
som for effekt, men uden at tiden indgår 
i beregningerne. Her er det nyttigt tillige 
at vide ved hvilket motoromdrejnings-
tal det maksimale drejningsmoment 
optræder. Det kan f.eks. være opgivet 
som 15,2 kgm ved 3000 rpm (engelsk 
forkortelse for omdrejninger pr. minut). 
Også her skiller englænderne sig ud fra 
SI standardsystemet ved konsekvent at 
anvende betegnelsen foot pr. pound 
(lb ft). Ikke særligt informativt for os 
danskere og svært at omregne til den 
af os vante standard. Ovennævnte 
drejningsmoment (15,2 kgm) er i øvrigt 

Teknik, holdninger og gode råd



27MGCC, Denmark

110 lb ft ved 3000 rpm målt efter britisk 
standard. Det ved jeg, uden at benytte 
besværlige omregningsmetoder, for det 
er drejningsmomentet for en MGB! 
 

Bogen med en masse nyttige informa-
tioner

Uanset hvilke enheder - lb ft, kgm eller 
efter nutidig standard Nm - der anven-
des til beregning af det maksimale drej-
ningsmoment, så opnås dette ved det 
samme omdrejningstal for den samme 
motor. Det er rart at vide, hvis man 
ønsker at køre MG’en så den trækker 
maksimalt, f.eks. op ad en stejl stigning. 
 
Det betyder i praksis, at du med fordel 
kan køre din MGB i området mellem 
2500 – 3500 rpm ved jævn hastighed. 
Skal du derimod overhale dvs. accelerere 
kraftigt så skal du geare ned så motoren 
kommer op i højere omdrejninger. Du 
skal ikke bekymre dig om at omdrejnin-
gerne skal blive over det ’tilladte’, dvs. 
op i det gule og røde felt på omdrej-
ningstælleren, det har din motor højst 
sandsynlig ikke ’vejrtrækning’ til. Husk på, 
at MGB’ens motor i standardversionen 
ikke er sportsvognsmotor, men blot en 
BMC standardmotor med to karburatorer. 

Lidt MG motorhistorie

Første gang at BMC B motor blev an-
vendt var i 1953 i en 1500 ccm udgave. 
Denne motor blev udstyret med to 
karburatorer og fik i denne udgave sin 
debut i MG Magnette ZA og i året efter 
i de første MGA’ere. Herefter gik det 
stærkt: Med én karburator blev 1500 ccm 
motoren fra 1954 anvendt i bl.a. Morris 
Oxford og Cowley, Austin Cambridge, 
Wolseley og Riley. 
 

 
Leyland Sherpa – også et medlem af 
familien

Motoren blev efterfølgende (1958) boret 
op til 1600 ccm og blev med to karbu-
ratorer anvendt i MGA og MG Magnette 
Mk III. I 1961 blev den boret op til 1622 
ccm og anvendt i MGA Mk II og MG 
Magnette Mk IV. Med én karburator blev 
den samme motor anvendt i Austin 
Cambridge, Morris Oxford, Wolseley, 
Riley samt i diverse Morris varevogne og 
i Leyland Sherpa vare- og ladvogne.  
 
Vi er nu nået frem til MGB’ens motor på 
1800 ccm fra 1962. Det var sidste gang at 
BMCs B motor blev boret op. De første 
1800 ccm motorer var med tre hovedle-
jer, men fra 1964 blev motoren forsynet 
med fem hovedlejer. Denne motor 
anvendtes med en enkelt karburator i 
bl.a. Morris 1800, Austin 1800, Wolseley 
og Princess 1,8 samt i Morris Marina 1,8. 
Herudover i vare- og lastvogne, som 
Leyland Sherpa, Hanomag F-serie, og 

Mercedes Benz L207 og 307 (jo, du læste 
rigtigt!)
 

Morris Marina TC – næsten en MGB
 
Som et kuriosum kan nævnes at Morris 
Marinas topmodel 1,8 TC (twin carbure-
tors) motormæssigt – og ydelsesmæs-
sigt - er identisk med MGB, så hvis du 
drømmer om en lukket 4 personers MGB, 
så ved du hvad du skal lede efter!  
  
Litereffekt
Alt dette for bare at fortælle dig, at nok er 
en MG en sportsvogn, men motoren kan 
næppe karakteriseres som en højtyden-
de sportsvognsmotor. Men den er stærk 
og solid og lader sig forholdsvis nemt 
tune til en noget større effekt.
Hvis man vil sammenligne forskellige 
motorer, så kan man udtrykke det som 
antal hk pr. 1000 ccm eller rettere hk pr. 
liter (1000 ccm = 1 liter), i almindelig tale 
benævnt litereffekt, som den pågælden-
de motor er i stand til at præstere. Lad 
os prøve at regne det ud for nogle af de 
ovenfor nævnte motorer.
 
De første 1500 ccm  Magnette ZA og 
MGA motorer leverer kun 60 hk, hvilket 
giver en  forholdsvis beskeden litereffekt  
på 40 hk/l. En MGA Mk II yder 90 hk med 
en 1622 ccm motor, hvilket giver en – ef-
ter datidens forhold – god litereffekt på 
55 hk/l. MGA med Twin Cam motoren på 
1,6 l topper efterkrigstidens MG’ere hvad 
angår litereffekt, hele 68 hk/l. 
 

Matthies’ Garage



28 MGCC, Denmark

Og hvis man kun bedømmer MGB ud fra 
dens litereffekt, så må man sige, at der 
er tale om en skuffelse, nemlig sølle 52 
hk/l, på trods af at det er den nyeste af 
de klassiske MG’ere. Lidt sammenligning 
med en rigtig sportsvognsmotor: Lotus 
Elan årg. 62 – 73 leverer 78 hk/l. Og 
omvendt har en VW type 1 (1300 ccm) 
en meget beskeden litereffekt på kun 
30 hk/l.
 
Lang holdbarhed
Det er en almindelig opfattelse, at 
en motor med en høj ydelse pr. liter 
slagvolumen er mindre holdbar end en 
tilsvarende motor med lav ydelse. Det er 
en sandhed med modifikationer for der 
er to ting, der spiller ind her: Hvordan 
anvendes/køres bilen og hvor meget har 
den at slæbe på.  
 
En tunet motor, altså en motor med høj 
litereffekt er næsten lige så slidstærk 
som motoren i en almindelig hushold-
ningsbil, hvis den vel at mærke køres lige 
så skånsomt som husholdningsbilen. 
Men hvis den tunede motor belastes til 
det yderste, f.eks. ved motorløb, så stiger 
sliddet og belastningen på de enkelte 
motorkomponenter ganske betragteligt, 
og så er det så som så med holdbarheden.
 
Vægt og effekt
Som nævnt er det ikke ligegyldigt hvor 
meget en bils motor har at slæbe på. 
Forholdet mellem vægt og motoreffekt, 
altså kg pr. hk, har stor betydning for 
motorens holdbarhed. Forestil dig en 
lille og svag motor i en MG, det ville ikke 
være rart og motoren ville konstant være 
overbelastet, med formindsket slidstyrke. 
Kort sagt, du skulle konstant køre med 
speederen i bund. (Nogle motorer 
var konstrueret til at klare dette, f.eks. 
Citroën 2CV og VW type 1) Lad os regne 
på førnævnte MG’ere. 

 Magnette ZA med 60 hk og en egen-
vægt på ca. 1125 kg. Her skal én hk slæbe 
på ca. 18,75 kg. Det samme gør sig ikke 
gældende for MGA’en med samme 
motor, idet bilen her kun vejer ca. 900 kg. 
Resultatet her er ca. 15 hk/kg, som tyde-
lig mærkes hvis man sammenligner det 
to: MGA føles noget kvikkere på vejen.
 
Endnu kvikkere er MGA Mk II med 1622 
ccm motor på 90 hk. Kun ca. 10 kg/hk. 
MGB tourer (den åbne) har kun marginalt 
mindre at slæbe på, ca. 9,6 kg/hk. Lotus 
Elan, som kun vejer ca. 700 kg, hvilket er 
ca. 200 kg mindre end en MGB tourer, 
skal kun flytte 5,6 kg pr. hk. Noget at sige 
til, at det ikke kan anbefales at prøve 
kræfter med en Lotus?

Nem tilslutning af lader

De fleste af jer har sikkert allerede mon-
teret i ’cigartænder stik’ i bilen – ellers 
burde du gøre det, det er meget anven-
deligt bl.a. til brug for GPS navigatoren. 
Man kan aftage strøm fra stikket, men 
man kan også via stikket tilføre strøm til 
bilens akkumulator. Det kan du benytte 
dig af, hvis du skal vedligeholdelseslade 
på akkumulatoren, så behøver du ikke 
først at skulle fjerne evt. gulvtæppe 
og akkumulatordæksel for at komme 
til akkumulatoren. Når du monterer et 
’cigartænderstik’ (hanstik) på laderens 
ledninger, så husk at den røde ledning  
(+) skal sidde i midten af stikket.  

Indbydelse til arrangementer

MGA 1500

Matthies’ Garage
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Internationale MG Arrangementer
Listen af de nok vigtigste MG arrangementer uden for Danmark

En del kan faktisk nås inden for en rimelig kørselstid

Væsentlige Europæiske MG Events i 2017
Måned Dato Sted Name & betegnelse Kontakt/klub Land Type

Februar 19 Stoneleigh MG Spare Day, Warwickshire MGCC UK England Exhibition
Juni

2-3 Sauerland Pfingsttreffen/Whitsunday
Meeting

MGCC Germany Germany Event

11 Gavnø Gavnø Classic AutoJumble &
Concour de Charme 2017.

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 Skandinavisk MG Meeting MGCC Sweden Sweden Rally

August

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 med

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

freunde-hamburg.de
Germany Clock Race

Oktober 7-9 Monaco Monte Carlo Event MGCC Monaco Monaco Event

European Event Of The Year 2017
Afholdes i det nordlige Portugal i og omkring byen Porto i dagene 3. til 7. august.
Stadig ledige pladser!

Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK

Flere oplysninger; Gert Jørgensen tlf. 40 41 67 93 eller email: gert.joergensen@mgcc.dk
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6a

7

7a

8

8aAls Løbet
11. - 13. august 2017

RETRO
2017

6a

5a
5

6

7
7a

8

9
8a

9a
10 Als løb 2017

Notér weekend datoen for MG Als Løbet i kalen-
deren nu!
Tilmelding:
Hold øje med hjemmesiden vedrørende indby-
delsen – kommer nok sidst i marts.
I maj bladet vil den også være at finde.
Hilsen
MG Als Folkene

Forårsklargøring den 15. april
Bemærk ændret dato

Det er lykkedes os at få adgang til et nyindrettet værksted med 5 lifte
Har du lyst til sammen med andre Mg’ere at klargøre din bil til sæsonen, så er dette en unik mulighed.

Der er mulighed for olieskift, småreparationer, kaburatorjusteringer, polering eller hvad du ellers måtte 
have behov for. Måske du bare har lyst til at være sammen med ligesindede om vores hobby, så er du også 

velkommen til bare at kigge på.
Vi sørger for eksperterne til at kunne afhjælpe eventuelle problemer.

Mødested M.Junkers Auto Industrivej 17, 7200 Grindsted.
Der er rundstykker fra kl. 8.30 og husk madpakken.

Tilmeld dig inden 26. marts, så vi kan planlægge dagen og brug af liftene.

Tilmelding til 28256015 eller på oldtimer@hansen.mail.dk.
Arrangementet gennemføres, såfremt der er mere en 10 tilmeldinger.

Flemming og Bøje
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28.7. - 30.7. 2017: 
”RUNDT OM SØNDERJYLLAND” 

I regi af DANSK VETERANBIL KLUB - DVK - arbejder vi p.t. med planlægningen af en stor og lang 
én-dags køretur ”Rundt om Sønderjylland", som er inspireret af det hollandsk/frisiske "Elfsteden 
Oldtimer Rally", hvor 400 veteranbiler og 200 veteranmotorcykler - alle fra før 1950 - deltager!  
Vi tror ikke denne aldersgrænse kan opretholdes herhjemme, så vi holder os til den gængse i DK: 
Alle veteran-entusiaster med et min. 25 år gammelt køretøj - bil eller motorcykel - kan deltage i 
”Rundt om Sønderjylland"- uanset hvilken klub man hører til.
Programmet ser foreløbig sådan ud:
Fredag eftermiddag samles man i Gram Slot, og tager på en fælles køretur til Ribe - ca. 20 km - 
hvor vi til fods følger med Vægteren rundt i den gamle bydel. Derefter retur til Gram eller et andet 
valgt overnatningssted.
Lørdag morgen tidlig samles vi om morgenbordet. Herefter start i Gram Slot på den ca. 240-50 km 
lange rute, hvor der vil være stempelposter i Christiansfeld, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg, 
Gråsten, Kollund, Pebersmark-Aventoft syd for landegrænsen (husk pas), Tønder/Møgeltønder, 
Løgumkloster til målet i Gram Slot, hvor der vil være stor fælles spisning, fotos og anekdoter fra 
dagen og uddeling af diplomer/plaketter til alle, der har gennemført ruten.
Søndag starter med stor brunch, hvorefter køretøjerne udstilles på Gram Slot. Rundvisning på og 
ved Gram Slot for deltagerne. 
”Rundt om Sønderjylland” slutter først på eftermiddagen.
Turen køres på mindre veje, alle dog med fast belægning. Der er ingen konkurrencer undervejs, 
det gælder bare om at finde vej til den næste stempelpost, at nyde turen, at have et hyggeligt 
samvær undervejs, og at tage store og små oplevelser og erindringer med sig hjem. 

Det bliver muligt at deltage i hele programmet eller dele deraf - helt efter ønske. Tilmelding senere.

Vi søger klubmedlemmer, som i samarbejde med turistkontorerne vil være os behjælpelige om-
kring stempelposterne i de enkelte byer. Så har du selv lyst, eller kender du en, som vil hjælpe del-
tagerne på vej, hører vi gerne fra dig.

Med venlig hilsen
Jørgen Lind                         Kjeld Holm-Nielsen
Esbjerg                               Sønderborg
2016 6614 - mail: jlind@esenet.dk      2023 4491 - mail: holm-nielsen@bbsyd.dk
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 !                     !  

	 ESBJERG    VETERANLØB    2017 
Du skal ud og køre på små sydvestjyske veje i en ny rute og opleve nye, spændende steder, når VMK 
VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB lørdag d. 6. maj  kører det  19.  ESBJERG VETERANLØB. 
I år går turen mod sydøst fra Esbjerg, og et sted derude deler ruten sig i to, så den ene halvdel af 
deltagerne kører den ene vej rundt og resten den anden vej - for så igen at mødes ved målet.  
Undervejs støder du på nogle interessante opgaver, og midtvejs byder vi på en lækker middagsbuffet.  
Vi ender i mål efter ca.100 km’s kørsel til et stort kaffebord med præmieuddeling og afslutning. 

Løbet er åbent for alle interesserede, der stiller med en minimum 25 år gammel motorcykel eller bil. 
Max. 100 køretøjer kan deltage  =  de første 100, der tilmelder sig! 

Mødested / start: Torvet i Esbjerg med registrering og morgenkaffe på Dronning Louise fra  kl. 8:30. 
Ved ankomst til start får du udleveret en ”løbspakke”, der bl.a. indeholder et løbsskilt, et rute kort, en 
rutebeskrivelse - og ikke mindst: et klippekort. Morgenkaffen med rundstykker, middagsbuffet’en og 
det helt store vestjyske kaffebord med lagkage m.m.m. er incl. i prisen - dog excl. evt. vand, vin og øl. 
Første start går kl. 10:00 – derefter afsendes et køretøj med et par minutters mellemrum. Hvert 
køretøj præsenteres individuelt i forbindelse med starten.  Seneste ankomst i mål er sat til kl. 16:00. 

Pris for "løbspakken":    350,- kr. i startgebyr pr. køretøj incl. fører, 250,- kr. pr. voksen ledsager og 
125,- kr. pr. ledsager under 12 år – rabat for VMK-medlemmers køretøjer. 

TILMELDINGSKUPON:             VMK-medlem: (sæt X)    nej ____    ja ____     medl. nr. __________  

Fornavn:  _______________________________   Efternavn  _________________________________ 

Gade/vej/nr.:  _______________________________________________________________________ 

Postnr.:  ___________By:  _____________________________________________Tlf. _____________ 

Køretøj: (sæt X)        personbil:_______varebil:_______lastbil:______bus:_______kabinescooter:________ 
                                        MC m. sidevogn:______MC solo:______andet:________________________________ 

fabrikat:_______________________________model:__________________________årgang: _______ 

Betaling:  Løbspakke pr. køretøj incl. fører ……….................................................kr.         350,- 
  Voksne ledsagere - antal:    ______     kr. 250,-   ……………………….kr. 
  Ledsagere under 12 år – antal:      ______ á kr.125,-             ……………………kr.  _________ 
                   kr.  
  - rabat kr. 50,- for VMK-medlemmer pr. køretøj           ................................. – kr.   _________ 
Beløb i alt: ……………………………………………………………………………………… .kr.  __________ 

TILMELDING: Send kuponen senest d. 24. april pr. email til:  kasserer@vmklub.dk  eller pr. brev 
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl   -   eller  tilmeld dig online på:   www.vmklub.dk 

BETALING  skal ske senest d. 24. april til: Frøs Herreds Sparekasse  konto nr. 9736-0002699559  
Husk at opgive navn og adresse: du er ikke tilmeldt før din indbetaling er registreret på kontoen ! 
Bekræftelse af din tilmelding med oplysning af startnummer, køretøjsskema til udfyldelse m.v. 
udsendes ca. 1 uges tid før arrangementet afholdes. 
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Åbent Hus i 
MG-Klubshoppen
Klubshoppen har fået ny base hvorfor 
det vil glæde os at se Jer lørdag den 4. 
marts kl. 11.00 - 16.00, hvor vi vil vise de 
nye lokaler frem. I kan tro der er noget at 
glæde sig til. Bjarne Rother og Carsten 

Thorgaard vil være til stede med et be-
grænset udvalg af bøger og regalier, og 
naturligvis byder vi løbende på en lille 
forfriskning.
I finder os på adressen Damgårdvej 3, 
7323 Give.
Det ligger et par km. uden for Thyregod 

og vi skal nok sørge for, at adressen er 
markeret med skilte og flag. 
Skulle I fare vild så ring tlf. 21670949.

Håber vi ses.
Bjarne, Carsten, Bøje samt Ulla  
og Mogens

Midsommerløbet den 1. juli
Grindsted, Hærvejen, Veteranbiler, Vester Torsted, Mg M, Pandekager, G B Nørd, Snoede veje, Solbriller, Gl Kro, 

Du kan allerede tilmelde dig nu på : Tlf. 28256015 eller på oldtimer@hansen.mail.dk

Startgebyr:  60 kr.
Pris pr person: 150kr

Kontonr: 9686-6270662925

Charlotte, Bøje, Anette, Flemming

Her er en lille appetitvækker
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Hermed indkaldes til generalforsamling i

MG Car Club Denmark
Søndag den 2. april 2017 kl. 14.00

på Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg.

Dagsorden er som følger:

                   1: Valg af dirigent
                   2: Formanden aflægger bestyrelsens beretning
                   3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
                   4: Behandling af indkomne forslag
                   5: Valg af formand – Jens Byskov Jensen er villig til genvalg
                   6: Valg af bestyrelsesmedlemmer – Frank Neumann ønsker ikke genvalg
                   7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
                   8: Valg af 2 revisorer
                   9: Eventuelt

Ligesom de foregående år begynder dagen kl. 12.00 med buffet. 
Denne er gratis – drikkevarer dog for egen regning. 
Tilmelding til buffetten er nødvendig til Claus Pedersen på mail claus@mgcc.dk senest d. 24. marts. 

Vi gør opmærksom på, at afbud desuden er nødvendig senest d. 27. marts, hvis man først har tilmeldt sig buffetten 
og senere fortryder – sidste år havde vi en del tilmeldte medlemmer, der blot blev væk. Hvis man har tilmeldt sig og 
ikke kommer, får man tilsendt en regning på buffet. 

Selve generalforsamlingen begynder kl. 14.00.

Hvor ligger Skanderborghus?
Fra nord: Drej fra motorvejen ved frakørsel 53. Fortsæt ca. 500 meter. Drej til venstre ad Vroldvej. Fortsæt ca. 500 
meter. Drej til højre ad Vrold Tværvej og fortsæt ca. 1 km. Kør herefter til venstre ad Horsensvej og kør ca. 850 me-
ter. Fortsæt lige ud ad Dyrehaven ca. 900 meter. Hotellet er på Jeres højre side.
Fra syd: Drej fra motorvejen ved frakørsel 54. Fortsæt ca. 400 mter. Drej hereftet til venstre ad Risvej og kør ca. 600 
meter. Drej herefter til venstre ad Horsensvej og kør ca. 7 km. Fortsæt ligeud ad Dyrehaven ca. 900 meter. Hotellet 
er på Jeres højre side.  

MG CarClub

DENMARK

MG CarClub

DENMARK
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Forslag til vedtægtsændringer
Bestyrelsen foreslår følgende vedtægtsændringer. 
Ændringerne har udelukkende praktisk betyd-
ning og udgør ikke nogen holdningsændring i 
vedtægterne.

Forslag 1
§5. Kontingent
Kontingentet skal betales senest den 1. januar. (…) 
Medlemmer, der optages efter den 1. juli, betaler 
1/2 års kontingent for perioden frem til den 31. 
december.

Foreslås ændret til:
§5. Kontingent
Kontingentet skal betales senest den 1. december. 
(…) Medlemmer, der optages efter den 1. juli, 
betaler 1/2 års kontingent for perioden frem til den 
31. oktober.

Forslag 2
§10. Generalforsamlingen
(…) Ved gyldigt medlem forstås medlemmer, som 
har betalt kontingent inden 1. januar i henhold 
til §5.

Foreslås ændret til:
§10. Generalforsamlingen
(…) Ved gyldigt medlem forstås medlemmer, som 
har betalt kontingent i henhold til §5.

Forslag 3
§11. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstra-
ordinær generalforsamling, når den finder det 
nødvendigt. Herudover kan 10% af medlemmerne, 
dog min. 50 medlemmer, forlange ekstraordinær 
generalforsamling ved med angivelse af dagsor-
den at fremsætte begæring herom til formanden.

Foreslås ændret til:
§11. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstra-
ordinær generalforsamling, når den finder det 
nødvendigt. Herudover kan 10% af medlemmerne 
forlange ekstraordinær generalforsamling ved 
med angivelse af dagsorden at fremsætte begæ-
ring herom til formanden.

Indkomne forslag
Hermed fremsendes forslag til behandling og af-
stemning under under punktet ”Indkomne Forslag” 
ved MGCC.DKs generalforsamling den 2. april 2017.

Forslag 1:
I henhold til almindelige foreningsregler er 
gældende, at Generalforsamlingen er en forenings 
øverste myndighed. En bestyrelse skal således 
rette sig efter generalforsamlingens beslutninger.
Vor bestyrelse har mulighed for at fastsætte sin 
egen forretningsorden og vælge kasserer og sekre-
tær. En forretningsorden er en opgavebeskrivelse 
for bestyrelsens arbejde i det kommende år og 
eventuel fordeling af opgaver mellem bestyrelsens 
medlemmer. Herudover kan der nedsættes udvalg 
til løsning af særlige opgaver.
I det forløbne år har bestyrelsen ved formanden 
udarbejdet såkaldte stillingsbeskrivelser for forskel-
lig områder og personer.
I den forbindelse er der beskrevet at formanden 
skal have særlige sproglige kvalifikationer og 
tilsvarende har formanden i bladet fremsat særlige 
kvalifikationer for en ny kasserer.

Der er pålagt pubkoordinatorer og andre særlige 
opgaver.

Ved at stille særlige krav til formandens sproglig 
kvalifikationer m.v. afskæres en række medlemmer 
fra at blive valgt som formand og kasserer, hvilket 
ikke er i overensstemmelse med almindelige 
demokratiske principper.

Endvidere arrangeres pubmøder af en række MG 
entusiaster, som udfører et stort job for klubben 
på frivillig basis. Denne entusiasme skal efter min 
opfattelse ikke kvæles ved pålæg fra formanden/ 
bestyrelsen. Tvært imod skulle det gerne være 
sådan, at bestyrelsen støtter op om dette lokale 
arbejde.

Der ønskes en afstemning om at bestyrelsen ikke 
er bemyndiget til at udarbejde stillingsbeskri-
velse, som diskvalificerer enkelt medlemmer til 
tillidsposter.

At bestyrelsen alene kan opstille en forslagsliste 
til hvilke opgaver der kan være i forbindelse med 
pubmøder m.v.

Forslag 2:
På sidste års generalforsamling anmodede for-
manden om en vejledende afstemning omkring 
trykning af  kalender og medlemslise. Afstemnin-
gens resultat var, at der ikke var ønske om disse.
Til trods herfor har bestyrelsen i år udsendt kalen-
der, som jo koster en betydelig sum.
Endvidere har bestyrelsen ladet trykke en begræn-
set oplag af medlemslisten, som medlemmerne 
kan købe.
Jeg skal gøre opmærksom på, at det ikke er antallet 
af medlemslister, om koster de fleste kroner, men 
det første eksemplar.
Personligt forstår jeg ikke disse beslutninger med 
udgangspunkt i sidste års generalforsamling 
vejledende afstemning.

Der ønskes en afstemning om der fortsat skal tryk-
kes og udsendes en kalender.

Der ønskes en afstemning om der fortsat skal tryk-
kes en medlemsliste.

Forslag 3:
Klubben afholder årligt en række klubmesterskabs-
løb og i den forbindelse har bestyrelsen hidtil ydet 
et tilskud på kr. 3000 pr. løb.
Regnskabet for de enkelte løb fremgår ikke af klub-
bens regnskab, hvilket de bør gøre. Bemærkelses-
værdigt er der ikke ydet underskudsgaranti, altså 
en fordobling af tilskuddet.
Dette skyldes vel, at arrangøren af de enkelte løb 
skaffer en række sponsorer opkræver det obligato-
riske startgebyr.
Resultatet er at arrangøren har et temmelig stort 
beløb i overskud, som går i egen lomme i stedet 
for klubbens kasse.

Generalforsamlingen bedes ved afstemning tage 
stilling om at reglerne ændres til at klubben yder 
en underskudsgaranti i forbindelse med klubme-
sterskabsløb.

Forslag 4:
Jeg har bemærket, at formanden/ bestyrelsen 
fremhæver at der ydes kørselsgodtgørelse til visse i 
klart definerede formål.

Kørselsgodtgørelse udgør ofte i klubber et 
uforholdsmæssigt stort beløb, hvorfor det er 
almindeligt, at man yder et benzin tilskud svarende 
til kr. 1,00 pr. km. og ikke i overensstemmelse med 
statens regler. Tilskud ydes ved opgivelse af fra 
sted til sted.

Jeg finder, at det er uacceptabelt, at man januar 
holdt møde i Thisted for de frivillige, således 
at kørselstilskuddet for den overvejende del af 
deltagerne bliver størst mulig. Det vil altid være 
billigst at holde det centralt mellem  Aarhus, Vejle 
og Silkeborg.

Man skal huske, at det er ikke for pengenes skyld, 
at man påtager sin en opgave, men man yder en  
indsats af interesse for klubben.

Generalforsamlingen bedes ved afstemning tage 
stilling om der skal ydes benzin tilskud eller kilome-
terpenge efter statens regler samt hvilke aktiviteter 
der kan ydes tilskud til.

Forslag 5:
En klub, hvor medlemmerne betaler kontingent, 
bør en del af kontingentet gå til arrangementer for 
det enkelte medlem.

Det foreslås, at der ydes tilskud på lige for for alle 
medlemsarrangementer ud over klubmesterskabs-
løb.

Der ydes fremover ikke særlige tilskud til MG Sport.

Det foreslås, at der ydes et tilskud til pubmøder og 
MG Sport på kr. 50,00 pr. deltagende medlem af 
klubben pr. arrangement.
Den ansvarlige for arrangementet registrer delta-
ger og medlemsnummer på en liste som afleveres 
en gang årligt til kasseren. Kasseren udbetaler et 
beløb efter hvert arrangement på anmodning fra 
den ansvarlige for arrangementet.

Tilskuddets størrelse fastsættes en gang årligt af 
generalforsamlingen.

Generalforsamlingen bedes efter drøftelse ved 
afstemning tage stilling om tilskud størrelse og 
arrangementstyper.

Forslag 6:
I henhold til referater på hjemmesiden fremgår det, 
at der er et uforholdsmæssigt stor antal medlem-
mer som er udmeldt. Den angivne begrundelse at 
medlemmerne er afgået ved døden eller har solgt 
køretøjet holder sandsynligvis ikke.

Har formanden/ bestyrelsen kontaktet de ud-
meldte for at få uddybet den enkelte udmeldelse?

Jeg er bekendt med, at man blot meddeler pr. mail, 
at det er noteret, hvilket jeg ikke finder acceptabelt 
i alle tilfælde.

Hvad bør bestyrelsen gøre for at fastholde med-
lemmer?

Generalforsamlingen bedes efter drøftelse ved 
afstemning tage stilling hvilke aktiviteter der skal 
iværksættes ved udmeldelser.

Med venlig hilsen
Ebbe Hastrup Holm
Medlem 2990
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Så er vi ved at være klar med sæson 2017 for 
MG Sport. Indbydelser med flere detaljer vil 
komme på hjemmesiden og i bladet efter-
hånden som de er klar.
Kalenderen angiver div. Classiske sports 
event samt angiver også hvordan MG Sport 
arrangementer evt. hænger sammen med 
klubmesterskabs løb – geografisk samt 
kalendermæssigt. Få nu sat de kryds i din 
lommekalender!

Vi arbejder igen i år med 1 Go-kart løb, 2 
DASU løb og 2 Mini Driving test. 
Sidstnævnte betyder ikke at de skal køres i 
en BMC MINI, men derimod at de kan køres 
uden at man løser licens, benytter hjelm eller 
har monteret ildslukker. Selve prøverne har 
med karakter af manøvre prøver med korte 
lige stræk og en del kegler.
Det betyder således at alle kan droppe ind 
og deltage uden videre, og på denne måde 
måske få lidt smag for den sportslige kørsel 
en MG jo indbyder til og faktisk er tænkt 
at skulle benyttes til. Det ligger jo i ordet 

”Sportsvogn”!

De 2 Mini Driving test vi indbyder til i år tæl-
ler også til MG Sport Klubmesterskabet såvel 
som Go-Kart løbene gør. Af de 6 løb tæller 5 
med til klubmesterskabet, og deltager man 
således i alle 6 og har klumret gevaldigt i et af 
dem kan dette således sorteres fra.

Vi havde stor succes sidste år med Go Kart 
løbet på Vandel banen så det gentager vi.

Også Bogense- og Kolding KTA banerne 
er ved at være faste steder som byder på 
spændende udfordringer når der køres her i 
maj og henholdsvis september.
Bogense og Kolding KTA arrangementerne 
kræver at man bærer hjelm samt at bilen 
følger reglementet som beskrevet på hjem-
mesiden.

Der arbejdes på at finde et køre område 
i nærheden af  Gram d. 4. juni, således at 
deltagere i års træffet i Gram kan forsætte 
aftenens svingom med en svingom omkring 
kegler, denne gang dog med bilen i stedet 

for damerne. Damerne må dog hellere end 
gerne deltage, hvilket vi også så sidste år ved 
Mini Driving testene. Vil man bare kigge på 
er man også hjerteligt velkommen.

Senere i juni måned arbejdes der ligeledes 
på at arrangere endnu end Mini Driving test. 
Stedet vil senere blive bekendt gjort i bladet 
og på hjemmesiden

Ved løbene følger vi igen i år seednings-
princippet i stedet for motor størrelsen for 
klasseinddelingerne. Det gav en noget større 
spredning/omfordeling af pokalerne sidste 
år – så det var helt fint. Denne seedning 
betyder også at nybegyndere kommer til at 
køre i samme klasse de første løb – og det vil 
således være risiko for at tage en pokal med 
hjem første gang man deltager.
Vi så dog også at nybegyndere hurtigt steg 
i seedningen som et resultat af virkelig god 
kørsel i de første løb. Resultater fra Go-Kart 

tæller dog ikke med ved udregning af 
seedningen.

Vi håber igen at se gamle såvel som nye an-
sigter dukke op til disse arrangementer som 
jo også slutter med en klubmester!

Vi inviterer også andre sportsvognsklubber 
med igen år – som vi synes vi har et godt og 
passende slægtskab med forstår sig. 

På MG Sport Udvalget vegne – vel mødt
Gert Jørgensen

Så er vi ved at være klar med sæson 2017 for MG Sport. Indbydelser med flere detaljer vil komme på hjemmesiden og i
bladet efterhånden som de er klar.
Kalenderen angiver div. Classiske sports event samt angiver også hvordan MG Sport arrangementer evt. hænger 
sammen med klubmesterskabs løb – geografisk samt kalendermæssigt. Få nu sat de kryds i din lommekalender!

Vi arbejder igen i år med 1 Go-kart løb, 2 DASU løb og 2 Mini Driving test. 
Sidstnævnte betyder ikke at de skal køres i en BMC MINI, men derimod at de kan køres uden at man løser licens, 
benytter hjelm eller har monteret ildslukker. Selve prøverne har med karakter af manøvre prøver med korte lige stræk 
og en del kegler.
Det betyder således at alle kan droppe ind og deltage uden videre, og på denne måde måske få lidt smag for den 
sportslige kørsel en MG jo indbyder til og faktisk er tænkt at skulle benyttes til. Det ligger jo i ordet ”Sportsvogn”!

Kalender 2017
Dato MG  Sport MGCCDK HMS m.v.

22-23. april Historisk 65 og lille 71-klasse baneløb 
på Jyllandsringen

29. april Sprint på Sjællandsringen

6-7. maj Danish Masters – Historisk Baneløb på
Jyllandsringen

12. maj Autojumble Gjern
13. maj Sixtyfivers på Ring Djursland
13/14. maj Bogense KTA
19-20. maj Classic Race Aarhus
2-4. juni MGCC Årstræf, Gram
4. juni Mini Driving test v/Gram
17. juni Nordjyllands Hill Climb

25. juni Mini Driving test
Sydøst Jylland

1. juli Klubmesterskabsløb

8-9. juli Knutstorp - Svensk Sportsvogns 
Meeting

5-6. august CHGP Copenhagen 
11-13. august MG Als Weekend 2017
12. august Munkebjerg Sprint
13. august Munkebjerg Hill Climb

12-13. august Nordisk Historisk Cup
Rudskogen, Norge

19-20. august Jyllandsringen Grand Prix
Historisk Stor 71 + 76/81

25-27. august Automania Silkeborg
26. august Classic Sprint Silkeborg
3. september Kolding KTA
8-10. september Goodwood Revival
9-10. september Historisk weekend på Ring Djursland
16. september Klubmesterskabsløb
16. september Frijsenborg Hill Climb

24. september Gokart Vandel 
m/afslutning

30. september Det Fynske Bakkeløb
30. september /
 1. oktober Historisk weekend på Ring Knutstorp

7. oktober Natløb
Efterårsmesse Fredericia
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Der køres søndag den 14. maj på banen 
ved BOGENSE KTA, Toftevej 8, 5400 
Bogense! 

Første afdeling af MG Sport Mesterska-
bet 2017 afvikles søndag den 14. maj 
2016 på Bogense Køretekniske Anlæg, 
Toftevej 8, 5400 Bogense. Se evt. http://
www.kta-bogense.dk/findos/. 
 
Vi mødes søndag formiddag mellem 
kl. 08.30 og 09.00 på Køreteknisk anlæg, 
hvor der er registrering og teknisk kon-
trol af bilerne. Da vi har en stram tidsplan, 
med forhåbentlig mange deltagere, er 
det vigtigt, at du er der senest kl. 09.00 til 
licenskontrol. Der er teknisk kontrol mel-
lem kl. 09.00 og 09.30, hvor det forventes, 
at du opholder dig ved bilen indtil din bil 
er godkendt. Der bliver afholdt fører-
møde umiddelbart efter teknisk kontrol 
er overstået, og vi forventer at prøverne 
starter senest kl. 10.00. 
 
I løbet af dagen gennemkøres 3 prøver. 
Den ene af prøverne bliver en rundbane 
med rigelig mulighed for at prøve både 
bil og fører af. Vi forventer, at alle prø-
verne kan gennemkøres 3 gange, hvor 
den bedste tid tæller til resultatet. Men 
kommer vi i tidsnød kan en af prøverne 
reduceres til 2 forsøg. 
 
Alle klassiske biler af engelsk oprindelse 
kan deltage. Points til MG Sport mester-
skabet kan dog kun optjenes i en bil af 
typen MG eller Austin Healey Sprite. Du 
kan læse mere om afvikling af MG Sport 
mesterskabet på klubbens hjemmeside, 
herunder også hvilke klasser deltagerne 
opdeles i. Vi kører efter vores seednings-
system, som nu også er opdateret efter 
sæson 2016. 
 
For at få starttilladelse skal bilen være 
udstyret med sikkerhedssele (minimum 

3-punkts sele), en selekniv (f.eks. Stanley 
kniv), 2 kg. pulverslukker, der er fast-
monteret med 2 metalbånd, og føreren 
skal bære min. ”E”-godkendt styrthjelm. 
Derudover skal der i bilen forefindes 
advarselstrekant og førstehjælpskasse (af 
Falck-typen). Der vil ikke blive givet start-
tilladelse uden disse ting er i orden. Er du 
i tvivl så spørg! 
 
Der er kaffe og rundstykker ved ankom-
sten, og sandwich el.lign. til frokost. 
 
Dette er den perfekte og sikre måde 
at lære sin bil at kende. Vi kører efter 
DASU’s Klubrally-reglement med stor 
fokus på sikkerhed, og du bestemmer 
selv dit ambitionsniveau og fart. Der vil 
kun være én bil på prøven ad gangen. 
 
Tilmelding med oplysning om fører og 
bil sendes senest den 1/5-2016 pr. mail 

til Uffe Madsen: uffe@mgcc.dk.  Tilmel-
dingsgebyr på 450,00 kr. skal indbetales 
på konto nr. 9860 0000363987. Din tilmel-
ding er først gyldig, når din betaling er 
registreret. Der er max. antal på arrange-
mentet, og derfor gælder ”først til mølle” 
princippet. Såfremt du ikke har licens og 
derfor skal have udstedt éndags-licens, 
er tilmeldingsgebyret 600,00 kr.? 
 
For deltagere, som ikke før har deltaget i 
et MG Sport løb, vil der efter aftale blive 
afholdt licenskursus inden løbet starter. 
 
Har du spørgsmål vedrørende arrange-
mentet – eller tekniske spørgsmål - er 
du velkommen til at kontakte arrange-
mentskoordinator Gert Jørgensen på 
gert.joergensen@mgcc.dk eller tlf. 4041 
6793 (efter kl. 19.00) eller Uffe Madsen (tlf. 
4036 3175).

Det hyggelige selskab KTA kolding
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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

Indbydelse til arrangementer



39MGCC, Denmark

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…

Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK
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Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK

Livemusik ved Årstræffet på Gram Slot
Efter middagen lørdag aften får vi besøg af jazzkvintetten 
Seven Up, der spiller op til dans. De er kendte som happy jazz 
eksperter, der med energi og spilleglæde boltrer sig i traditio-
nelle jazzstandarder og evergreens, krydret med swingmusik i 
flotte arrangementer.
Den alsidige besætning med sang, klarinet, saxofon, basun, 
tuba, banjo, guitar, kontrabas og trommer gør Seven Up Jazz-
band til et spændende bekendtskab. 

Kridt skoene og velkommen til en hyggelig aften.

I lighed med de sidste 2 år afvikler 
Historisk Motor Sport og FDM-DTC 
Motorsport også i 2017 i fællesskab en 
løbsweekend på FDM Jyllandsringen for 
historiske biler og MC. 
Det bliver i dagene 6. til 7. maj og vi 
forventer, at det også i 2017 bliver årets 
højdepunkt indenfor den historiske 
motorsport på 2 og 4 hjul.

Løbene på banen omfatter alle de 
sædvanlige historiske klasser for stan-
dardvogne, sportsvogne og formelbiler 
med deltagelse fra både ind- og udland. 
Derudover præsenteres et stort felt af 
Young Timere og road racing med klas-
siske motorcykler. Alle løb er mesterskab-
stællende. For at give ekstra oplevelse 
for både øjne og ører, vil der søndag 
blive kørt opvisning på banen af flotte 
og lynhurtige specialbiler. Vi forventer 
op imod 200 deltagende biler og 50 
motorcykler, så der bliver noget at se på 
hele weekenden.

Både lørdag og søndag er der fuld akti-
vitet i depotområdet, hvor publikum kan 
komme tæt på alle biler og motorcykler 
og få en snak med kørerne. I histo-
risk motorsport er nydelsen af at vise 

Invitation til Danish Masters  
Racing Festival

køretøjerne frem og fortælle om dem 
absolut ikke den mindst interessante del 
for kørerne, som ofte selv har bygget og 
vedligeholder dem.

Medlemmer af MG Car Club Denmark får 
mulighed for at opleve løbene fra egen 
bil, der placeres på banens publikums-
langside. Græsarealet vil blive afsat til 
parkering og udstilling af klubbens 
biler. Der kan i forbindelse med bilerne 
opsættes telt således at klubben får sit 
eget område og kan holde klubtræf hele 
weekenden. Er der specielle ønsker om 
placering, levering af mad, overnatning 
m.v. så ring på nedenstående nummer 

eller send en mail – så ser vi på det. 
Medlemmer kan til rabatpris købe: En 
weekendbillet for 150 kr. pr. stk. og 100 
kr. for en enkelt dag. Billetter bestilles på 
uffemadsen@mail.tele.dk og betales på 
konto nr. 9860 00000363987 senest 14 
dage inden løbsweekenden. Normalpri-
sen for en weekendbillet er 250 kr.

Besøg også gerne festivalens hjem-
meside: www.dmracing.dk, som bliver 
løbende opdateret.

Med venlig hilsen
Uffe Madsen
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Invitation til Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Pubmøder Fyn  
4. april – kl. 19 - 22 
Kom til foredrag med Matthies Nissen, 
der står for ”Matthies Garage” om teknik, 
holdninger og gode råd

GAMMEL TEKNIK – NY VIDEN?
Matthies Garage kommer på besøg og 
fortæller lidt om bilens – og især MG’ens 

– udvikling. Forhåbentlig vil du gå hjem 
med lidt ny viden. Causeriformen vil åbne 
mulighed for generelle spørgsmål eller 
indlæg fra tilhørerne. Vi undgår ikke at 
komme ind på de tekniske aspekter, men 
vi vil holde det på et lavt teknologisk 
niveau, lige som i gamle dage, da vi læste 
POPULÆR MEKANIK.    
Tilmelding senest torsdag den 30. marts. 
Pris pr. person kr. 100 incl. kaffe og kage. 
Sted Kryb i Ly Kro, Kolding Landevej 160, 
Taulov, 7000 Fredericia.
Indbetaling senest den 30. marts til Nor-
dea reg. nr. 2063, konto nr. 0123064135.
Husk at anføre navn og medlemsnr. 
Vh Palle Møldrup. e-mail til  
palle.moldrup@gmail.com

2. maj – kl. 19 
Fyn MG pubmøde

6. juni – kl. 19 
Lars og Anette Bonnevie, Hundtoftevej 1, 
5750 Ringe, tlf. 21242848

4. juli – kl. 17
Køretur ”Sydfynske alper”. 
Vi mødes med madpakke/kaffe ved P 
pladsen ud for Svanningevej på Rallebæks-
gyden, hvilket er ca. 500 m nord for krydset 
mellem A8 til Nyborg og A43 til  Odense. 
Turen afsluttes hos Palle og Rikke i Jord-
løse. Tlf 50550228.

1. august – kl. 19 
Palle og Jytte Bang, Lykkeshøj 2, Dræby, 
5330 Munkebo tlf 65975366

5. september- kl. 19 
Steen og Lis Andersen, Dahlsvej 151, Vol-
derslev, 5260 Odense S, tlf. 66151585

3. oktober – Kl. 19 
Fyn MG pubmøde
Besøg på DK Classic Cars, Bytoften 
105550 Langeskov
Tilmelding, Kontakt Palle Møldrup tlf 
50550228

7. november
Fyn MG pubmøde
Hvordan går det med MGBGT projektet? 
Mogens og Karin, Turupvej 83, 5620 
Glamsbjerg, tlf. 72532187

5. december – kl. 19
Carsten og Kirsten Holck, Rubinvej 26, 
5210 Odense NV, tlf 23241015

Pubmøder Sønderjylland  
Den 18. marts
Pubmøde i Svend Eriks værksted
Så er det endeligt så vidt igen. Vi skal have 
gjort bilerne helt klar, til en ny sæson.
Svend Erik stiller igen sit værksted, Øst-
kystvej 40, og sig selv til rådighed for os.
Vi starter kl 8. med kaffe/rundstykker og 
lægeordineret medicin.
Som de foregående år kan man bestille 
dele ved Bonnevie, som efterfølgende 
leveres til special pris på værkstedet. Det 
er også en god ide at kontakte Svend Erik 
på tlf. 74474308
et par dage før, og fortælle, hvad man 
vil have lavet. Så kan han planlægge tid 
og liftplads, og tilsætte eventuel kyndig 
hjælp. Man er selvfølgelig også velkom-
men til bare at kigge forbi for en hyggelig 
snak Ca. kl.12 spiser vi vores medbragte 
madpakke, for derefter at fortsætte til alle 
er færdige

Vi ses til en super hyggelig dag
Harry

Pubmøder Sydøstjylland
Den 12. april  
vil Ole Aaen gerne holde pubmøde og 
vise sit nye firma domicil frem.
Det er Storhaven 7b, 7100 Vejle.
Ole har sin fine MGA og flere gamle mo-
torcykler til såvel landevej som baneløb.
Hvis vejret tillader det vil Ole også vise, 
hvordan han tager luftfotos til anven-
delse i firmaet med sin nye drone.
Tilmelding til Ole et par dage in-
den på ole@vindingvej25.dk eller 
tlf. 40197856
Husk en 20’er til kaffekassen.

 Den 10. maj 
vil Jørgen Poulsen gerne holde pub-
møde på adressen Søndergade 6, 6640 
Lunderskov
Jørgen er stifteren af vores MG klub og 
går meget op i de gamle MG biler fra før 
krigen.
Han har en meget fin MG TA som i sik-
kert så på klubstanden til Classic race i 
Århus sidste år og endvidere en fin MG 
type M, som han blandt andet viste frem 
ved vort 40 års jubilæum i Vingsted for 
et par år siden.
Ud over de to MG’ere er Jørgen ved at 
lave en 31’er MG M type om til en replika 
af en MG M-Type Midget ’Double Twelve’, 
som har kørt race på Brooklands racerba-
nen i London.
Det bliver spændende at se den.
Tilmelding til Jørgen et par dage inden 
til Jørgen på poulsendk@stofanet.dk eller 
tlf. 21977077
Begrænset plads så det er først til mølle.

Husk en 20’er til kaffekassen.

Svend Eriks værksted
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Præmieeksempler

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 605 224
75.000 880 224

125.000 1.085 224
175.000 1.287 224
225.000 1.481 224
275.000 1.697 224
325.000 1.961 224
375.000 2.223 224
425.000 2.486 224
475.000 2.694 224
525.000 3.013 224

Osv.
Selvrisiko 1.496

Forsikringen omfatter vejhjælp i hele policens kørsels-
periode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.

Dagsværdi 
i kr.

Ansvar + 
kasko

Ansvar

25.000 1.488 508
75.000 2.167 508

125.000 2.669 508
175.000 3.168 508
225.000 3.644 508
275.000 4.174 508
325.000 4.823 508
375.000 5.469 508
425.000 6.118 508
475.000 6.627 508
525.000 7.410 508

Osv.
Selvrisiko 2.992

Vi sætter pris på originalerne

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

Klassiske køretøjer 1983-1989  
1/1-årlig præmie i kr.

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

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer. 

Vi har et indgående kendskab til 
veteran køretøjer og mange års er
faring i at forsikre dit køretøj bedst 
muligt.  

Vi ser os selv som en del af veteran
folket og kender derfor de flestes  
behov og ønsker.

Du er velkommen til at kontakte os  
for at høre mere om priser og ind 
tegningsregler.

Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

En del af

Hvem er vi?
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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:

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

3234
Flemming Kok
Nordrevej 78 
8700 Horsens

3235
Halfdan Sckerl
Tim Kirkevej 41
6980 Tim

3236
Thomas Andresen
Nørremarken 11
6360 Tinglev

3237
Bent Schwartz Jensen
Tunøvej 15 Skovby
8464 Galten

3238
Frank Poulsen
Astridsminde 5
8960 Randers Sø.

3239
Jacob Wessberg Jensen
Bavnegårdsvej 99
8381 Hasselager

3240
Phillip Porter
Elverdamsvej 378
4070 Kirke Hyllinge

3241
Lars Severinsen
Peder Pårs Vej 16
9000 Ålborg

3242
Brian Larsen
Lykkevænget 6
5210 Odense NV

Klubmesterskabsløb

seneste nyt

Det er meldt ud, at årets klubmesterskabsserie vil 

komme til at bestå af kun 4 løb. 

Det er heldigvis ikke tilfældet.

Karin og Mogens vil lave Lillebæltsløb med start på 

Fyn og afslutning i Jylland lørdag d. 13. maj.
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Pubmøder 2017
Dato Event Annonceret Tidsfrist Tilmelding

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

Sydøstjylland
8. Marts Pubmøde Januar - Karsten - 2396 2617

8. Februar Pubmøde Januar - Kurt - 2120 8890

8. Marts Pubmøde Januar - Karsten - 2396 2617

Fyn
4. April Pubmøde - ”Matthies Garage” Marts - Palle -  palle.moldrup@gmail.com

2. Maj Pubmøde Marts -

6. Juni Pubmøde Marts - Lars - 2124 2849

4. Juli Pubmøde Marts - Palle - 5055 0228

1. August Pubmøde Marts - Palle Bang - 6597 5366

5. September Pubmøde Marts - Steen - 6615 1585

3. Oktober Pubmøde Marts - Palle - 5055 0228

7. November Pubmøde Marts - Mogens - 7253 2187

5. December Pubmøde Marts - Carsten - 2324 1015

Sønderjylland
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

Søndag d. 9. juli starter turen ca. kl. 10.00 
omkring Korsør og går nordpå til Danmarks 
største vingård, Dyrehøj Vingård. Den ligger 
ude på Røsnæs. 
Se mere her: http://dyrehoj-vingaard.dk/

Guidet tur koster 90 kr. incl. vinsmagning. 
Herefter er planen at køre sydpå igen til 
Reersø for at indtage eftermiddagskaffe mv. 
Hvis man vil gøre det til en weekendtur, er 
der et godt vandrerhjem i Kalundborg samt 
eventuel. Bed and Breakfast. 
Henvendelse til Lars Thousig på mail thou-
sig@post11.tele.dk

Invitation til sommertur
i MG Car Club Danish Centre



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:
Ulla og Mogens Pedersen
Damgårdvej 3
7323  Give
tlf. 21670949

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




