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

Events, ferie, evt. lukkedage  mv. kan ses under  
”Aktivitets kalender” på vores webshop www.mgcenter.dk

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

webshop >> www.mgcenter.dk << Webshop 

Vi byder dig velkommen i vores forretning 
og på vores webshop. 

Alle varer sendes samme dag som de bestilles, 
de bliver sat ved dør og du får en SMS med  

sporingskode.

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

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

Førende i beklædning:
Flyver- & bomberjakker
Læderhjælme
Sixpence / Caps
Kørehandsker
Halstørklæder
Googles mv.
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Formanden har ordet
MG CarClub

DENMARK

Generalforsamlingen i år blev én af de længste af slagsen i 
mange år. Der var indsendt rigtig mange forslag til behandling, 
forslag som blev offentliggjort i sidste nummer af bladet, og 
meningerne var delte. Sekretær Casper Jørgensen har gjort 
sit bedste for at skrive et præcist referat fra generalforsamlin-
gen, som I kan læse her i bladet og på hjemmesiden. Alt i alt 
synes jeg, det var en god generalforsamling – der blev tegnet 
et klart billede af, hvordan flertallet af klubbens medlemmer 
ønsker, at klubben skal være. Nu må vi som bestyrelse arbejde 
for, at medlemmerne får lige den klub, de ønsker. 
Nogle medlemmer fik ikke deres fremsatte forslag valgt ved 
generalforsamlingen. Det er resultatet af en demokratisk 
forening, hvor flertallet bestemmer. Til de medlemmer vil jeg 
sige: Jeres forslag og argumenter var ikke spildt – I er blevet 
hørt. Selvom et flertal i klubben ønsker noget andet end jer, 
har jeg noteret mig jeres ønske. Nu må vi stå sammen om at 
komme videre. 
Jeg håber, at alle klubbens medlemmer – trods eventuelle 
stridigheder ved generalforsamlingen – i den kommende tid 
vil vise sig som gode klubkammerater og stå sammen om at 
være til gavn for klubben. Vi har et forår lige om hjørnet. Vi har 
en klubkalender, der bugner af spændende begivenheder. Slip 
koblingen – nu går det løs!
Thor Flade har efter en række år som pubmødekoordinator i 
klubbens sydøstlige hjørne valgt at give denne aktivitet videre 
til Karsten Lindholm Pedersen og Kent Thomsen. De har alle-
rede sørget for en fuld pubmødekalender, så det tegner rigtig 
godt.
Carsten Thorgaard har sagt ja til at være hjemmesideredaktør 
i Midt-Vest Jylland, så alle de gode aktiviteter i klublokalet i 
Autogalleriet samt andre øvrige køreture med mere i området 
kan komme på hjemmesiden. Husk også gerne at sende fotos 
fra jeres møder i Autogalleriet til Carsten.
Og hjemmesiden, ja den virker efterhånden – eneste tilbage-
værende projekt er medlemsdatabasen, som det har taget 
rigtig lang tid at få på plads. Jeg krydser fingre for, at den må 
være færdig, når I læser dette blad, men jeg er holdt op med 
at love noget. 
I den forbindelse er jeg blevet bekendt med, at flere nye 
medlemmer ikke har kunnet registrere sig på hjemmesiden 
og dermed ikke har kunnet logge sig ind i medlemssektionen. 

Som nye medlemmer kender I naturligvis ikke forhistorien 
med klubbens hjemmeside. I kan læse lidt om den i besty-
relsens beretning fra generalforsamlingen her i bladet, men 
kort sagt har vi haft en del problemer med hjemmesiden. De 
seneste par måneder har et firma arbejdet med medlems-
databasen på hjemmesiden, og dette arbejde har åbenbart 
samtidig lukket ned for nye logins. At dette rod bliver jeres 
første indtryk af klubben, beklager jeg meget. Vi arbejder på 
sagen og håber, at I snart vil få et mere lyst syn på klubben, når 
vi her i foråret kan mødes i vores MG’ere. Det er heldigvis dét, 
det hele handler om. 

På messen i Fredericia i weekenden den 2.og 3. april viste 
vores klub sig endnu engang fra en af sine bedste sider. Hele 
holdet omkring klubstanden og klubshoppen har snart per-
fektioneret deres arbejde til UG med kryds og slange. Intet på 
standen bliver overladt til tilfældighederne, og herfra skal lyde 
en stor tak til alle de aktive på standen samt til alle medlem-
mer, der kiggede forbi. Her fik jeg lejlighed til at snakke med 
ikke alene mange nye, men også mangeårige medlemmer 

– og i caféhjørnet sad pludselig en håndfuld medlemmer, der 
har været med siden 1970’erne. Vi kan altså noget særligt med 
sammenhold i den her MG-klub.

Jens Byskov Jensen 
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Medlemsblad for
MG Car Club Denmark

Bladet udkommer
Januar - marts - maj - juli - september - november

Artikler og optaget stof dækker ikke nødvendigvis 
MG Car Club Denmark´s meninger og synspunkter. 
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere i tilsendt 
materiale.
Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse og tilladelse fra 
redaktionen.

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

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

Invitationer/annoncer:
Invitationer til MG arrangementer omtales gratis så længe 
annoncering ikke har karakter af reklame. Har invitationen/
annoncen reklameværdi, anses den som en kommerciel 
annonce, og må betales på lige fod med øvrige annoncer i 
bladet.

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

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

Deadline: 
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Økotryk, Videbæk
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Hvis du ikke modtager bladet kontaktes

Claus Pedersen
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Klubbens internetside            Følg klubben på facebook

    Køb og salg på facebook

Forside: Ole Grønning går i gulvet
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Af Anders Øster
Denne test er skrevet af Ginny Cartmell i ”Motor” i november 
1967 og gengivet i ”Safety Fast” september 2007.
Da det næste år er 50 år siden den første MGC blev produceret 
har jeg – som den glade ejer af en MGC 1969 Roadster og efter 
tilladelse fra Ginny – valgt at oversætte artiklen.

”Blødt - Blødt
Cruising ved stabil høj hastighed: glat, stille motor, dog lidt 
træg ved lave omdrejninger, godt vejgreb, tung styring, gode 
bremser og økonomi. Sæderne komfortable, men mangler 
støtte.

MOTOR ROAD TEST MGC

Efter et forløb på over 30 år, har MG genoptaget den første 
generation af sportsvogns rangliste med deres nye C model, 
hvor en sekscylindret 2912 cc. motor er monteret i stedet for 
den firecylindrede 1798 cc.  i MGB, som naturligvis fortsætter 
som en særskilt model. På det europæiske marked forventes 
den at blive bedømt som stor på trods af den nuværende 
tilstrømning af store amerikansk producerede eller ameri-
kansk inspirerede V8’ere. Den nye motor er en lidt modificeret 
version af den gamle Healey seks, og den udvikler 145 (netto) 
hk. ved 5250 omdrejninger sammenlignet med MGB’s 95 hk. 
ved 5.400 omdrejninger. (I øvrigt er den ca. 4,5 cm. kortere en 
Healeys sekser motor).
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Med 53 % mere kraft og kun en vægtforøgelse på 18 %, kan 
MGC forventes at køre meget hurtigere end MGB, og det gør 
den. Tophastighed var for eksempel 189 km/t for vores to-
sædede Roadster sammenlignet med 170 km/t for en model 
MGB, som vi også testede. Men entusiaster bekendt med den 
hårde maskuline adfærd i Austin-Healey 3000 Mk III, kan finde 
præstationerne for den nye bil lidt skuffende. Dette primært 
på grund af et dårligt moment under 3.000 omdrejninger/mi-
nut, hvilket kan føre til langsom overhaling men også på grund 
af den større forfinelse af den nye enhed og dens afdæmpede 
udstødning, som ofte overdøves af en æstetisk mindre tilfreds-
stillende hvin fra ventilator og gearkasse. Disse to egenskaber 
gør MGC’en meget mere lig en high speed touring køretøj 
end en sportsvogn. Den nye model opfylder bestemt rigeligt 
et af de primære krav til grand touring, nemlig evnen til at 
cruise med en dejlig lethed ved høje hastigheder. 
Styringen føles lavere gearet og mindre præcis end i MGB’en. 
Varmeapparatet mangler friske ventilationsåbninger, handske-
rummet er råt, solskærme leveres ikke som standard på denne 
åbne model. På trods af disse fejl er den generelle komfort 
ganske god, og der er kun få biler, der kan overhale MGC’en. 
Bilen kræver fuld choker ved dagens første start. Den nye 
motor er en af   dem, for hvilke enhver indledende choker 
indstilling enten er for meget eller for lidt og først efter et par 
kilometer, kan chokeren igen presses ind. 

På vores testbil gik motoren ujævn i tomgang, men udviste 
en naturlig blød gang, når den kom over 1.000 omdrejninger. 
Herfra trækker den uden tøven og der forekommer ingen vi-
brationer, hvilket giver en behagelig kørsel i byer og den stille 
brummen fra udstødningen er den eneste dominerende støj.  
Men på de højere omdrejningstal, der anvendes på den åbne 
landevej - især mellem 3500 og 4.000 omdrejninger - er stilhe-
den i den nye enhed markant og kun overgået af vindstøj, der 

- selv om det aldrig er unødigt højt - er særlig tydelig ved høj 
hastighed i de lavere gear. Det manglende drejningsmoment 
under ca. 3.000 omdrejninger bliver mere tydelig ved overha-
linger.. 
Med speederen i bund ved omkring 1.500 omdrejninger. tager 
det noget tid at opbygge hastigheden lige indtil motoren 
når 3.000 omdrejninger. Herefter begynder den at trække 
rigtig godt og den fortsætter herefter med at trække med en 
silkeblød gang helt op til grænsen på 5600 omdrejninger., hvor 
lyder ganske upåvirket. Det fine optræk på 10,0 sekunder ved 
0 – 100 km/t. blev opnået, sammenlignet med 12.6 sekunder 
for MGB. 
Som man kan forvente med en motorforøgelse på over en liter 
er brændstofforbruget gået op, men forskellen er dog lille. Det 
samlede forbrug var 8,2 km/l. sammenlignet med 9,0 km/l. for 
den almindelige MGB.
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MGC bagfra
Set bagfra er   MGC sammenfaldende med MGB. bortset fra et 
lille ”MGC” emblem på bagklappen over ottekanten, større hjul 
og bredere dæk, noget som ikke alle MGB’ere har.

Gearkasse
Den nye gearkasse har synchromesh ved laveste gear og en 
gearstang, som er fjederbelastet fra første til anden, sand-
synligvis fordi der næsten ikke er nogen fri bevægelighed 
på tværs af frigearet mellem 1. – 2. og 3. – 4. gear. Det er lidt 
tungere og generelt mindre behagelig at bruge end den i 
MGB’eren. Hovedsageligt fordi det er let at ramme 1. gear i 
stedet for 3. Både speeder og kobling er bløde og progressive, 
men de har en lang vandring, hvilket giver en ret ”blød” føling 
med bilen.
Overdriven (på vores test bil) giver et lavere udvekslingsfor-
hold (3,307: 1 i stedet for 3,07: 1).

Køreegenskaber og bremser
Med 95 kg. tungere motor og en forøgelse af stivheden foran, 
har kloge hoveder forudsagt en enorm understyring for den 
nye MGC. Men i virkeligheden er vægtfordelingen meget lidt 
ændret i forhold til MGB’en, selvom bilens totale vægt er 177 
kg. tungere.. Andre faktorer - der taler imod en forøget under-
styring - er en stigning i motorkraften og det faktum, at de 

forreste dæk har 4 p.s.i. mere end de bagerste. Under de fleste 
omstændigheder er bilen derfor langt mindre understyret og 
selvom bagenden kan bringes til at løsrive sig ganske let, gør 
den det på en temmelig klodset måde. Den største forskel er 
styretøjet. For at forhindre det i at blive ulideligt tungt, er gea-
ringen blevet sænket således der nu er flere omgange fra lås 
til lås ved en større vendediameter og samtidigt er hældnings-
vinklen mærkbart reduceret. Ikke desto mindre er styringen 
næsten i sværvægtsklassen. 
Dette sammenholdt med det store rat og tendensen til at 
holde fast i det på grund af dårlig tværgående støtte fra fører-
sædet, gør det fysisk vanskeligt at anvende hurtige korrektio-
ner med bilen. Dine hænder er tilbøjelige til at filtre sig ind i 
knæene og det bliver trættende at kaste bil rundt på en måde, 
som det burde være muligt. Alligevel bevarer den sin evne 
til at dreje skarpt med en rimelig mængde rul og lidt hvin fra 
dækkende. Stabiliteten på våd vej var fremragende.
Når der kræves en hård opbremsning fra høj hastighed, 
bremser de servo assisterede bremser bilen ned på en meget 
tilfredsstillende måde. men for anvendelse i byer, virker de 
bare en lille smule overfølsomme og ikke helt så progressive 
En lille stigning i pedaltrykket blev observeret under vores test 
af langsom nedbremsning, og der oplevedes en hvinen i lav 
gear ved høj hastighed. 
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Komfort og kontakter m.v.
På normale britiske veje føltes turen med   den nye bil godt, fint 
afdæmpet og lidt bedre end i  MGB’en. Bestemt rigtig godt 
for en sportsvogn af denne art. På de brostensbelagte gader i 
mindre franske byer blev en god del af vibrationerne overført 
til bilen, vibrationer som undertiden virkede som resonans.
Nogle mennesker fandt sæderne komfortable på lange ture, 
mens andre klagede over dårlig lændestøtte, som forårsagede 
rygsmerter. Alle var enige om den manglende sidestøtte, især 
omkring skuldrene. Større frem- og tilbage justering end i 
MGB’en (faktisk er benpladsen enorm), men den begrænsede 
justering af hældningen sker stadig ved hjælp af 2 bolte i 
bunden af   ryglænet. Der er også brug for en skruenøgle til 
justering for at forhindre ryglænet i at vippe fremad ved en 
kollision. Andre vigtige aggregater såsom gearstang og peda-
ler er godt placeret. Nogle kørere fandt dem forkert placeret 
for nemt at kunne udføre ”hæl og tå” kontroller af pedalerne. 
Af de mindre kontroller er kun blinklysarmen og hornkontak-
ten inden en fingerspids rækkevidde. Kontakten til overdrive, 
op- og nedblænding samt vinduesvisker- og vasker placeret 
på instrumentbrættet, men ikke alt for langt væk fra førerens 
hænder.
Med den tynde søjlebårne plast hardtop er udsynet hele 
vejen rundt godt og er det muligt at se bagageklappen der 
skal foretages en parkering, selv om spejlet er forholdsvis lille. 
Forlygterne gav et usædvanligt kraftigt og velrettet lyskegle, 
både ved kort og langt lys.
Ved vådt vejr bilen risikerer vinduerne at dugge til og selvom 
en temmelig støjende ventilator renser forruden ret hurtigt, 
ville det have været rart med separate friskluft ventilatorer for 
at øge flowet gennem bilens indre. Det er ikke muligt at lade 
vinduerne være åbne i lang tid når det regner muligt på grund 
af indtrængen af vand. Ingen af   vores testpersoner brød sig 
om de gammeldags roterende kontakter til kontrol af varmen, 
kontakter der er besværlige at indstille i mørke. At anvende 

dem sammen med klapperne i kardan tunnellen gør det 
vanskeligt at opretholde en konstant og behagelig temperatur, 
især hvis bilens hastighed ændrer sig konstant.
Vindstøjen var moderat op til 128 km/t. i vores hardtop model 
med alle vinduerne ordentligt lukket men ville have været 
lavere, såfremt der havde været foretaget en bedre tætning. 
Vejstøjen var på visse overflader dog betydelig, måske på 
grund af vanskeligheden ved at isolere de inderste ender af de 
forreste torsionsstænger.

Instrumentering og bagageplads
Det traditionelle sæt MG instrumenter omfatter et stort 
speedometer og en matchende omdrejningstæller, som 
viste op til 600 for høje omdrejninger på vores testbil samt et 
kombineret instrument til måling af vandets temperatur og 
olietryk og endvidere en strømmåler. Der er et askebæger på 
kardantunnellen, et aflåseligt handskerum og en lomme til 
småting placeret ved benpladsen ved de forreste passagerer. 
En tæppebelagt platform bag sæderne, som kan monteres 
med en valgfri pude og give plads til to små børn eller en hel 
del små bagage. Bagagerummet indeholdt ca. 140 l. rundt om 
og over reservehjulet.

Dette er ganske godt for en sportsvogn at være.

Service og tilgængelighed
Den temmelig tunge motorhjelm frigøres af et håndtag lidt 
forkert placeret ved passagersiden. Den store sekscylindrede 
motor passer fint ind i MG motorrummet og alle de vigtigste 
servicepunkter såsom oliepåfyldningsdækslet, kølerdækslet, 
målepind til bremse- og koblingsvæske, tændspole, strømfor-
deler og oliefilter er lette at komme til. Service er nødvendig 
hver 5000 km., og kravene er de samme som for MGB.”
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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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Slaglængde: 78.90 mm
Volumen: 2912 cc
Hestekræfter: 150 ved 5250 omdrejninger
Oil pressure: Ca. 60 psi. og 20 psi I tomgang
Olie:  SAE 20/50
Karburator type 
2 stk. SU HS6
Kobling 
Borg & Beck Single tørplade 
Gearkasse 
Fire manuelle, synchromesh i alle gear
Overdrive som ekstra.
Borg Warner 35 automatisk gearkasse som ekstra.
Modeller
Roadster og GT

Da de første testrapporter på MGC dukkede op, kunne MG 
ingeniørerne ikke tro, at pressen havde kørt de samme biler, 
som de havde! 
Den generelle håndtering af bilen blev kritiseret af pressen, 
blandt andet skrev man, at den led af en konstant understy-
ring, og for at være en uværdig efterfølger til Austin-Healey, 
som nu ikke længere produceredes.. Pressen kunne ikke lide 
det faktum, at den var så meget lig med MGB og mente, at 
biles indre burde have været lidt mere moderne.
Men der er få MGC’ere, som man faktisk ikke ville kunne få 
rundt om et hjørne uden at understyre - understyringen er 
ikke konstant. Ser man på vægtbalancen i bilen (53: 47), kan 
man se, at der naturligvis er en overvægt af vægten foran i bi-
len, men dette er mindre end de fleste sedan biler fra samme 
periode, og de fleste af den tids pseudo sportsvogne .
Det er sandsynligt, at to faktorer bidrog til følelsen af, at bilen 
var næsetung. For det første, lignede bilen en MGB, og det var 
forventet, at den - alt andet lige - ville være som den mindre 
bil. For det andet er det sandsynligt, at pressen blev lullet ind 
i en falsk fornemmelse af sikkerhed ved den rolige og smidige 
afvikling af bilen, som var på et langt højere niveau end nogen 
anden sportsvogn til dato. 
Den dårlige modtagelse, som pressen gav MGC, forkortede 
utvivlsomt dens liv. Dens introduktion blev hurtigt efterfulgt af 
dannelsen af   British Leyland koncernen, og det faktum, at MGC 
og Triumph TR6 konkurrerede for samme sektor af markedet 
for sportsvogn. Der var betydelig følelse mod alt stammer fra 
den gamle BMC del af gruppen på det tidspunkt, og det tog 
kun en måned eller deromkring for bestyrelsen at træffe en 
beslutning om fremtiden for modellen. Den MGC blev drop-
pet fra området i 1969, mens TR6 fortsatte indtil 1976.

Sikkerheds check liste

Styretøj
Rattet sammenklappelig ved ulykke Nej

Rattet polstret Nej

Instrumentpanel
Godt placerede kontakter Ja

Skarpe kanter Ja

Polstring Toppen af instrumentbordet

Forrude og udsyn
Glas type Lamineret

Stolper polstret Nej

Standard kørespejl Indvendig

Indvendig spejl indrammet Ja

Indvendig spejl kollisionssikret Ja

Solskærme Ingen

Sæder og sikkerhedsseler

Sæder fastgjort til gulvet Via slides

Kan de tippe fremover? Ja

Fastgørelsespunkter til nakkestøtter Ingen

Bagsiden af de forreste sæder Polstret

Sikkerhedsseler Diagonal og om livet

Sikkerhedsseler bag i Ikke muligt

Døre
Kan låses inderfra Ja

Børnesikring Nej

Produktion i perioden 1967 til 1969
Brændstofforbrug og hastighed: 
0 – 100 km/t.  10 sek.
Generelt benzinforbrug  8.2 km/l. 
Tophastighed  190 km/t.
Tankkapacitet 54,6 l.
Chassis 
Svejset stål konstruktion.
Akselafstand 231 cm.
Sporvidde for 125,1 cm.
Sporvidde bag 125,1 cm.
Længde 389,3 cm.
Bredde 152,4 cm.
Vægt 1116 kg.
Styretøj 
Vendediameter 10,36 m.
Bremser 
Skiver foran, tromler bag.
Kabel til parkeringsbremse
Hjul 
Enten stålfælge eller trådhjul
Dækstørrelse: 165 X 15
Dæktryk: 24psi for, 21 psi bag 
Motor 
6 cylindre i linie
Boring: 83.36 mm

Produktionstal

År Roadster GT

1966 9 4

1967 182 38

1968 2596 2491

1969 1757 1925

Total 4544 4458
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Bestyrelsesmøde d. 30. januar 2016
Kl. 11.00 i Strøjersamlingen

Tilstede var:
Jens Byskov Jensen (JBJ)
Frank Neumann (FN)
Casper Jørgensen (CJ)
Niels Jørgensen (NJ)
Claus Pedersen (CP)

1. Godkendelse af seneste referat
Godkendt

2. Klubbens økonomi
Kasserer Frank Neuman gennemgik regnskabet og kassebe-
holdningen som ser fornuftigt ud, der var dog sket fejl ved 
Nets med udsendelsen af kontingent på 130 medlemmer, som 
derfor skal eftersendes per brev.
Budget 2016 er blevet diskuteret og godkendt. For i fremtiden 
at gør det mere synlig hvilke dele af klubben, der bruger pen-
gene, har der været enighed med kasserer om at stille budget 
for 2016 lidt anderledes op end tidligere.

3. Arrangementsudvalget
Alle arrangementer er fastlagt allerede ved forrige bestyrrelses-
møde, dog er der en ændring i MG Sports regi, hvor Mg sport 
Kolding den 7. august, er flyttet til den 4. september.

4. Hjemmesiden
Hjemmesiden har gennemgået større opdatering på grund af 
en meget uheldig bagvedliggende opbygning, som gjorde at 
medlemsdelen brød sammen.
Opdaterigen er blevet foretaget af et nyt firma, da samarbej-
det med Englyst ikke var tilfredsstillende, derudover er de også 
gået konkurs.

5. MGCC European Conference 22.-24. april i Amster-
dam
Jens Byskov og Gert Jørgensen reprænsenterer MGCC til MGCC 
European Conference.

Bestyrelsen informerer
MG CarClub

DENMARK

6. Evt.
Nye specialister bliver spurgt:
Fwd. Specialist Harry Lagoni
MG B Specialist Claus Petersen
Vi vil meget gerne arbede på at få genoptaget samarbejdet 
med det sjællandske klubblad, specielt med henblik på de 
tekniske atikler.
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Ladies Corner
MG Car Club Denmark er landets største mærkeklub. Udover at 
have en historie der går mere end 40 år tilbage og forsøger at 
samle bilinteresserede omkring et mærke, hvis historie tager 
sin begyndelse i 1924, er det også en klub med et højt aktivi-
tetsniveau. 
I bladet vil vi lave en serie om de kvinder, som er en del af klub-
ben, uden nødvendigvis at være medlem.
Et lettere omskrevet ordsprog siger, at ”Bag enhver mand står 
en kvinde med himmelvendte øjne…”.

Anette Hartmann 
I indledningen til ”Ladies Corner” står der, at ”Bag enhver mand 
står der en kvinde med himmelvendte øjne”. Men det er ikke 
tilfældet hjemme hos os, faktisk var det fra starten modsat.
Men for at starte fra begyndelsen, så var jeg vild med biler og 
alt andet der kunne køre stærkt allerede som barn. Interessen 
har altid været bred, lige fra lastbiler til motorcykler og ame-
rikaner biler. I det hele taget bare biler med kræfter i. Jeg har 
altid brugt tid på biludstillinger m.m. Og mine voksne børn har 
arvet interessen. Men før i tiden har jeg aldrig tænkt tanken, at 
det blev veteranbiler, der blev omdrejningspunktet.

Da Flemming kom ind i vores liv meddelte han, at han ikke fat-
tede vores interesse. Han prøvede ihærdigt på, at få os alle til at 
forstå, at en bil kun var et transportmiddel, der  havde til formål, 
at fragte os fra A til B. Hvilket vi ikke var i tvivl om, når vi så hans 
daværende bil. Det har vi sidenhen haft meget sjov ud af.
Dog fik jeg ham overtalt til, at vi sammen skulle tage kørekort 
til motorcykel. Det var jo i sig selv lidt vildt, med hans indstilling.

Men inden vi nåede så langt, ændrede vores liv sig drastisk fra 
den ene dag til den anden.
Den korte version er, at jeg konstaterede, at det ikke var muligt 
at flyve ved egen kraft eller vægt.
Efter min skade som desværre blev en permanent del af vores 
liv fremover, var det farvel til drømmen om en amerikaner, men 
også drømmen om nogen sinde, at sidde på en motorcykel 
igen. Men der er et gammelt ordsprog der siger ” når en dør 
lukkes, åbnes der en ny”. Jeg tror på, at når en drøm slukkes, 
tændes der også en ny.

Vores rigtig gode venner Lotte og Bøje, spottede hurtigt at 
Flemming fattede interesse for deres veteranbiler. Så Bøje 
gik i gang med, at bearbejde Flemming. Det var faktisk ikke 
særligt svært. Tror ærlig talt, at Bøje så det som en meget større 
udfordring, at overtale mig til veteranbiler. Men her fandt Bøje 
løsningen.

Vi blev tilbudt, at komme med som medkører, når der var 
klubløb i MGCC.
Det blev så til, at Flemming kørte med Bøje i MGAén og jeg 
med Lotte i GTén.
Så var jeg solgt, man kan jo ikke blive andet med de skønne 
biler.
Vi har haft og har stadig mange gode timer til klubløb og 
andre MG arrangementer.
Vi blev taget så godt imod, og følte os virkelig velkomne, og 
det selvom vi ingen bil havde.
Køreturene med Bøje og Lotte, og ikke mindst mødet med alle 
de dejlige MG folk og deres skønne biler gjorde, at vi begyndte 
at drømme om at få vores egen MG. Øverst på Flemmings 
ønskeseddel stod en MGA.

Da jeg kunne se, at vi faktisk havde råd til at købe vores egen 
MG, opstod tanken om at overraske Flemming og give ham en 
i julegave. Så kunne jeg også finde ud af, hvilken en jeg bedst 
kunne sidde i, rent komfortmæssigt. Velvidende at jeg aldrig 
selv ville kunne køre den.
Heldigvis var Bøje straks med på ideen. Så sidst på året i 2013 
tog vi på tur et par gange sammen.
Jeg konstaterede lyn hurtigt , at jeg bedst kunne sidde i en 
MGB. Heldigvis havde Kristian og Lillian en stående på lager, de 
gerne ville sælge. Kristan startede den i værkstedet og vi blev 
enige om prisen.  Jeg fik også lov til at tage nogle billeder af 
den. Der var så kun tilbage, at tænke det igennem og melde 
tilbage om det skulle være den. Det skulle det, men hvor var 
det svært ikke, at fortælle Flemming noget.
Så meldte tanken sig, om han ville blive skuffet, når det ikke var 
en MGA, men en grøn MGB.

Alle mine tanker kunne jeg godt have sparet mig, for de blev 
gjort til skamme den 24 december 2013.
Jeg havde købt en sort MGA modelbil, skrevet et kort og ved-
lagt billederne af skønheden i British Racing Green. Heldigt for 
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mig blev han glad, da han langt om længe forstod det var hans 
grønne skønhed.
På det tidspunkt var klokken 22 juleaften, så derfra ventede han 
bare på, at det blev formiddag næste dag, så vi kunne ringe til 
Kristian og Lillian for at aftale, hvornår Flemming kunne se den.
Det kunne vi allerede ved middagstid samme dag. Aldrig har 
der været SÅ langt fra Grindsted til Ølgod. Flemming nærmest 
hoppede i sædet og vores piger snakkede i et væk på bagsæ-
det.
Men det var det hele værd, da jeg så Flemmings øjne i det 
øjeblik Kristian åbnede ind til bilen.
Lige præcis i det øjeblik, havde han totalt glemt ALT om, at en 
bil kun er et transportmiddel, der skal fragte os fra A til B.
Det var skønt at se ham og pigerne gå rundt om den. Det var 
tydeligvis ikke gået op for ham, at det var virkeligt. Da Kristian 
så meddelte ham, at den ikke måtte køre før 15 marts, så han 
helt slukøret ud.
Men der er ikke noget, der er så dårligt det ikke er godt for 
noget.

I januar skulle vi begynde at lave nyt køkken. Så aftalen blev, at 
når køkkenet var 100% færdigt - altså ingen manglende lister 
m.m., kunne han begynde på værelset bagved køkkenet. Det 
skulle gøres klar til at modtage en bil. Så ud med skabe og 
vindue og i med en port.
Det skal siges, aldrig har Flemming arbejdet så målrettet og 
fokuseret. Køkkenet endte med at være færdigt 2 uger før vi 
havde planlagt.

Købet af MGén er bestemt en af de bedste ting, der er sket i 
vores liv. Det har givet så mange gode oplevelser. Og bragt så 
mange gode bekendtskaber og nye venner med sig. 
Vi er også så heldige, at vores piger er vilde med det. Så de 
vil også gerne med, når vi f.eks. har været til Automania eller 
Classic Race i Århus med Club shoppen. Club shoppen er igen 
noget af det positive den grønne skønhed har bragt med sig, 
og som jeg er super glad for at være en del af.
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Hej igen! Jeg håber at I stadig hænger 
på, selv om det her drejer sig om teknik, 
som jo pr. definition er lidt kedeligt, men 
som også - føler jeg - er ret så nødvendig 
viden, når man kører rundt i en gammel 
MG! Denne gang vil jeg omtale den 
nederste del af olietryksmåleren, som er 
ret vigtig.

Kølevandstemperaturmåleren
Skalaen kan være gradinddelt i Celsius 
eller Fahrenheit - eller skalaen kan være 

”flydende” fra C (cold) til H (hot). Under 
kørsel bør temperaturmåleren stå imel-
lem 75 og 90 gr. C eller 160 - 190 gr. F. 
Den ”flydende skala” skal stå ud for N 
(normal). Hvis temperaturen ikke kan 
blive høj nok, et problem der særligt op-
står i det tidlige forår eller om efteråret, 
når varmeapparatet benyttes, så kan 
det skyldes, at kølevandstermostaten er 
defekt eller at den åbner for tidligt, ved 
eksempelvis 74 gr. C. Det er udmærket 
om sommeren, men det kan give pro-
blemer i ydersæsonen.
 
Men fæst nu ikke alt for stor lid til din bils 
temperaturmåler, den kan nemlig også 
være defekt eller bare ”ikke til at stole 
på”! Hvis kombiinstrumentet er defekt, 
så er det lidt besværligt at udskifte. Lidt 
oliedryp i kabinen, hvis du ikke passer 
på, samt en ofte meget stramtsiddende 
omløber ude ved termostathuset. Pas 
på ikke at give det lange tynde rør nogle 
kraftige bøj i forbindelse med efterføl-
gende montering - den omviklede spiral 
omkring temperaturmålerens kapillarrør 

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.

er med til at skåne røret - men voldelig 
og hysterisk adfærd kan afstedkomme, 
at du kommer til at ødelægge det nye 
kombiinstrument, inden du har nået at 
montere det! Tålmodighed betaler sig! 
 

Termostaten
Termostaten sidder i det lille ”hus” 
foran på motoren, der hvor den øverste 
køleslange er monteret til selve moto-
ren. Termostatens opgave er at sikre, at 
motoren hurtigt bliver driftsvarm, samt 
at motoren holder en konstant høj 
temperatur. 
 
Det gør termostaten ved at lukke for det 
kolde eller lunkne kølevands adgang 
til køleren, indtil motoren er blevet 
driftsvarm. En termostat kan også blive 
defekt, den kan for eksempel blokere for 
det varme kølevands adgang til køleren, 
så vandet begynder at koge. Så er der 
kun én ting at gøre: Ind til siden og op 
med motorhjelmen, og så om i bagage-
rummet efter eftermiddagskaffen for at 
slå ventetiden ihjel! For du er nødt til at 
vente indtil køler og motor bliver så kold, 
at du kan løsne og åbne kølerdækslet. 
Forsøg aldrig at åbne det i varm tilstand - 
skoldningsfare! 
 
Nødreparation
Nå, hvad gør du så? Hvis du har værktøj 
ved hånden (½ tomme eller 13 mm 
nøgle) og teknisk snilde, så tapper du et 
par liter af kølevandet, afmonterer dæks-
let på føromtalte lille hus, løfter termosta-
ten ud og monterer huset igen med den 
gamle pakning, der forhåbentlig ikke er 
gået for meget i stykker. Så er det bare at 
fylde kølevand på igen, om nødvendig 

med almindeligt rent postevand og så 
fortsætte turen. Når du kommer hjem, 
køber du en ny termostat og pakning, se 
billedet, samt skifter/efterfylder kølevæ-
sken så systemet er frostsikret til minus 
20 gr. C. Kølesystemet må helst ikke køre 
for længe med rent vand, da frostbe-
skyttelsesvæsken også beskytter mod 
korrosion/rustvand i kølesystemet.  Hvis 
dit kølevand er ”ræverødt”, så har din bil 
på et eller andet tidspunkt kørt uden 
frostbeskyttelsesvæske. Og tro mig, der 
går mange år inden du har fået skyllet 
rustresterne ud af kølesystemet! Se det 
nederste billede af kølerdæksel.
 
Når du køber en ny termostat, så skal 
du se efter om der er et lille hul i kraven. 
Det mangler desværre på nogle af de 
nye termostater. Hullet er et trykudlig-
ningshul og det er vigtigt for at sikre, at 
termostaten kan åbne og lukke. Hvis ikke 
der er noget hul, så må du selv i gang 
med boremaskinen! Hullet er markeret 
med en pil på billedet.

Køler og kølerdæksel.
Hvis kølevandet bliver for varmt, dvs. at 
det begynder at koge, så kan det også 
skyldes et defekt kølerdæksel. MG TF og 
efterfølgende MG’ere har et trykkølesy-
stem, der hæver kølevandets kogepunkt, 
således at det først koger på den anden 
side af 100 gr. C. Men vi vil undgå at van-
det koger. Kogende vand køler dårligt, 
vandet begynder at boble, og varme 
luftbobler, dvs. damp, er uden køleeffekt. 
 
Kølerdækslet er konstrueret således, at 

Teknik, holdninger og gode råd
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det sikrer, at der er overtryk i kølesy-
stemet. Når trykket bliver for stort og 
kølevandet derfor har udvidet sig, så 
løfter den nederste del af dækslet sig 
og det overskydende vand løber ud 
igennem overløbsslangen på køleren og 
ned på jorden. Der er tre forskellige kø-
lerdæksler på MG’erne, som først lukker 
eventuelt overtryk ud, når det overstiger 
4 psi, 7 psi eller 13 psi (årgang 1968 og 
frem). Et overtryk på 0,6 psi hæver vands 
kogepunkt med 1 gr. C, dvs. at med et 
overtryk på 13 psi hæves kogepunktet 
på kølevandet til ca. 120 gr. C. - rart at 
vide!
 
Vær i øvrigt opmærksom på, at de 
forskellige kølerdæksler - foruden tryk-
angivelse på låget - også har forskellige 
størrelser på fligene. De passer til den 
pågældende bils kølerstuds og på den 
måde er de ”idiotsikrede” - man behøver 
i øvrigt ikke at være idiot for at kunne 
tage fejl! 
 
Kontrol og efterfyldning af køler-
væske.
Varmt vands rumfang er større end koldt 
vands og dette faktum betyder, at der 
dannes et overtryk, som skal reduceres 
til det overtryk, som din bils kølesystem 
er konstrueret til (4, 7 eller 13 psi). Over-
trykket og det medfølgende vand lukkes 
ud, og det er årsagen til, at du altid kan 
efterfylde med væske dagen derpå (det 
virker helt menneskeligt!). Men fyld nu 
ikke for meget på, bare op til et niveau 
ca. 1 cm under påfyldningsstudsen, alt 
andet er frås! 
 
Desværre kan de gamle bagudvendte 
studse på MGA og de tidlige MGB’ere 
snyde sin ejer. Umiddelbart kan studsen 
se våd ud indvendig, og man forledes til 
at tro, at alt er som det skal være, men 
det er ikke sikkert. Vandstanden i selve 

køleren kan sagtens være for lav, for i 
virkeligheden er det bare vanddamp, der 
er fortættet inde i påfyldningsstudsen! 
Altså, da man ikke kan vide sig sikker på 
den korrekte vandstand i køleren, må 
man fylde op, så man er sikker på, at det 
er ”rigtig” kølevand, der står i studsen. 
Efterfyld helst med færdigblandet 
kølevæske (minus 20 gr. C). Hav altid en 
lille dunk med færdigblandet kølevæske 
stående, og medbring ca. 1 liter i baga-
gerummet, fylder ikke meget og rækker 
til en hel sæson. 
 
Man kan godt efterfylde med rent vand, 
men så bliver kølevæsken tyndere og 
tyndere og frostsikringen bliver mindre 
og mindre, for til sidst at være næsten 
virkningsløs. Hvis du ikke selv har en 
måler til at måle frostsikringen, så læg 
vejen forbi fagmanden inden du sætter 
bilen væk for vinteren - bare for at være 
helt sikker!
 
Kontrol af kølevæske og slanger.
Hvor ofte skal kølevæsken udskiftes? Jeg 
plejer at skifte den hver gang, jeg repare-
rer eller udskifter noget på kølesystemet. 
Husk i den forbindelse også at kontrol-
lere kølerslangerne. Slangerne bliver 
møre med tiden - klem på dem - er der 
revnedannelser i gummiet så udskift 
dem og det gælder alle slangerne, også 
dem til varmeapparatet. Er du i tvivl - så 
skift! 
 
Og husk at udskifte spændebåndene 
med nye, gode rustfaste spændebånd 

- det betaler sig, idet det er svært at få 
kølerslangerne helt tætte der, hvor de 
er monteret på de grove ubehandlede 
støbejernsstudse - som er en engelsk 
specialitet! 
 
Spændebånd spændes i øvrigt bedst 
med en top fra det lille topnøglesæt, i 

stedet for en slidt skruetrækker, hvis kærv 
alligevel ikke passer i størrelsen!

Ventilatorremmen er nemmere at skifte 
derhjemme…
Remmen har tre funktioner. Via rem-
skiven på krumtappen trækker den 
dynamo eller generator, ventilatoren og 
vandpumpen, der har som opgave at 
pumpe kølevandet rundt i motoren og 
videre til køler og varmeapparat. 
 
Kontroller remmen for revnedannelser 
og slitage samt for korrekt spænding. 
Den skal være så stram, at den kun - ved 
et hårdt tryk med tommelfingeren på 
det længste frie stykke - kan trykkes ca. 1 
cm ned. 
 
Er du i tvivl om remmens beskaffenhed, 
så få den skiftet. Det er nemmere at gøre 
dette i garagen eller på et værksted end 
ude på landevejen. 
 
Jeg har bevidst udeladt omtale af fejl ved 
køleren - normalt utætheder - det er et 
job for en fagmand at finde og lodde 
disse. Det samme gælder, hvis der er for 
meget bundslam i den gamle køler. Lad 
specialisten skylle den grundigt igen-
nem.
 
Om efteråret kan det være en god 
idé selv at rense køleren udvendig for 
insekter mv. Brug en blød børste eller en 
støvsuger med et blødt børstemund-
stykke. Rengøring af køleren giver bedre 
køling.
 
Til sidst et lille kuriosum: Hanerne på 
aftapningsstudserne (hvis de stadig er 
monteret på din MG) skal stå lige ud 
når de er lukkede og på tværs, når de er 
åbne - logik for englændere!

Aftapningshane på køler set 
fra neden i lukket position.

Ny studs Gammel studs
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Af Carsten Wiwel
Efter en pause på flere år blev disciplinen ”Rocker cover race” 
genoplivet for en kort bemærkning ved klubbens jubilæum i 
Vingsted. Klaus Asmussen og jeg havde lavet en bane der - når 
den er foldet sammen - passer ned i en MGB. Gad vide, om det 
nogen sinde er blevet testet i virkeligheden?

Arrangementet dengang blev lidt af et tilløbsstykke med del-
tagende racere af alle slags, der var glade smil blandt tilskuerne 
og almindelig enighed om, at det ”var da noget, vi skulle gøre 
noget mere i”.

Siden har banen og racerne samlet støv. Derfor foreslår jeg, at 
der fremover ved klubbens mesterskabsløb afvikles et RCR-løb 
med egen præmierække. Dette kan sagtens afvikles, ”mens vi 
venter”.

Derfor følgende opfordring: Står du som arrangør, er det blot 
at få banen stillet op (tager maks. 5 minutter) og ellers få det 
passet ind i dit event.

Til samme jubilæum havde jeg min gave fra Monti med. Se 
billederne og spørg dig selv, om ikke du skal finde din frem af 
gemmerne og være med næste gang? Har du ingen, er der 
selvfølgelig hjælp på Youtube. Søg efter ”rocker cover racing”. 

De officielle regler for Rocker Cover Race er som følger:

Banen
Banen skal bestå af en rampe, der er 8 fod (2,4 m) lang, efter-
fulgt af en vandret og plan udløbsbane på 20 fod (6 m).

Rampen skal opdeles i 2 parallelle baner, hver med en bredde 
på 2 fod (0,6 m). Rampen skal være 2 fod høj bagtil. Fortil 
skal overgangen til det vandrette stykke være jævn og uden 
forhindringer.
Den vandrette udløbsbane skal bestå af 2 baner, hver 2 fod 
bred.

Rocker cover race

Den officielle “Start linje” skal være 2 fod fra bagkanten af 
rampen. En mekanisk port udløser starten.
Mållinien skal være markeret 20 fod fra det sted, hvor rampen 
slutter.

Bilerne
Bilerne må ikke have nogen motorkraft. Al fremdrift skal foregå 
ved hjælp af tyngdeloven.

Bilerne skal være baseret på/omkring et ventildæksel fra en 
engelsk bilmotor.

Akselafstanden må ikke være større end 24 inch. (60,96 cm).

Sporvidden må ikke være større end 14 inch. (35,56 cm).

Bilerne skal have 4 hjul, og de må ikke være større end 6 inch. 
(15,25 cm) i diameter.

En RCR behøver ikke at være særlig avanceret. Et dæksel, aksler 
og hjul er grundelementerne. Nogle anvender CD skiver som 
hjul - andre de gamle Teknohjul, andre igen Lego. 

Racet
Bilerne vil blive kørt i heats med hver 2 biler.
Bilerne vil blive sendt af sted med forhjulene placeret på 
startlinien. Den første bil der krydser mållinien med forhjulene 
vinder. Hvis ingen kommer over mållinien, er det den, der kom-
mer længst, der vinder.

Hvis hjulene rører linierne, der adskiller de 2 baner, eller den 
kører over i modsatte bane, diskvalificeres den. Den konkurre-
rende bil vil straks blive udråbt som vinder.

De vindende biler vil straks gå videre til næste runde, indtil alle 
er elimineret på nær én.
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Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Som sædvanlig var der stort rykind, da Messe C i Fredericia 
åbnede dørene til årets første veteranmesse. Mange af de be-
søgende havde retning direkte mod MG Car Club Denmarks 
stand i hal D, hvor den frisklavede kaffe og rundstykkerne 
ventede. Hurtigt var der fyldt godt op, og snakken gik lystigt 
mellem de fremmødte, folk ventede bare på, at vejret nu skulle 
blive, så vi kunne komme ud på vejene med vores MG biler af 
forskellig type.
Klubshoppen var som sædvanlig også på plads med mange 
gode tilbud, som blev taget godt imod af køberne, og omsæt-
ningen fordelt over hele weekenden var da også udmærket, 
især lørdag var der mange besøgende og købere til de mange 
forskellige effekter, som klubshoppen efterhånden kan tilbyde 
medlemmerne. Også til denne messe var der mange, der 
benyttede sig af de gode tilbud i tøjafdelingen, men også 
regalier og boghandlen havde en god omsætning.

At der var mange besøgende på vores stand fortæller denne 
optælling; der blev brugt ca. 700 kaffekrus i løbet af week-
enden, hvis man så beregner, at nogle besøgende har været 
omkring standen flere gange, er et realistisk tal nok ca. 600 
besøgende i alt, hvilket må siges at være godkendt.
I de tidlige formiddagstimer søndag var der lidt tid til at kigge 
rundt på de andre stande. Flere steder stod der solgt skilte på 
bilerne, herunder også nogle MG´ere, så der er forhåbentlig 
nogle nye medlemmer til klubben. Jeg selv nåede også at 
gøre et godt køb, idet jeg i lang tid har været på jagt efter 
et par Lucas tågelygter, og endelig fandt jeg dem med flot 
forkromet lygtehus; de ser nærmest ikke ud til at have været 
monteret. Prismæssigt har jeg ikke noget at klage over, så nu er 
det bare med at finde tid til at få dem monteret.

Forårsmesse i Fredericia

Dennis Linnets flotte MGC

Kaffen og rundstykkerne nydes

Gode tilbud fra tøjafdelingen

personalet siger tak for denne gang
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MG Car Club Denmark Søndag den 20. 
marts 2016 Kl. 15.00 På Hotel Skander-
borghus, Dyrehaven 3, 8660 Skander-
borg
Dagsorden er som følger:
1. Årets MG’er uddeles
2. Valg af dirigent
3. Formanden aflægger bestyrelsens 
beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab
5. Fremlæggelse af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af 2 suppleanter
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

1. Årets MG’er uddeles 
Jens Byskov kårer Årets MG’er som i år 
2015 blev Anette Hartmann.

2. Valg af dirigent 
Gert Jørgensen blev valgt til dirigent og 
takkede for valget. Gert bemærkede, at 
generalforsamlingen var lovligt indvars-
let, og konstaterede, at alle havde fået 
bladet med lovforslag i tide, selv om der 
var problemer med bladudsendelsen for 
nogle medlemmer. Herefter læste han 
dagsordenen op.

Generalforsamling 2016
MG CarClub

DENMARK

3. Formanden aflægger bestyrelsens 
beretning 
Jens Byskov læste beretningen op (se 
denne). Anders Peter Eeg spørger om 
det var klogt at hyre Red River som tidli-
gere er gået konkurs? Jens Byskov svarer, 
at bestyrelsen er bekendt med konkur-
sen. Firmaet blev engageret til opgaven 
af daværende formand Ole Aaen, som 
havde gode erfaringer fra arbejde med 
Red River via sit reklamebureau. Frank 
Juhler siger ”check baglandet” før I 
hyrer leverandører. Beretningen bliver 
godkendt.

4. Fremlæggelse af det reviderede 
regnskab 
Frank Neumann fremlægger regnskabet 
og forklarer forskellige poster, hvor der er 
afvigelser. Den store afvigelse på ”Porto 
diverse” bliver forklaret med, at breve til 
nye medlemmer har indeholdt nøg-
leringe og CD’er og dermed har været 
rimelig dyrt i porto. Da vi ikke har flere af 
disse, vil porto udgifter også falde i 2016. 
Anders Peter Eeg mener, at regnskabet 
er forkert stillet op og ved en ændret 
opstilling vil det have givet underskud. 
Det afviser kassereren.
Ole Villum mener kalenderen er dyr og 

er ikke tilfreds med at den først kom ud 
i februar. Frank Neumann fremlægger 
regnskab for klubshoppen, og begge 
regnskaber bliver godkendt.
Frank Neumann fremlægger budget 
for 2016. Klaus Kjærgaard mener ikke, 
posterne i regnskabet er overskuelige. 
Nikolai har været ved en autoriseret 
revisor med regnskabet og mener ikke, 
at opstillingen af regnskabet er i orden. 
Nikolai vil have budget gennemgået af 
et revisionsfirma fremover. Bent Hansen 
og Anders Øster (som har været reviso-
rer) mener, at det er en service den måde 
budgettet er splittet op på.
Budgettet bliver godkendt.

5. Fremlægning af indkomne forslag 
Forslag sendt til generalforsamling.
2/3 stemmer skal der til for at blive ved-
taget, 139 stemmeberettiget 93 stemmer 
for at vedtage en lovændring. Inden 
første afstemning gør Nicolai Jensen 
opmærksom på, at udvalgs- og besty-
relsesmedlemmer, som er fritaget for 
kontingent, ikke kan stemme i henhold 
til klubbens vedtægter paragraf 5, fordi 
disse medlemmer ikke har betalt inden 
den 1. januar. Formanden afviste dette, 
idet man ikke kan have en klub, hvor 
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bestyrelsen og øvrige udvalg ikke har 
stemmeret.

Forslag 1
Forslaget er begrundet i, at klubben 
skal fastholde den til enhver tid sid-
dende bestyrelse i at leve op til klubbens 
formålsparagraf. ”§ 2: MGCCDK har til 
formål at fremme og fastholde interesse 
om MG-bilerne gennem afholdelse af 
klubløb, selskabelige arrangementer, 
tekniske samarbejde m.v., og herunder 
forsøge at bevare en vigtig del af den 
engelske motorhistorie ved tilskyn-
delse til anvendelse af de enkelte biler 
samt bevaring af bilernes historie og 
originalitet.” Idet en klub løbende er i 
udvikling, bør man også revurdere en 
sådan formålsparagraf, således den er i 
overensstemmelse med medlemmernes 
opfattelse af, hvad der er medvirkende 
til at fremme og fastholde interessen 
for vore MG biler. Dette kan man gøre 
ved, at revidere denne paragraf, så 
den er bedre i overensstemmelse med 
det, medlemmerne er interesseret i at 
foretage sig for at fremme og fastholde 
interessen. Idet det er vigtigt, at klub-
ben understøtter de aktiviteter, som 
medlemmerne bakker op om og møder 
frem til. § 2 forslås ændret til: MCCCDK 
har til formål at fremme og fastholde 
interessen om MG-bilerne gennem 
afholdelse af Klubmesterskabsløb, MG-
Sport, Turkørsel, Picnicture, Studieture, 
Selskabelige arrangementer, Pubmøder, 
Garagemøder, Teknisk samarbejde m.v., 
og herunder forsøge at bevare en vigtig 
del af den engelske motorhistorie ved 
tilskyndelse til anvendelse af de enkelte 
biler samt bevaring af bilernes historie 
og originalitet. I tilknytning hertil foreslås 
det, at der laves enkle og klare regler for, 
hvilke aktiviteter der kan og skal ydes 
tilskud til i forbindelse med budgetlæg-
ningen, hvorfor der tilføjes en ny § 2 .2., 
således bestyrelsen og de arrangerende 
medlemsgrupper altid ved, hvilke ram-
mer som man har at arbejde efter.
For 25, imod 114
Ikke vedtaget.

Forslag 2
Ny § 2. 2: MGCCDK yder tilskud til 
følgende: Til Klubmesterskabsløb, MG-
Sport, Turkørsel (dagsture), Picknicture, 
Større selskabelige arrangementer (jubi-

læumsarrangementer) ydes der et tilskud 
på kr.50,00 pr. deltagende MGCCDK 
medlem. Til Studieture, Mindre selskabe-
lige arrangementer, MG-Sports Gokart 
arrangementer, Pubmøder, Garagemø-
der m.v. ydes der et tilskud på kr. 25,00 pr. 
deltagende MGCCDK medlem. MGCCDK 
betaler husleje for klublokaler i de 
områder, hvor der er behov for sådanne 
pga. deltagerantal og lignende. Den 
økonomiske del er let løst ved, at budget 
for MG-Sport, Klubmesterskabsløb og 
eventuel kalender sammenlægges til 
en post for aktiviteter – det gav i 2015 
budget kr. 42.500,00, hertil kommer en 
portobesparelse for kalenderudsendelse. 
Hertil kommer, at klubben gennem flere 
år har haft overskud og i 2015 budget-
terede med et overskud på kr. 63.000,00, 
hvilket det ikke burde være nødvendigt 
at budgettere med, idet der er en god 
egenkapital.
For 14, imod 125 
Ikke vedtaget.

Forslag 3a
§ 4 Klubbens regnskabsår Ændres fra 

”Klubbens regnskabsår er kalenderåret” til 
”Klubbens regnskabsår løber fra 1. april 
til 31. marts”. § 5 Kontingent Ændres fra 

”Kontingentet skal betales senest den 
1. januar” til ”Kontingentet skal betales 
senest den 1. april”. Videre ”Medlemmer, 
der optages efter den 1. juli, betaler ½ 
års kontingent for perioden frem til den 
31. december” ændres til ”Medlemmer, 
der optages efter den 1. oktober, betaler 
½ års kontingent for perioden frem til 
31. marts”. § 6 Udmeldelse og eksklusion 
Ændres fra ”Udmeldelse kan kun ske ved 
årsskiftet ved meddelelse til kassereren 
eller medlemsregistrator” til ”Udmeldelse 
skal ske inden den 31. marts ved med-
delelse til kassereren eller medlemsregi-
strator”. § 10 Generalforsamling Ændres 
fra ”Bestyrelsen indkalder til generalfor-
samling, der skal afholdes mellem den 
15. marts og 15. april” til ”Bestyrelsen 
indkalder til generalforsamling, der skal 
afholdes inden den 30. juni.” 13GENE-
RALFORSAMLING 2016 MG CarClub 
DENMARK MGCC Videre vedr. forslag ”...
skal indsendes til formanden senest den 
10. februar” ændres til ”...skal indsendes til 
formanden senest den 10. maj.” ”Ind-
kaldelse kan eventuelt ske i klubbladet” 
ændres til ”Indkaldelse samt udsendelse 

af indkomne forslag kan evt. ske via 
klubbens hjemmeside eller klubbladet.” 
Med ovenstående ændringer skønnes, 
at vi kan afholde generalforsamling i 
forbindelse med en form for stævne el. 
som drøftet.
For A 0 
ikke vedtaget

Forslag 3b
§ 10 Generalforsamling Ændres fra 

”Bestyrelsen indkalder til generalfor-
samling, der skal afholdes mellem den 
15. marts og 15. april.” til: ”Bestyrelsen 
indkalder til generalforsamling, der skal 
afholdes i årets 2. kvartal. Indkaldelsen 
sker minimum 8 uger før generalforsam-
lingen gennem klubbens hjemmeside 
eller klubbladet.” Ændres fra ”Forslag, 
herunder …. skal indsendes til forman-
den senest den 10. februar” til: ”Forslag, 
herunder...., skal indsendes til formanden 
senest 5 uger før generalforsamlingen.” 
Ændres fra ”Alle forslag, der er indkom-
met rettidigt, skal udsendes til medlem-
merne sammen med indkaldelsen til 
generalforsamlingen, der skal udsendes 
senest 3 uger
før generalforsamlingen. Indkaldelse kan 
eventuelt ske i klubbladet.” til: ”Alle for-
slag, der er indkommet rettidigt, skal ud-
sendes til medlemmerne senest 3 uger 
før generalforsamlingen, enten gennem 
klubbens hjemmeside eller klubbladet.” 
Begge forslag er fremsat af bestyrelsen i 
samråd med Uffe Madsen.
For B 84
Ikke vedtaget.

Forslag 4
Det foreslås, at § 10 ændres, således at et 
medlemskab har én stemme, idet med-
lemmer, som ikke har en medkører, har 
en ringere stemmevægt end et medlem, 
som har en medkører, hvilket ikke er de-
mokratisk. Endvidere foreslås det, at der 
ikke er mulighed for at medbringe fuld-
magter, idet fuldmagtsgiveren ikke kan 
vide, hvad den, der er fuldmagtstager, 
stemmer. Det vil sige, at man kan give en 
fuldmagt til en og faktisk kan komme til 
at stemme mod sin egen vilje. ”§ 10 sid-
ste afsnit: Hvert medlem og hver gyldig 
anmeldt medkører har en stemme hver. 
Såfremt medkøreren ikke giver møde 
på generalforsamlingen, kan medlem-
met udøve medkørerens stemmeret i 
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henhold til fuldmagt. Herover kan hvert 
medlem afgive 1 stemme i henhold til 
fuldmagt fra et andet medlem. Hvert 
medlem kan således afgive max. 3 stem-
mer inkl. sin egen stemme.” Sidste afsnit 
i § 10 foreslås ændret til: Hvert gyldigt 
medlem har 1 stemme. Der kan ikke 
afgives stemme via fuldmagt. Ved gyl-
digt medlem forstås medlemmer, som 
har betalt kontingent inden 1. januar i 
henhold til § 5. Forslagene ønskes bragt 
til skriftlig afstemning. Indsendt af Ebbe 
Hastrup Holm
For 101, imod 7 
Vedtaget.

Forslag 5
§ 8 foreslås ændret til: § 8. Bestyrelsen 
Klubben er opdelt i 5 områder, nemlig 
Center Fyn, Center Nordjylland, Center 
Østjylland, Center Vestjylland og Center 
Sønderjylland. Klubben ledes af en 
bestyrelse, bestående af en formand, en 
kasserer, en sekretær, samt ét medlem 
fra hvert at de forskellige centre. For-
mand, kasserer og sekretær vælges på 
den ordinære generalforsamling for 2 år 
ad gangen. Formanden vælges direkte 
af generalforsamlingen, mens de to 
øvrige konstituerer sig selv. Formanden 
er på valg de ulige år, og de to andre de 

lige år. Bestyrelsesmedlemmerne fra de 
forskellige centre vælges i de respektive 
centre for 2 år ad gangen - center N, Ø 
og F i lige år, center S og V de ulige år. 
De forskellige centre skal meddele deres 
repræsentant til formanden inden ge-
neralforsamlingen. Meddeles ingen står 
pladsen tom indtil næste generalforsam-
ling. (I 2016 meddeles repræsentanterne 
senest 1 måned efter generalforsamlin-
gen, og denne sætning slettes.) Bestyrel-
sen fastsætter selv sin forretningsorden. 
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg blandt 
klubbens medlemmer til løsning af 
særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer 
kan deltage i bestyrelsesmøderne. GE-
NERALFORSAMLING 2016 14 MG CarClub 
DENMARK MGCC Formanden indkalder 
til bestyrelsesmøde, så ofte det måtte 
findes påkrævet. Bestyrelsen er beslut-
ningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er 
til stede. Ved stemmelighed er forman-
dens stemme afgørende. Sekretæren 
udfærdiger referat af bestyrelsesmøder-
ne. Ved varigt forfald af formand, kasserer 
el. sekretær skal bestyrelsen supplere 
sig med suppleanter i den rækkefølge, 
disse har opnået stemmetal på general-
forsamlingen, evt. ved lodtrækning. Ved 
varigt forfald af bestyrelsesmedlemmer 
fra Centrene udpeger Centerne ét nyt 

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

Forslag 6
Jeg kunne godt tænke mig at få ved-
tægtsbestemt, hvor mange penge der 
må bruges på et enkelt projekt uden 
godkendelse fra generalforsamlingen. En 
beløbsgrænse på f. eks. 25.000 - 50.000 
kr. Indsendt af Anders Peter Eeg
For 8 
Ikke vedtaget.

Punkter som ønskes debatteret/ud-
dybet på generalforsamlingen
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Punkt 3 Bestyrelsesmødereferat skal 
udsendes/være på hjemmesiden senest 
14 dage efter afholdt bestyrelsesmøde. 
Ligeledes skal referatet være fyldestgø-
rende med hensyn til såvel dagsorde-
nens indhold som beslutninger. Vil gerne 
dette punkt kommer til afstemning på 
generalforsamlingen. For om der blandt 
de fremmødte på generalforsamlingen, 
er flertal for forslaget. Indsendt af 489 – 
Claus Kjærgaard
For 38, imod 35
Vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Niels Jørgensen genvalgt
Claus Pedersen genvalgt
Casper Jørgensen genvalgt

7. Valg af 2 suppleanter
Søren genvalgt til første suppleant
Mia Norman Andersen valgt til anden 
suppleant

8. Valg af 2 revisorer
Søren Sørensen og Mogens Hempel er 
villig til genvalg som revisor
Anders Peter Eeg stiller op til valg af 
revisor
Stemmetal:
Søren Sørensen 92 Valgt

Mogens Hempel 75 Valgt
Anders Peter Eeg 49 Ikke valgt

9. Eventuelt
Der bliver spurgt af (Navn ikke oplyst) 
hvor mange af medlemmerne, der ikke 
betaler kontingent på grund af klubar-
bejde. Der bliver også fremsat ønske om 
at kunne se i et dokument, hvem der kan 
fritagets for kontingent.
Kasserer svarede, at i 2016 er der 25 som 
ikke betaler kontingent på grund af 
arbejde i udvalg eller bestyrelse.

Der blive spurgt af (Navn ikke oplyst) om 
medlemslisten skal trykkes fremover, da 
prisen er meget høj, også med henblik 
på den kommende medlemsliste på 
hjemmesiden.
Et flertal på 42 stemte for, at den trykte 
liste afskaffes når medlemslisten på 
hjemmesiden fungerer. 21 ønskede 
forsat den trykte medlemsliste.
Formand ønsker også en tilkendegivelse 
fra generalforsamlingen om kalender 
skal trykkes fremover:
Et flertal på 39 stemte for en afskaf-
felse, 24 var imod.

Der bliver spurgt (Navn ikke oplyst) om 
bestyrelsen har nogle ideer eller tanker 

om hvordan man kan få nye unge med-
lemmer i klubben? Formand svarer at 
vi har et flagskib som hedder MG Sport 
som med succes har fået nye unge men-
nesker i klubben og det er også der hvor 
gennemsnits alderen er lavest.

Der blev spurgt af Erling Sørensen Poul-
sen i punkt 4 om beløbene som er brugt 
på hjemmesiden.
Kassereren svarede følgende: 
År  Budget  Resultat 
2012  41.000.-  41.217.- 
2013  51.000.-  43.613.- 
2014  10.000.-  15.035.- 
2015  15.000.-  12.247.-
Total:  117.000.-  112.112.-

Palle Rühe spørger, om en guideline til 
de forskellige tilskud fra klubben.
Formanden svarede, at man vil se på det.
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MG forårsklargøring 
i Asserballeskov den 19. marts 2016

Af Rune Søndergaard
Svend Erik åbnede igen i år portene for en snes engage-
rede MG medlemmer, hvor han dirigerede slagets gang på lifte, 
grave og gulv.
Som altid var Svend Erik vært for et hyggeligt morgenbord 
med rundstykker, kaffe og det hele. Bonnevie havde sponseret 
en lille en og alle var i godt humør.
På værkstedet blev der gået til den med krum hals lige fra 
morgenstunden og der blev fikset  benzinpumper, bremser 
blev skilt ad og samlet igen og diverse olier udskiftet. Et par 
karburatorer blev fintrimmet, målt og resultaterne livligt disku-
teret. Undertegnede fik monteret relæer til styringen af et sæt 
nye H4 pærer, som fik forlygterne konverteret fra stearinlysni-
veau til byggepladsprojektører. Nu reflekterer selv gadeskiltene 
i højlys dag.
En friskrenoveret Midget i dyb lilla skabte opmærksomhed 
med bl.a. rullende LED belysning i motorrummet og en særlig 
tankpåfyldningsstuds, som kunne gemmes væk i bagagerum-
met. På den måde blev der plads til en hel kuffert. En MGA fik 
sæderne korrigeret til lænestole og alle biler kunne køre hjem. 
Det er en stor fornøjelse at deltage i forårsklargøringen og 
være sikker på at få oliefingre og en rigtig god snak om MG.
 
En stor tak til Svend Erik for sit engagement og for at stille sit 
store værksted til rådighed.
Jeg kan varmt anbefale den form for klargøringstræf, hvis de 
rigtige lokaler findes. 

3 timer i tomgang

Lilla Midget
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Når bare man kan ligge ned til arbejdet

Fra stearinlys til 130% Halogen

Svend Erik krymper det hele vandtæt

LED stemning i bagagerummet

Tak for idag i ny lænestol
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Af Dres Callesen
Sidst på efteråret 2015 blev jeg sammen med fire kollegaer in-
viteret til en tur sydpå; vi skulle på fabriksbesøg hos Ravaglioli 
som bl.a. producerer lifte, dæk og afbalanceringsapparater. 
Fabrikken ligger i Bologna, hvilket er nær byen Modena, som 
bygger to af verdens dyreste sportsvogne: nemlig Ferrari og 
Lamborghini – og her skulle vi på besøg. 
Vores tur startede i Billund onsdag den 2. december sidst på 
eftermiddagen. Vi skulle først flyve til Amsterdam og derfra 
videre til Bologna – den dag, hvor jeg samtidig blev bedstefar 
til mit 6. barnebarn, så man må sige, at det kun kunne blive en 
god tur, selv om jeg havde sagt til min datter, at hun ikke skulle 
føde, før jeg kom hjem. Nu ser man, at det ikke er lykkedes mig 
at få mine børn til at lytte. Vi ankom kl. 24.00, hvorefter vi blev 
indkvarteret på et 4-stjernet hotel. Nåede lige at drikke et par 
enkelte øl og så i seng. 
Næste morgen stod jeg op ved 6.30-tiden en smule klatøjet, 
så i bad og ned til morgenmad. I Italien er morgenmad ikke 
det samme som hverken i Danmark eller Tyskland – men 
dog OK, men, men deres kaffe, den var ikke til at skrive hjem 
om. Kaffe var der ellers nok at vælge imellem, bl.a. espresso, 
cappuccino og café latte, eller som mine kollegaer og vores 
italienske ven Alberto fortalte: café americano, uha, uha – de 
to af dem var så stærke, at de kunne vække selv de døde. Jeg 
måtte i de fleste tilfælde drikke cappuccino og fik straks at 
vide, at det kun er noget kvinder drikker. Efter morgenmaden 
kørte vi af sted mod Modena. Først skulle vi aflægge besøg 
på Ferrari’s museum. Et besøg værd, helt utrolig flot – men de 

Her siger man ikke nej!

fleste biler er røde, ligesom min egen (det er dog kun en MG B, 
men farven passer). Alle modeller, som Ferrari har produceret, 
var udstillet sammen med alle Formel 1 biler.. Jeg vil lige starte 
med at nævne et par stykker af de gamle modeller, nemlig en 
Ferrari 166 Berlinetta fra 1952, en Ferrari Dino 246 GT fra 1969 
og den dyreste af dem alle - en Ferrari 250 GTO fra 1962. Så 
kommer vi til de nyere modeller, nemlig en Ferrari 458 Italia 

– en model som jeg senere var ude at køre i. Den går i øvrigt 
ikke helt så ringe, og lyden er jo et kapitel for sig selv. Der var 
LaFerrari Reference model 2012, en Ferrari F12 TRS, som først 
kunne leveres efter 2014, og så kom den model, som jeg selv 
synes er den flotteste af dem alle, nemlig en blå (ikke rød) Fer-
rari SP America 2014. 
Nu må vi ikke glemme Formel 1-modellerne og dem, der kørte 
dem. Jeg starter lige med den Formel 1 Ferrari pilot, som sta-
dig er den mest populære kører hos Ferrari, nemlig Gilles Ville-
neuve, hvis rigtige navn var Joseph Gilles Henri Villeneuve (18. 
januar 1950 – 8. maj 1982). Han var en canadisk racerkører, der 
kørte seks sæsoner og i 68 Grand Prix’er i Formel 1. Han nåede 
i sin karriere at vinde seks Grand Prix’er og sluttede yderligere 
syv gange på podiet med sekundære placeringer. Den 8. maj 
1982 blev Villeneuve dræbt i en ulykke under kvalifikationen til 
det belgiske Grand Prix. Hvis man ser den bil, som han kørte i 
de år kontra de biler, der i dag suser rundt på verdens Formel 
1-baner, spørger man sig selv, ”hvor skal benene være?” Køre-
ren sad helt ude i fronten af bilen, og der skal ikke køres mod 
ret meget, før det gør rigtig ondt i fødderne. Når man ser bil-
lederne af de nyere Formel 1-modeller, kan man se den store 
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udvikling, der har været i motorsportens kongeklasse. Formel 
1 drejer sig ikke udelukkende om at finde årets verdensmester, 
men i ligeså høj grad om hvem der vinder konstruktørernes 
verdensmesterskab. Ferrari har vundet 16 gange i følgende år: 
1961, 1964, 1975–1977, 1979, 1982, 1983, 1999, 2000–2004, 2007, 
og på billedet ser man flere af bilerne, samt enkelte motorer, i 
et helt rum for sig selv. 
I flere af rummene var der ophængt tv-skærme, på hvilke der 
blev vist forskellige film om myten Ferrari. Her kan man bl.a. 
se følgende tekster: ”We dont sell cars, we sell a dream” eller 

”The best Ferrari car, we have ever produced, is the next one”. 
Enzo Ferraris kontor var ligeledes sat i glas og ramme, som 
det kan ses på et af billederne. Inden vi forlod museet, var vi 
lige et smut forbi deres souvenirshop, og man kan sige, at det 
godt kan være, at en Ferrari er dyr, men det er deres souvenirs 
så sandelig også. Jeg havde kun råd til en cap, der bare lige 
kostede 30 €. Efter besøg på museet skulle vi ud at køre i én af 
disse dejlige og flotte biler. Her handler det om under ingen 
omstændigheder at lave buler, i det hver mand har en selvri-
siko på 3.000 €, og så måtte vi kun køre 10 km på almindelig 
landevej. Alligevel var det en stor oplevelse at køre i et køretøj, 
som de færreste nyder glæden af i dagligdagen. Jeg kørte i 
en rød 458 Italia – ikke så ringe endda. På billederne ser I lige 
undertegnede rykke fra den gule fare. Nu skulle man så tro, at 
dette var dagens højdepunkt – men efter min mening kom 
det først, da vi senere på dagen skulle besøge Lamborghini-
fabrikken i den lille by Sant’Agata, ikke så langt fra Ferrari i 
Modena. 

Vi startede med en lille gåtur i byen og lidt frokost. Der blev 
serveret forskellige pizza, ikke helt ukendt i Italien. Den lille 
by har et tydeligt sydeuropæisk præg, især i byggestilen. 
Efter ankomsten til Lamborghini startede vi med at besøge 
museet – langt fra så flot og prangende som hos Ferrari, men 
alligevel flot med lige så flotte, sjældne, både nye og gamle 
modeller. Jeg starter lige med de gamle, en 350 GT, som er 
den allerførste Lamborghini, den næste en 400 GT 2+2 og den 

- jeg synes er den fedeste - en Muira P 400 S, der blev bygget 
1966–1969. Denne bil har V12 centermotor og kunne fås med 
350–385 HK. Der blev kun bygget 475 enheder. Ligeledes 
var der en 4-personers sportsvogn med modelbetegnelsen 
Lamborghini Espada, en bil der blev bygget 1968–1978 i 1227 
enheder. Så vil jeg også lige nævne de andre modeller, nemlig 
Urraco, Jamara, Jalpa og naturligvis Countach LP 400, som blev 
produceret 1974–1978 (en model med en 4 ltr. V12 motor og 
med 375 HK). Der blev kun bygget 151 eksemplarer af denne 
model. Bilen var med i filmen ”The Cannonball Run” fra 1981 
med Burt Reynolds og Roger Moore – og jeg skal her nævne, 
at det ikke var de to, der kørte denne bil, men to labre larver. 
Så kommer vi til de nye modeller. Callardo, som I kan se, bruger 
det italienske politi som politibil – der er ikke mange, der lige 
smutter fra den. Urus - en SUV model fra Lamborghini. Hvilke 
SUV modeller skal den mon konkurrere med, måske Audi Q7 
eller Volvo XS90, vel næppe? Så kommer vi til Diablo SV. Det er 
lige den, jeg bedst kan forholde mig til; det er vel fordi jeg for 
nogle år siden havde denne model som firmabil i 2 dage – det 
er nogle af de arbejdsdage, der ikke lige sådan går i glem-
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mebogen. Efter at have brugt en times tid i det lille museum, 
blev vi afhentet af en guide, der startede med at fortælle, at 
vi skulle aflevere vores mobiltelefoner, iPads, kameraer og 
lignende i et aflåst skab, for nu skulle vi på rundtur i selve 
produktionen. Der bliver for tiden produceret to modeller, 
omfattende 10 stk. Huracán og 5 stk. Aventador. Alt, hvad der 
ruller ud af færdige biler er allerede solgt rundt om i verden. 
Prisen på en Aventador ligger fra 340.000 €, som ca. svarer til 
2.550.000 kr. og opefter, og naturligvis uden de danske afgifter. 
Inde i selve produktionen blev de fantastiske motorer samlet 
helt fra bunden. De starter med en blok og monterer derefter 
alt selv. Læder i alle farver hænger på rad og række. Kun det 
bedste bliver udvalgt til at sy sæder og andet interiør af. Alt 
bliver efterset og godkendt inden produktionen går i gang. 
Der er rigtig mange ansatte, alle er specialister på hver deres 
felt og alt er forarbejdet med følelse og entusiasme. Helt fanta-
stisk at se og jeg har trods alt været inde på en del bilfabrikker. 
Når bilerne så er færdige, kører de ud af hallerne hvorefter de 
skal på en prøvetur på ca. 50–60 km. Prøv at forestille jer lyden, 
når der bliver kørt ud på landevejen med prøvenumre. Her 
står man så bare og nyder både lyden og skønheden af disse 
fantastiske biler. Jeg vil lige sige, at hvis pengepungen var til 
det, ville en Lamborghini i dag stå en smule højere end Ferrari. 
Men drømme koster som I alle ved, ingenting. Med alle de 

super indtryk man havde fået i løbet af dagen, var det tilbage 
til hotellet og så ud at spise. 
Næste dag skulle vi igen på fabriksbesøg og denne gang 
var det Ravaglioli løftere, balancemaskiner og dækapparater, 
vi skulle se på. Det blev også en dag med mange indtryk. 
For mine kollegaer og jeg selv - der til hverdag sælger disse 
maskiner - var dagen, ligesom den foregående, spændende 
og fuld af indtryk. Jeg må lige fortælle en smule om Bologna 
og dens specialiteter. Bologna er hovedstad i Emilia-Romagna-
regionen i det centrale Italien. Byen – der i dag har ca. 375.000 
indbyggere - er grundlagt af etruskerne omkring 534 f.Kr. 
under navnet Felsina. I det 16. århundrede kom byen under 
Pavestaten. Seværdigheder er der mange af i den gamle cen-
trale bydel. Gamle smalle gader, brede boulevarder samt store 
og små meget smukke huse. Forretningerne i den indre by er 
utrolig smukke og der er nogle bygninger, som man er nødt 
til at se, eksempelvis basilikaen San Petronia, Piazza Maggiore, 
kirken Santo Stefano med de 2 tårne, hvoraf det ene er skævt 
som det berømte tårn i Pisa. Maden er god, og pizza er ikke 
helt ualmindeligt på disse kanter. Herudover er der også andet 
så som f.eks. parmaskinke og parmesanost. Dette var en lille 
rejseguide om min tur til Ferrari og Lamborghini og til sådan 
en tur, siger man jo ikke nej – vel?
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By tur

Skinker
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Klubshop
MG CarClub

DENMARK

Klubshoppen
Du finder os den 28. og 29. maj i Mindeparken i Aarhus, når 
CRAA 2016 afvikles i de skønne omgivelser omkring Dronning 
Margrethes sommerhus Marseliesborg.

Kig ind og få en MG snak og gør en god handel.

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

Ved bestilling af varer vil vi rigtig gerne have, at I henven-
der jer til ovenstående personer
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Afholdte Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Vinteraktiviteter i  
MidtVest

Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Som beskrevet i tidligere udgaver af klub-
bladet har medlemmerne i MidtVest haft 
mulighed for at mødes i klublokalet den 
sidste torsdag i måneden.
Det var med en vis ængstelse, man 
mødte op til komsammen i februar, for 
hvor mange ville møde op, da vi var i 
stor konkurrence med en Europa League 
fodboldkamp med lokalt islæt, alligevel 
mødte ca. 30 hardcore MG folk op for at 
høre aftenens gæst Michael Amorsen fra 
Randers fortælle noget om de forskellige 
træf og events han og hans kammerater 
havde deltaget i. 
Med sin sædvanlig gode fortælleevne 
kom Michael igennem Classic Race, Aar-
hus, træf på Wedelslund, Taanum Cottage 
Train and Garden Tour samt deltagelse i 
Bunker by Night i Silkeborg. Godt krydret 
med masser af fotos fortalte Michael også 
lidt om de forskellige flyeffekter, som han 
og kammeraterne efterhånden har fået 
samlet sammen, det skulle gerne munde 
ud i et mindre museum i nærheden af 
Randers.
Sidste møde i denne vinter var 31. marts, 
hvor 50 personer mødte op til en omgang 
aspargessuppe i rå mængder, der var mere 
end nok, så alle blev mætte. Drikkevarerne 
til suppen havde forsikringsselskabet Aros 
sponseret, og efter suppen fortalte Jesper 
Brinkmann og Freddy Krøjgaard fra sel-
skabet om nogle af de goder, man kunne 
opnå, såfremt man tegnede forsikring i 
Aros, ikke mindst deres veteranforsikring 
er ret attraktiv. Efter flere spørgsmål fra 
salen, som blev besvaret ret kyndigt, 
havde Arosfolkene arrangeret en lille quiz 
med 2x2 indgangsbilletter til Classic Race i 
Århus som præmier. Vinderne af disse blev 
Dorthe Jepsen og Leif Mosegaard. 
Aftenen sluttede med kaffe og hjemme-
bagt kage, herefter var det tid til opbrud, 
men inden da blev de fire tovholdere på 
vintersæsonen begavet med klubbens 
plakette som tak for veludført tjeneste.
Nu er det så ude på landevejen, vi skal mø-
des til de forskellige træf mv., lad os håbe, 
at vi får en god sommer, så vi rigtigt kan 
komme ud og lufte vores herlige køretøjer.
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Pubmøde i SydØst

Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Det er altid spændende at komme på 
besøg hos Susanne og Dennis Linnet, der 
bor i nærheden af Give, hvilket deltager-
antallet da også bar præg af, da der var 
indbudt til pubmøde i marts.
Hele 25 MG folk mødte op i værkstedet 
for at kigge på de flotte biler, som Dennis 
enten har lavet i stand eller er i gang med. 
Denne gang var det en MGC GT, som var 
det store samtaleemne, den er snart klar 
til at komme ud i det danske sommerland. 
Herudover var den meget flotte MGC 
roadster, som senere kunne betragtes på 
messen i Fredericia og den røde MGB GT 
og som er lidt mere rå i udseendet, idet 
den bruges til MG sport også tilstede i 
garagen, så der var nok at kigge på og 
snakke om. 
Ved tidligere besøg har der også været 
bygget på en MGB GT V8 i Sebring ud-
gave, men den var indtil videre kommet i 
skammekrogen, som det kan ses på et af 
billederne fra aftenen.
Efter megen snak om teknik og kørsel, 
blev der budt indenfor i de private gemak-
ker, hvor kaffen og Susannes hjemmebag-
te boller ventede sammen med diverse 
pålæg. 
Tak til Susanne og Dennis for invitationen, 
vi kommer gerne igen en anden gang.
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Invitationer til Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Pubmøde Nordjylland
Besøg på Autobranchens Udviklingscen-
ter
Vi skal besøge Autobranchens Udvik-
lingscenter i Frederikshavn. Her vil Knud 
Erik Sørensen fortælle om, hvad der 
arbejdes med på Udviklingscenteret. 
Efter denne gennemgang vil der være 
mulighed for at få udført en ydelsestest 
af sin bil på rullefelt. 
Der vil ligeledes blive lejlighed til at stille 
spørgsmål om mekanik til Knud Erik.
Vi starter kl. 9.00 med kaffe og rundstyk-
ker og forventer at slutte kl. 15.00
Besøget er planlagt til den 4. juni 2016
Tilmelding til:
Aksel C. Nielsen, tlf. 98293636, mail: acni@
stofanet.dk
Erik Hall, tlf. 30427902, mail: 
egh@9300net.dk
Seneste tilmelding 27. maj 2016.

Besøgsadresse:  
Autobranchens Udviklings Center
Håndbækvej 50
9900 Frederikshavn
www.autoudvikling.dk 

Pubmøde i sydøst 
Onsdag den 8. juni
 
Vi mødes på Statoil tanken i Hedensted 
kl. 19 og kører en aftentur ud i det dejlige 
sommerlandskab i stedet for et traditionelt 
pubmøde.
Vi holder kaffepause et sted på turen og 
hver især tager kaffe og kage med til sig selv.
Jeg tager en øl/vand med.
Turen gennemføres uanset vejret
Mød op og få en god tur. Tilmelding er 
ikke nødvendig.
 
Karsten Pedersen
23962617
 

Køreture i Østjylland
Køretur start Industrivej 9 Hadsten slut 
ved RetroWorld den11.05 kl. 18.00
Grillaften den 08.06 kl. 18.00 Medbring 
selv kød til grillen. Duelandsvej 10, Årslev
Aftenkøretur Lars Larsen den 13.07 kl.18. 
Start Frederiks Kirkens parkeringsplads til 
Norsminde.
Aften køretur Ebbe Holm den 10.08 kl. 18. 
Mere herom senere
Aftenkøretur/kaffemøde den 14.09 
kl. 18.30. Køretur med beboerne på 
Høskoven
Kaffemøde den 12.10 kl. 19. Duelandsvej 
10, Årslev
Kaffemøde den 09.11 kl. 19. Duelandsvej 
10, Årslev
Julefrokost den 14.12 kl. 18. Duelandsvej 
10, Årslev
Tilmelding på tilmelding_mg_oestj@
yahoo.com eller som beskrevet i infomail.

Indbydelse til Englændertræf i Løgumkloster 
10. - 11. juni 2016

Englændertræf lødag 

Lørdag den 11. juni 2016 får vi igen den smukke 
markedsplads i Løgumkloster til at skinne af charme fra 
gamle engelske køretøjer, og alle er velkommen, hvad 
enten det er med bil eller motorcykel.  

Kl. 08:00 Åbner pladsen og kl. 09:00 serveres gratis kaffe 
og rundstykker I dagens løb vil der være musik og 
underholdning på pladsen, ligesom der vil være allehånde 
muligheder for at stille sult og tørst på bedste markedsvis. 

Fredag aftenarrangementet 

I lighed med tidligere år er der fredag den 10. juni et 
fredagsarrangement som starter med en lækker Englænder 
Buffet kl 17:30 

Efter spisningen tager vi på en lille køretur i det 
sønderjyske. Vi forventer at være tilbage i Løgumkloster 
kl. ca. 21.30 hvor der vil være mulighed for at købe 
aftenkaffe. 
  
Deltagere, som ønsker at deltage fredag aften, og som har 
brug for overnatningsmuligheder skal selv arrangere det. 
Det er muligt at finde information om Bed & Breakfast, 

Hotel- eller Camping faciliteter på www.loegumkloster.dk. 
www.romo.dk, www.agerskov-kro.dk  www.kursus-
fritidscenter.dk og ww.loegumkloster-refugium.dk  

Ved tilmelding bedes oplyst, om man ønsker at deltage 
både fredag og lørdag eller kun én af dagene. Træffet 
lørdag er gratis at deltage i, men hvis man ønsker at 
deltage i arrangementet fredag aften, bedes man indbetale 
160,-kr. pr. person til konto 

Reg. Nr. 9824 
Kontonummer: 8200100833 

Tilmelding senest den 8/05 
2016 til Anton Schulz, 
telefon 2999 3789, eller på  

E-mail: 
info@englaendertraef.dk 

Du kan se meget mere på  

www.englaendertræf.dk 

- hvor du også både kan 
melde til og betale on-
line.
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Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK

19 JUNI 2016
michaelamorsen@yahoo.dk • Tlf.: 40944060

TAANUM COTTAGE 

2 0 1 6  
MG GARDEN AND TOUR DAY

Det er med stor fornøjelse, vi for 8. gang indbyder til den årlige MG tour fra vores lille cottage i Tånum. Vi skal atter ud på de små vej i det jyske landskab. Denne gang er kursen sat mod vest. Vi holder bl.a hvil og frokost ved den gamle Papfabrik i Bruunshåb, hvor Bjørn vil fortælle om stedets historie. 

Vi mødes på Tånum Bygade 23, 8920 Randers NV, og turen begynder kl. 10:00. 

Kom gerne i god tid og spark lidt dæk og fortæl lidt røverhistorier inden afgang. Da feltet af flotte MG vogne er vokset støt gennem årene, er vi ved at løbe tør for stole og kopper i køkkenet. Medbring derfor selv stol og kaffekop til efter-middagskaffen i haven, når vi returnerer til Tånum efter en god køretur.Vanen tro kører vi nogle af bilerne ind i haven, så vi har noget kønt at kigge på, når vi nyder Lottes legendariske dejlige kager og den friskbryggede kaffe og te.Hun bager naturligvis også i år den skønne Tånumkringle.

Tilmelding på mail: michaelamorsen@yahoo.dk eller tlf. 4094 4060.Det koster kr. 50 pr. deltager.

Vel mødt til en hyggelig MG dag.
Hilsen MG familien i Tånum
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Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK

Årets første historiske bilsportsarrange-
ment på dansk grund afholdes 6.-8. maj

Forårets komme markerer også starten 
på en ny sæson for indehavere af histori-
ske og klassiske biler. De skal endelig ud 
af vinterhiet fra værkstedet eller garagen 
og i brug igen. Og i brug igen kommer 
flere hundrede den 6.-8. maj. I weeken-
den efter Kristi Himmelfartsdag afholdes 
nemlig Danish Masters Racing Festival 
på FDM Jyllandsringen.
Danish Masters Racing Festival er årets 
første historiske bilsportsarrangement på 
dansk grund. Her bliver sæsonen skudt 
i gang indenfor flere grene af den histo-
riske bilsport. Dels er der første afdeling 
af de danske mesterskabsserier på bane, 
dels afvikler man også årets første løb 
indenfor den specielle sprintdisciplin.
Sprint er netop det, som navnet antyder. 
Det er kort og godt kamp mod stopuret. 
Her bliver deltagerne sendt afsted en 
ad gangen, og så gælder det ellers om 
at køre banen igennem hurtigst muligt. 
Og det bliver et meget bredt udvalg 
af klassiske biler, som deltagerne vil 
anvende. Det bliver alt fra ikoner som 
Chevrolet Corvette Stingray og Jaguar 
E-Type til hverdagsklassikere som MG 
Metro og Fiat Uno. Og mange af bilerne, 
som deltager i sprintet, er rent faktisk 
indregistrerede.
Hvor det i sprintkonkurrencen udeluk-
kende er tiden, der er afgørende for 
resultatet, forholder det sig anderledes 
med de deciderede baneløb. Her vil 
der være syv forskellige klasser, hvor det 
kort og god gælder om at tage starten 
og komme først over målstregen 15 
minutter senere. Der bliver selvfølgelig 
skærm-mod-skærm-kampe mellem 
biler som Ford Escort og Porsche 911, 
men i et enkelt felt kommer det ikke til 
at ske. Programmet tæller nemlig også 
en klasse for historiske formelbiler, hvor 
fysisk nærkontakt kan blive katastrofalt…

De historiske biler indtager 
FDM Jyllandsringen

Udover de mange historiske racerbiler vil 
FDM Jyllandsringen også blive fyldt op 
med en række andre klassikere.
En række af landets mærkeklubber 
kommer til det midtjyske, hvor deres 
medlemmer vil udstille deres kleno-
dier, og allerede fredag den 6. maj om 

eftermiddagen får disse medlemmer en 
enestående mulighed for at køre rundt 
på racerbanen i deres gamle biler.
Nærmere informationer

Følg Danish Masters Racing Festival på 
www.dmracing.dk.

Danish Masters Racing Festival er første afdeling af mesterskaberne indenfor den 
historiske banesport.

Nyklassikere som denne Fiat Uno er med på deltagerlisten ved sprintet under Danish 
Masters Racing Festival.
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Musikfestival med  
veteraner

Tag din MG med til musikfestival på Det 
Grønne Område i Karlskov lørdag d. 18. 
juni. Adressen er Bredsten Landevej 139, 
7323 Give (ved Karlskov rundkørslen). 

Fra kl. 15.00 er der markedsstemning 
med boder, lokale foreninger, musik, og 
udstilling af veteranbiler og motorcyk-
ler. Gratis entré, tilmelding er ikke nød-
vendig. Der kan købes mad og diverse 
drikkevarer, f.eks. grillstegt kamsteg og 
kolde fadøl. Overskuddet for boderne 
går til den lokale 7. klasses feriefond.

Kl. 19.30 er der koncert med country & 
western swing bandet Doctor Django and 
his Nurses, der er aktuelle med musik på 
iTunes. 

Markedsstemning og veteranbiler - se hele 
programmet på www.lindeballe.dk

Medlemmer af landets mærkeklubber får lejlighed til at prøve FDM Jyllandsringen i forbindelse med Danish Masters Racing Festival.
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Bjergkjøbing GP

Lørdag den 25. juni 2016.
Vi anbefaler at du har et problemfrit 1. gear og ny tjekkede bremser. 
Ruten går rundt i det vejlensiske landskab, og det er fuld af bakker.
Turen starter hos Bilforhandler Allan Hansen, Gammel Vejlevej 63, 8721 Daugård

Program:
08.30       Morgenkaffe/te med rundstykker.
09.45       Velkomst og orientering om løbet.
10.00       Første bil sendes ud på ruten.
Man får udleveret en madpakke, som spises undervejs, der hvor man synes det passer bedst
18.00       Middag og afslutning i
                Daugård Multihal, Gl. Vejlevej 47, 8721 Daugård

Sidste frist for tilmelding og betaling 1. juni: 
Tilmelding: ole@vindingvej25.dk 
Betaling: Middelfart Sparekasse: reg. 1682 konto 3223403866

Husk at skrive navn og medlems nr. i forbindelse med tilmelding og betaling.

Der kan max. deltage 60 biler, så det er først til mølle princippet.

Tilmelding efter 1. juni kan ikke lade sig gøre.

Tilmelding til Bjergkjøbing GP: Betaling:

Navn:…………………………………………….......………… Startgebyr pr. bil                                                60,00 Kr.
Medl. Nr.:………………………………………………...……. Morgenmad, let frokost inkl. 1 øl/vand
Medkører:……………………………………………......…….. og middag ekskl. drikkevare
Adresse:………………………………………………..……… 250,00 Kr. pr. person …………..antal     ......………….Kr.
Post nr.:………………by:……………………………......……. Børn under 12 år                       
Telefon:…………………………………………………..……. 125,00 Kr. pr. perso    …………..antal     …………….Kr.        
Mail:…………………………………………………………… 
MG-type:……………………Årgang:…………………..............  I alt                                                                …………….Kr.

Rocker Cover Race
Der er plads og mulighed for at arrangere et Rocker Cover Race ved slutstedet, hvis der er noget der vil tage tråden op efter 
Carsten Wiwels indlæg tidligere i bladet.
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Klubmesterskabsløb

Reserver datoen allerede nu!

MG	  Esbjerg	  løbet	  2016
Lørdag	  den	  17.	  september	  2016

Kom	  med	  på	  en	  tur	  i	  og	  omkring	  Danmarks	  Energi	  Metropol.

Der	  er	  en	  god	  frokost	  på	  ruten	  8lre9elagt	  af	  kokken	  Jacob	  Justesen	  

Da	  der	  kun	  er	  plads	  8l	  45	  biler	  og	  da	  der	  er	  masser	  af	  præmier	  samt	  et	  
deltagergebyr	  som	  portoen	  på	  et	  B-‐brev,	  synes	  vi,	  at	  I	  skal	  være	  klar,	  når	  vi	  
åbner	  for	  8lmelding	  i	  løbet	  af	  sommeren.

Med	  venlig	  hilsen

Poul	  &	  Jonathan
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

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

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

Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring A/S

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler 
fra 1981 eller før:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
25.000 
75.000  8

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

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

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982 
til og med 1988:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

25.000  1.4
75.000  2.

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

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

Årlig pris for ansvar og kasko

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

Indeks 2016

Vi tilbyder

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

typer private forsikringer

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

www.runa.dk • 33 32 22 00 

Vi passer på dig

Forsikring til  
dit kæreste eje

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

MG_bladet_A4_RUNA_VETERAN_2016.indd   1 28-01-2016   13:03:13
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Hvem skal have hvad?
Har du nyheder eller fotos til www.mgcc.dk, disse til 
en hjemmesideredaktør:

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

Adresseændringer til claus@mgcc.dk                Nye medlemmer
MG CarClub

DENMARK

3185
Keld Reinertsen
Kardybvej 6 Tastum
7850 Stoholm

3186
Knud Erik Ditlevsen
Granvej 2
7200 Grindsted

3187
Lars Bomholt Poulsen
Østerbakken 44
8950 Ørsted

3188
Henning Vibe Jensen
Elme Alle 10
6933 Kibæk

3189
Jon Buntzen Müller
Lerpyttervej 16
7700 Thisted

3190
Søren Leth Johannsen
H.P. Hannsensvej 16
6400 Sønderborg

3191
Jacob Jørgensen
Delfingade 20, st.
1325 København K.

3192
Kuno Steiner Fjeldmark
Tyrstingvej 31 Tyrsting
8740 Bræstrup

3193
Niels Peter Tvedergaard L
Kjemstrupvej 12 Thulstru
9500 Hobro

3194
Søren Kirkegaard Knudse
Birke Alle 19
6400 Sønderborg

3195
Vagn Bjarnø Steensborg
Rævebæk 8
4440 Mørkøv

3196
Ulrich Bargum
Brombjerg 24
6310 Broager

Årets MG´er 2016

I forbindelse med den årlige generalforsamling bliver 
årets MG´er kåret. Det er altid spændende, hvem 
bestyrelsen har valgt til denne ærefulde titel, for der er 
altid mange emner at vælge imellem.
I år faldt valget for første gang i lang tid på en kvinde, 
nemlig Anette Hartmann, der fra nytår har overtaget 
hvervet som klubshopbestyrer efter Bøje Hansen.
 Anette har dog i nogen tid været en del af klubshop-
pen som ansvarlig for beklædning, hvilket har givet 
den afdeling et gevaldigt løft, noget som også er 
blevet bemærket udenfor MG Car Club Denmark.
Derfor var Anette et naturligt valg som årets MG´er. 
Valget udløste mange og lange klapsalver fra de frem-
mødte. 
Stort TIL LYKKE til Anette med titlen.
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Pubmøder 2016
Dato Event Annonceret Tidsfrist Tilmelding

Nordjylland
4. Juni Pubmøde/virksomhedsbesøg Maj - Aksel - 9829 3636/ Erik - 3042 7902

Midtvestjylland
Sydvestjylland
10. Maj Pubmøde Marts - Kristian - 2166 1073
14. Juni Pubmøde Marts - Flemming - 2299 6725
13. August Pubmøde Marts - Bøje - 2825 6015
13. September Pubmøde Marts - Leif - 2724 1827
11. Oktober Pubmøde Marts - Jesper - 4043 1534
8. November Pubmøde Marts - Palle - 2724 1837
3. December Pubmøde Marts - Bøje - 2825 6015

Østjylland
11. Maj Aftenkøretur Maj - tilmelding_mg_oestj@yahoo.com
8. Juni Grillaften Maj - tilmelding_mg_oestj@yahoo.com
13. Juli Aftenkøretur Maj - tilmelding_mg_oestj@yahoo.com
10. August Aftenkøretur Maj - tilmelding_mg_oestj@yahoo.com
14. September Aftenkøretur Maj - tilmelding_mg_oestj@yahoo.com
12. Oktober Kaffemøde Maj - tilmelding_mg_oestj@yahoo.com
9. November Kaffemøde Maj - tilmelding_mg_oestj@yahoo.com
14. December Julefrokost Maj - tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Sydøstjylland
11. Maj Pubmøde Marts - Kurt - 8680 5552
8. Juni Pubmøde Marts - Karsten - 2396 2617
16. Juli Pubmøde Marts - Mere info senere
10. August Pubmøde Marts - Mere info senere
14. September Pubmøde Marts - Mere info senere
12. Oktober Pubmøde Marts - Mere info senere
9. November Pubmøde Marts - Mere info senere
14. December Pubmøde Marts - Mere info senere

Fyn
3. Maj Pubmøde Januar - Torben - 5369 2880
7. juni Pubmøde Januar - Lars - 62272848
2. August Pubmøde Januar - Palle - 50550228
6. September Pubmøde Januar - Mogens - 7253 2187
4. Oktober Pubmøde Januar -
1. November Pubmøde Januar -
6. December Pubmøde Januar - Karsten - 2324 1015

Sønderjylland
4. Maj Pubmøde Januar Søndag aften før Søren - 2633 7588
1. Juni Pubmøde Januar Søndag aften før Keld - 2023 4491
6. Juli Aftenkøretur Januar Søndag aften før Johs. - 4034 7367
3. August Grillaften Januar Søndag aften før Gert - 4041 6793
7. September Pubmøde Januar Søndag aften før Casper - 5189 5218
5. Oktober Pubmøde Januar Søndag aften før Lars - 2023 5956
2. November Pubmøde Januar Søndag aften før Ledig
7. December Julefrokost Januar Søndag aften før Kommer senere

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

Oversigt over Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

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 

  



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:
Michael Elkjær
Søren Wiwel 

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

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

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

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

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

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




