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Evans Millers Oils Beklædning & udstyr Skilte Biltilbehør

Ungå træk og blæst i
nakken.

Service sæt til 25D4
strømfordeler.

Ventilslibesæt MGA

Tilbud - 1.700 kr

Tilbud 237,50 kr

Tilbud 99,00 kr

Varernr.: MGB-Windstop

Varernr.: LTKS1

Varernr.: AJM104Z

Elektronisk tænding til
strømfordeler 25D4.
Skandinaviens billigste!

Veteran kørehjelm. Fås i
brun, sort, rød & hvid.
Har sol skygge og dækker for træk i nakken.

Lækre kørehandsker til
ham og hende.

550,00 kr

Varernr.: Coopertan

Før 2.250 kr

329,00 kr
Varernr.: ACKITNO4

Før 405,00 kr

Før 155,00 kr

Fra 250-270 kr

Varernr.: LB020-19-57
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www.CLASSIC-CENTER.dk
MGCC, Denmark

Fjelshøjvej 5 - 9260 Gistrup - Tlf. 98374190 - info@classic-center.dk

Formanden har ordet

MG-året er i fuld gang. Når dette blad udkommer, er det første
klubmesterskabsløb hos Karin og Mogens på Fyn allerede kørt,
og det første MG Sports arrangement på Bogense Køreteknisk
Anlæg har ligeledes fundet sted. I dette nummer af bladet finder I invitationer til Midsommerløbet, til sommertur i MG Car
Club Danish Centre, samt til Englændertræf i Løgumkloster.
Der er naturligvis også pubmøder og klubmøder på programmet bag i bladet som sædvanlig.
Tilmeldingen til vores Årstræf på Gram Slot er nu overstået, så
vi glæder os til en dejlig weekend i Gram i pinsen. Jeg håber at
se rigtig mange MG-venner dér.
Dette nummer af bladet bliver det sidste, inden vores nye
redaktør Jeanett Birk Olsen tager over, så I kan godt begynde
at glæde jer til juli-nummeret! Dette maj-nummer er redigeret
af undertegnede i denne overgangsperiode.
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arbejde i klubben. Heldigvis forsvinder Frank ikke helt, da han
fremover vil bestride posten som webmaster. Velkommen til
vores nye kasserer, Carl Helmers, som jeg er sikker på, vil falde
godt ind i bestyrelsen. Jeg vil gerne takke for genvalget som
formand. Dét tager jeg som en tilfredshed fra medlemmerne
om klubbens tilstand. Der var på generalforsamlingen enkelte
utilfredse kommentarer og forslag, men samtidig syntes jeg at
kunne fornemme en kraftig modstand iblandt flertallet af de
fremmødte medlemmer imod disse kommentarer og forslag.
Jeg håber derfor, at vi alle nu må enes om en fælles konstruktiv holdning i klubben, så vi kan koncentrere os om at nyde
samværet omkring vores MG-biler.
Jeg vil ønske alle medlemmer god medvind i deres MG!

Lad mig til sidst knytte et par ord til generalforsamlingen.
Vores kasserer igennem en årrække, Frank Neumann, valgte at
trække sig tilbage. Vi skylder Frank stor tak for sit engagerede

MGCC, Denmark

3

MG CarClub
DENMARK

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:
Jens Byskov Jensen
Billundvej 24
7323 Give
Tlf. 7631 0221
Email: jens@mgcc.dk
Bladredaktion:
Bjarne Rother Jensen, e-mail: rother@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.
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Hvis du ikke modtager bladet kontaktes
Claus Pedersen
Bogfinkevej 40
8382 Hinnerup
Tlf. 40353622
Email: claus@mgcc.dk

Annoncepriser pr. år:
1/1 side kr.
4.000.1/2 side kr.
2.000.1/4 side kr.
1.100.Bagside kr.
5.300.Professionelle annoncer skal leveres reproklare
Klubbens adresse:
E-mail: mg@mgcc.dk
Internet: http://www.mgcc.dk
Deadline:
Den 5. i de lige måneder.

Klubbens internetside

Følg klubben på facebook

Tryk:
Økotryk, Videbæk
Oplag:
1.375 stk.

Køb og salg på facebook

Forside: Fra artikel på side 5: MG3 utstrålar en mer ungdomlig känsla som
gör det mest genuint ‘MG’ som erbjuds i marknaden. På denna röda bil är
matchande färg på fälgarna ett slående inslag.
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MG Round The World
Vi har tidigare informerat om att produktionen i Longbridge
har stannat, efter mer än ett århundrade av biltillverkning, i
en av Birminghams stora industriella komplex som nu vad det
verkar enbart kommer att vara ett utvecklings- och designcenter. Då tillverkningen av bilar på Longbridge har stängts,
kan det vara intressant att titta på andra delar av MG världen
och på nya marknader. Därför får nu David Knowles ge oss
en introduktion till den senaste utvecklingen i MG världen. Vi
börjar i detta nummer med Australien, Nya Zeeland, Thailand
och Mellanöstern.

MG3 och en uppdaterade version av den bensindrivna MG6
som har varit introducerad för Australien som MG6 Plus. (Även
om MG6 har lagts ned i Storbritannien, så fortsätter produktion och försäljning på andra marknader, dock ej av dieselmotorn som utvecklats för Storbritannien och såldes uteslutande
i Storbritannien.)
Den australiska MG3 modellen har samma 1,5-liters motor
och manuell växellåda som är bekant för kunder i Storbritan-

Australien
Den australiska marknaden har länge haft en särställning i MG
historien.
Vid sidan av de uppenbara traditionella familjebanden till det
’gamla landet’ har olika MG moderbolag inklusive Nuffield
produkter, BMC och slutligen Leyland Australia byggt sådana
modeller som MG TD och TF, MGA och MGB, främst med hjälp
av byggsatser av delar som exporteras från Storbritannien och
som producerats med så många lokala komponenter som
möjligt.
Under MG-Rover tiden bildade den australiska marknaden en
viktig del av företagets exportplaner, med en lokalt utvecklad
kompressormatad version av den 2,5-liters KV6 och med höga
förväntningar på den V8-drivna MG ZT260 och närbesläktade
Rover V8. Med kollapsen av MG-Rover i april 2005 har dessa
projekt förståeligt nog dött ut och för en tid stod MG Rover
Australiens HQ på Parramatta Sydney tyst och öde.
Situationen förändrades sommaren 2013, när en nybildad MG
importör meddelade start av försäljningen av MG6 halvkombi
i mer eller mindre samma format som den brittiska modellen,
om än importerade helbyggda från Kina. Detta är ett projekt
som SAIC och nuvarande ägarna MG Australien helst vill
glömma eftersom resultatet av denna övning var ett pinsamt
fiasko där hundratals MG6s var importerade och kunde inte
säljas eftersom de inte uppfyllde de viktiga australiska designreglerna. SAIC är dock tillbaka igen med ett nytt försök och
även om det kan vara förtidigt att uttala sig om detta, verkar
det som att de denna gången är bättre förberedda.
I oktober 2016 omorganiserade sig MG Motor Australien (du
kan hitta dem på www.mgmotor.com.au) och iscensatte en
stor lansering av sin nya försäljning och marknadsföring. MGs
första australiska fokus ligger på två modeller, den bekanta

MG6 kan vara historia på den brittiska marknaden , men modellen byggs fortfarande i Kina och Thailand och exporteras
till marknader såsom Australien och nya Zeeland. Liksom med
Storbritanniens BTCC, kommer MG6 att tävla i Australien med
start i April.
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Den nya $11bn-fabriken i Thailand blir navet för MG bilar i Sydostasien, som exporteras globalt.
nien (trots att i Australien dominerar automatisk växellåda för
småbilar).
MG3s modeller i Australien avspeglar nära MG3s modeller i
UK men istället för 3Time, 3Form och 3Style, blir den australiensiska kunden erbjuden Core, Soul och Essence. Prisbilden
stiger i tusendollar steg från AUD$ 13,990 (under £8800) till
AUD$ 15,990. Ett urval av 12 färgkombinationer finns (två mer
än i Storbritannien där den blå med svart eller vitt tak inte kan
beställas).
En viss dialog uppstod med australiska motorpressen vid lanseringen av MG3 då man ansåg att modellens redan åldrande
design återspeglas i det faktum att man bara fick 3 stjärnor i
EuroNCAP värderingen. Snarare än att framhäva faktum att
denna modell återspeglas av mycket hög passiv säkerhet och
en allmänt säker design, tycktes de kinesiska managementet,
som blev intervjuade, antyda att MG3s sportighet och värde
uppväger NCAP tvisten med bara 3 stjärnor. Det var synd
eftersom det var ett argument som förringade MG3s många
obestridliga förtjänster.
Nästa modell i den australiska MG försäljningen är MG6 Plus
som också erbjuds i Core, Soul och Essence versioner, med
6

ett grundpris på AUD$ 21,990 men ett större steg för AUD$
2000 mellan modellerna, vilket innebär att den mest exklusiva
MG6 Plus säljs för AUD$ 25,990 (runt £16,300). För detta får du
’premium’ 17” lättmetallfälgar, lädersäten, Xenon-strålkastare
med adaptiva främre belysningssystem, främre parkeringssensorer och backkamera, samt elektrisk inställning av förarsäte
och passagerarsätet. MG6 levereras som standard med en
halvautomatisk växellåda, dubbelkoppling och inga manuella
alternativ. Färgskalan är begränsad till orange, vit, silver och
svart och interiören är mörkgrå för alla modeller.
Både MG3 och MG6 Plus har en generös sexårs obegränsad
kilometergaranti och sex års vägassistans. MG Motor Australien
hävdar att MG3 och MG6 Plus ’representerar den moderna
MGn och möjliggör en ny generation av australiensare – från
unga kreativa till de som växte upp förälskade i varumärket
MG’. Nästa modell för Australien blir GS crossover – även om
det förnärvarande inte är klart om det kommer att vara samma
1,5-liters FWD specifikation som säljs i Storbritannien eller en
variant av 2,0-liters 4WD som setts i Kina och Thailand.
Till stöd för lanseringen, har MG Australien meddelat att en
lokalt utvecklad racingversion av MG6, byggd på samma modell som Triple-åtta bilen som tävlade i BTCC i Storbritannien,
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Invigningsskylt
kommer att göra sin lokala motorsports debut på Hi-Tec Oil
Bathurst sextimmarsrace 14 April 2017. ’När vi lanserar den nya
MG6 i Australien, är vi mycket stolta att tillkännage ett samarbete med högt ansedda Brock Race Engineering med James
Brock som leder vårt team racerförare,’ sade Danny Lenartic,
Senior Manager och ansvarig för marknadsföring och kommunikation för MG Motor Australien. ’Programmet MG Motorsport
kommer att utgöra en viktig grund av våra ansträngningar
2017 när vi försöker återupprätta varumärket MG i Australien
och särskilt ansluter med en ny generation av fans.’
Detta kommer säkerligen vara en av de mest passande platser
till debut av en ny MG eftersom här hölls det allra första Motorsport mötet i Mount Panorama Race Circuit i Bathurst, New
South Wales över påsken 1938 och som det tionde Australian
Grand Prix, en händelse där MGs slutade på tredje, femte och
nionde plats. Den nuvarande Bathurst Motor Festival grundades 2011, med det konstituerande sextimmars loppet under
2016 och kommer att fortsätta med Six Hour Race under 2017.
Eftersom denna händelse kommer att räknas som en del av
Australian Production Car Series, är det fullt möjligt att MG kan
konkurrera om poäng för tillverkare under resten av säsongen.
För de osålda MG6 som tidigare nämnts, har man inom MG

Car Club i Canberra i Australien fått följande information ’
SAIC ärvde bilarna under affären med Longwell och GoAuto
förstår att hela beståndet har nu tagits upp av återförsäljare
nere på den östra kusten som nu säljer dessa som begagnade
fordon, men med en full treårs fabriksgaranti. När en kontroll
gjordes av begagnade fordon på webbplatser dök det upp
mer än 60st 1,8-liters bensin MG6s som erbjuds för priser från
$11,888 till $15.990 – ungefär halva utgångspriset när bilarna
först erbjöds i Australien för tre år sedan. Några av bilarna har
endast 2 km på mätarställningen medan några andra har upp
till 170km. Alla har reviderat barnsäte med fästpunkter för att
följa australiska designregler, som ändrades medan bilarna var
fast i importlagret.’
Nya Zeeland
Även om denna artikel har belyst en del av uppbyggnaden av
MG i Australien, är det värt att notera att grannarna MG Motor
nya Zeeland (hanteras av British Motor Distributors Ltd, med
återförsäljare i Auckland, Christchurch och Wellington plus åtta
serviceställen) är fullt framme och organiserade och de erbjuder MG3 och MG6 modeller. MG3 kommer i 3Time, 3Form och
3Style versioner, mycket likt de i Storbritannien, prissatt till NZ$
16,990 (ca £9900), NZ$ 18,990 och NZ$ 20,990. De högerstyrda
modellerna kommer från samma kinesiska fabrik som sina
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MG3 testades av EuroNCAP och tilldelas en övergripande ’3
Star’ värdering.

MGs säljs i Mellanöstern med modellerna MG350, MG5,
MG6 och den två-liter versionen av MG GS.

motsvarigheter i UK. MG6 kommer som MG6 TL, väl specificerade med lädersäten och en bensinmotor som tillsammans
med samma DCT-växellåda som nu lanseras i Australien,
komplett med paddel SKIFT kontroller och säljs för NZ$ 38,990
(runt £ 22 900). Till skillnad från den oförtrutet mörka interiören
av den avvecklade UK MG6 (och på den australiska marknad
versionen lanseras den just nu), kommer Nya Zeeland MG6 TL
med ett val av ett mörkgrått eller beigt färgschema. MG Nya
Zeeland är på www.mgmotor.co.nz

Så vem kör till vänster? Liksom nära grannar såsom Australien
och Nya Zeeland (som för närvarande erhåller sina MG:s direkt
från Kina), finns en betydande potentiell marknad som är endast en kort frakt från Thailands östkust. Dessa länder inkluderar
Bangladesh, Indien, Indonesien, Malaysia, Pakistan, Papua Nya
Guinea, Singapore och Sri Lanka plus naturligtvis de stora
marknaderna i Japan och Hong Kong. Om vi lägger till de afrikanska länderna och en handfull i Amerika som också kör till
vänster, är den globala marknadspotentialen uppenbart. MG
Thailands engelska hemsida kan hittas på www.mgcars.com/
en/Home

MGS NYA THAILÄNDSKA FACTORY
Under 2016 kom nyheten att SAIC-CP (samriskföretaget) bestämt sig för att investera i ytterligare en ny MG-produktionsanläggning i Thailand. Efter öppnandet av en fabrik i juni 2014,
köpte man en 70 hektar stor tomt att bygga en andra fabrik,
också i Thailands Chon Buri Provinsen, med det uttryckliga
syftet att bygga hundratusentals högerstyrda MG modeller för
de länderna i regionen, inklusive Thailand. Den nya fabriken
kommer att göra allt från pressningar och sätta ihop dem till
bilar, som kommer sedan att målas, inredas och färdigmonterats och köras vidare för leverans till distributörer.
En banbrytande ceremoni ägde rum den 31 oktober där deltog SAIC och CP dignitärer och mer än 200 lokala MG produktionspersonal, när man tog spadtaget till den nya fabriken. SAIC-CP planerar att bygga upp till 300,000 RHD MG:s per år när
fabriken är igång; nuvarande modeller från den första thailändska anläggningen består av RHD MG3, MG3 Xross, MG5, MG6
och den nya MG GS-modellen, den senare produceras i 218Ps
två-liter 2WD och 4WD versioner. Exporten kommer att följa,
men i mellantiden har den lokala thailändska försäljningen
ökat från 300 vagnar under 2014 till 3779 under 2015 till en
förväntad försäljning av 10,000 vagnar i slutet av 2016.

MG I MELLANÖSTERN
Under 2015 öppnandes SAICS Mellanöstern huvudkontor i
Dubai Jebel Ali Free Zone, avsedd att öka försäljningen i regionen för varumärkena MG och Maxus. I slutet av 2016 hävdade
det lokala kontoret en regional omsättningstillväxt på 30%
eftersom kontoren inrättades ’trots utmanande ekonomiska
förhållanden’ och tillkännagav planer på att utöka sin närvaro i
regionen, förbättra dess försäljningsnätverk och struktur.
Med nya modeller som lanseras över de senaste 12 månaderna och som ytterligare kompletterar befintliga modeller planeras en försäljningstillväxt på 100% för 2017. För att
stödja detta, och som en del av dess pågående investeringar
i regionen, planer SAIC Motor på att öppna två nya operativa
kontor på viktiga lokala marknader som kommer att fokusera
på affärsutveckling, att hjälpa sina varumärken att stärka sina
marknadsandelar.
Nästa nummer: MG i Europa, Afrika och Amerika.
Källa MG Enthusiast
Författare David Knowles
Översättning Håkan Sigemark

En slående översikt över det breda
utbudet av produkter som produceras av
SAIC gruppen som helhet, inklusive Roewe, Maxus, GM och VW märkta fordon
tillsammans med de MGs som är vårt
primära fokus.
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Nu er sæsonen godt i gang, så mangler du en instruktionsbog
til din MGB, kan vi tilbyde:
1965
MGB Instruktionsbog. Dansk , nyt tryk. (AKD 4109A) 125 Kr.
MGB Drivers’s Handbook (AKD 3900 C). Engelsk 75 Kr.
1969
MGB Drivers’s Handbook Tourer and GT (AKD 3900 J). Engelsk
100 Kr.
1970
MGB Instruktionsbog. Tourer (GHN5 og GHN4). GT (GHD5 og
GHD4). Dansk , nyt tryk. (AKD 7417) 125 Kr.
1972
MGB Handbook. Tourer (GHN5 and GHN4). GT (GHD5 and
GHD4). Engelsk (AKD 7598) Skrevet på omslag. 50 Kr.
MGB Handbook. Tourer (GHN 5UD) and GT (GHD 5UD). Engelsk (AKD 8155)
1974
MGB Handbook. Tourer (GHN5 and GHN4). GT (GHD5 and
GHD4). Engelsk (AKD 7598). 125 Kr.
1976
MGB Handbook. Tourer (GHN5 and GHN4). GT (GHD5 and
GHD4). Engelsk (AKD 7598) Skrevet på omslag. 50 Kr.
MGB Drivers’s Handbook Tourer (GHN 5) and GT (GHD 5)(AKD
3661). Engelsk 75 Kr.
MGB GT V8 Drivers’s Handbook Tourer . (AKD 8423). Engelsk 75
Kr.
1978
MGB Drivers’s Handbook. Convertible (GHN 5UJ) Engelsk (AKM
4053). Engelsk 125 Kr.
1979
MGB Drivers’s Handbook. Convertible (GHN 5UL) Engelsk (AKM
4391). Engelsk 125 Kr.
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Uddrag af nyhedsbrev fra MHS
Lempelser i synsvejledningen
Ved årsskiftet udsendte Færdselstyrelsen en opdatering til det dokument, som synshallerne arbejder med, når de skal se på hvilke krav,
der er til køretøjerne i deres synshal. Dokumentet kaldes ’Vejledning
til syn af køretøjer’.
Med i ændringerne til vejledningen er en del der berører de historiske køretøjer, de væsentligste vil vi fortælle om her i denne artikel.
Generelt ser man, at de fleste ændringer er af positiv karakter, dog er
der også enkelte steder, hvor vi rammes med nye krav til køretøjerne.
Lad os tage de negative ændringer med det samme, det handler om
nye krav til stelnumre og om toldsyn i forbindelse med import.
Krav til Stelnumre
Før i tiden var der ikke noget krav til ihugget stelnummer, men det
er der kommet nu. Fremover skal alle køretøjer, der importeres, have
stelnummer. Det gælder importerede veterankøretøjer, også selv
om de er ældre end 1956. For køretøj uden stelnummer, som skal
registreres her i landet for første gang, skal synsvirksomheden lade et
stelnummer indpræge. Dette nummer skal være tildelt af synsvirksomheden, efter grundig ID kontrol, efter principperne i det afsnit
der hedder pkt. 5 afsnit C; Et stelnummer skal opbygges som: SV efterfulgt af synsvirksomhedens CVRnummer, årstal (to cifre), efterfulgt
af et løbenummer (tre cifre). Stelnummeret kan på køretøjer ældre
end 01.07.1956 være anbragt på en plade, der er nittet eller skruet på
køretøjet.
Toldsyn skal genfremstilles samme sted
En ændring til vejledningens afsnit 19 om særlige undersøgelser
fortæller at i fremtiden skal et toldsyn altid afsluttes hos den samme
synsvirksomhed, som har påbegyndt synet. Først ved afslutningen
tages eventuelt endelig stilling til køretøjets stand og udstyr. Et
omsyn kan således ikke ske ved en omsynsvirksomhed, men skal
foretages samme sted som toldsynet.
Der er dog også en række ændringer, som kan anses som en
forbedring af de eksisterende vilkår. Det omhandler godkendelse
af køretøjet til at trække eksempelvis en campingvogn, og nye krav
til godkendelse af anhængertræk. Færdselstyrelsen har endvidere
oprettet en dokumentportal, hvor alle fremtidige dokumenter som
udenlandske registreringsattester, billeder af køretøjet, stelnummeroplysninger og så videre skal uploades til at man har adgang til
det i fremtiden.
Historisk køretøj med træk til campingvogn
Det har de senere år været sådan, at en campingvogns totalvægt hø10

jest måtte være 50 % af bilens egenvægt. Eksempelvis måtte en stor
amerikanerbil på 1800 kg højest trække en campingvogn på 900 kg.
Det er ændret nu, så når køretøjet er ældre end 35 år, kan der sættes
en grænse på 90 % i stedet.
Det er i vejledningens afsnit 3.01.200 om godkendelse af ’Vogntog’, der står at for over 35 år gamle personbiler og varebiler kan
største vægt af påhængsvogn med og uden bremser fastsættes
til henholdsvis 90 % og 50 % af bilens egenvægt, såfremt der ikke
foreligger oplysning om den af bilfabrikanten tilladte største vægt af
påhængskøretøj. I dette tilfælde skal der ikke foreligge oplysning om
vogntogsvægt.
Det kan man koble med vejledningens afsnit 9.05 om ’Tilkoblingsanordninger’, for et solidt træktøj skal der jo til, hvis man vil ud i
sommerlandet med huset på slæb. I det afsnit der hedder at for
over 35 år gamle personbiler kan tilkoblingsanordningen monteres
efter tilkoblingsfabrikantens anvisninger, såfremt der ikke foreligger
oplysning om monteringen fra bilfabrikanten. Der skal man være
opmærksom på det, der beskrives som ’Tilkoblingsfabrikanten’. Det
vil sige den lokale smed, eller hvem det nu er der har konstrueret et
træktøj til veteranbilen, så er det ham der bærer ansvaret, ikke Westfalia, BOSAL eller hvem der nu har fremstillet kugleanordningen.
Færdselstyrelsen dokumentportal
Hvis registreringsgrundlaget er en udenlandsk registreringsattest,
skal den nu scannes og uploades til Færdselsstyrelsens Dokumentportal. Det betyder også at attester, der udstedes i forbindelse med
syn, nu også uploades til Færdselsstyrelsens Dokumentportal, så de
kan findes, og der kan udskrives en ny til ejeren, hvis disse bliver væk.
Ombyggede køretøjer
Et helt nyt afsnit, afsnit 18, samler nu de mange tidligere krav til ombyggede køretøjer. Kravene er gennem en meget lang høringsproces, hvor også Motorhistorisk Samråd har givet deres besyv med, revideret og samlet sammen. Styrelsens tekst i vejledning siger, at der i
forbindelse med sammenskrivningen er indført en række lempelser
og nogle få skærpelser. Skærpelserne skulle kun være vedrørende
støj, hvor synsvirksomheden tidligere kunne ”skønne”, men hvor der
nu skal foreligge dokumentation, f. eks. ved brug af åbne luftfiltre der
ikke er registreret som konstruktive ændringer.
Efter hvad Motorhistorisk Samråd erfarer, så er der i branchen forskellige områder i det sammenskrevne regelsæt, som ikke er blevet helt
som forventet. Andre organisationer arbejder derfor på kommentarer
til den del af regelsættet, hvilket Motorhistorisk Samråd også gør.
Udkommet vil derfor nok blive endnu en revidering af den del.

MGCC, Denmark

Vi
intet har
kr
at kø av om,
skal v retøjet
ær
origin e helt
alt.

Dette er ikke bare en gammel velholdt bil ...
... det er en 1968 MGB.
Vi har uden sammenligning Danmarks bedste
veteranforsikring

AROS
Få et forsikringstjek tilpasset dine behov!
Med et forsikringstjek uden beregning får du en grundig gennemgang af dine forsikringer. Vi ved nemlig af erfaring, at mange
familier ofte er over- eller underforsikret, da de ikke får tilpasset deres forsikring i de faser i livet, hvor der sker forandringer.
I sidste ende kan det koste dig dyrt!

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

Du får en række unikke fordele som kunde hos os!
� Intet krav om at køretøjet skal være helt originalt.
� Vi dækker lejlighedsvis kørsel hele året uden
tillægspris for kørsel om vinteren.
� Samme selvrisiko uanset, hvor skaden sker.
� Selvrisiko 1.426 kr. (indeks 2017) ved enhver skade.
� 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.
� Intet krav om ildslukker i bilen.

Kender du faldgruberne, når
du kører veteranbil?
F.eks. at din veteranbil måske ikke er dækket, hvis
du kører bryllupskørsel – men det er den hos os.
Vi kommer gerne ud til arrangementer og fortæller
om de faldgruber, du skal være opmærksom på, så
du ikke bliver overrasket, hvis du får en skade.

Find din personlige assurandør på www.aros-forsikring.dk/kontakt-os/ eller kontakt os på telefon

7010 4222

Aros Forsikring har som mål at være familiens bedste forsikringsselskab. Vi værner om den personlige kontakt, hvilket betyder, at du altid har
en fast kontaktperson. Vi er et kundeejet forsikringsselskab og har ingen aktionærer, det betyder, at overskuddet går tilbage til dig i form af
bedre forsikringer og service. Endelig skal du vide, at prisen på dine forsikringer automatisk falder med alderen.

Forvent lidt mere…
MGCC, Denmark

Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4B, 8 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222
Døgnvagt ved skade 8734 5099 · www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk
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Som Færdselsstyrelsen forklarer det, så omhandler lempelserne i Sektion 18, at effektforøgelser nu forudsætter færre afprøvninger end
hidtil. Der vil være lettere mulighed for godkendelse af afvigende
hjulmontering, og at man nu, i forbindelse med udskiftning, kan
have op til to numre bredere dæk bagpå uden yderligere afprøvning.
Der vil være en nemmere godkendelse af visse komponenter, der er
fremstillet i større antal, og egentlige nybygninger (selvbyg) skal ikke
have foretaget torsionsmåling, Prøvningsinstansens øvrige afprøvninger anses som tilstrækkelige. I det hele taget kan der foretages
større udskiftninger uden, at køretøjet anses for at have mistet sin
tekniske identitet.
Prøvningsinstansernes arbejde med konstruktive ændringer, og de
afprøvninger det indebærer, betyder også visse lempelser ifølge de
nye regler. Eksempelvis vil bremses fading i stedet blive en fysisk
kontrol af bremseskivers diameter og bremsetest på en landingsbane, og de undvigemanøvrer der også er en del af disse afprøvninger
også blive ens for alle biler.
Reglerne for bevarelse af identitet for motorcykler er præciseret, hvilket i nogle tilfælde medfører lempelser og i andre tilfælde skærpelser.
Allerede godkendte ændringer, som er registreret i DMR, er ikke
berørt.
I Motorhistorisk Samråd er vi i gang med at analysere det 100 sider
lange afsnit 18, for at se om de punkter vi har fremført i høring er
med. Vi vil også indgå i dialog med andre organisationer om deres
oplevelser af de nye regler.
Sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen
Forbryder Danmark sig mod en EU traktat?
To gange om året bliver vi inviteret til rundbordssamtale hos SKAT
på deres hovedafdeling på Østerbro i København. Samtalerne er
et forum hvor man kan bringe generelle spørgsmål op, og hvor et
panel af SKATs øverste embedsmænd mere direkte kan give et svar
på specifikke spørgsmål, eller indgå i dialog om løsningsmuligheder.
Det brancheudvalg, vi her er en del af, kaldes Motorkontaktudvalget.
Til forårets møde havde vi selv taget to spørgsmål med: et der handler om køretøjers første registreringsdato, og et om genimport af et
veterankøretøj der tidligere har været eksporteret. Dertil var der flere
spørgsmål fra de andre deltagere, som havde større eller mindre
interesse for os.
Uhensigtsmæssig registreringsdato
Vi spurgte til den automatiske 1. registreringsdato, den der bliver
sat til 31/12 i køretøjets produktionsår hvor første registreringsdato
ikke er kendt, hvilket blandt andet handler om biler og motorcykler
importeret fra USA. Motorhistorisk Samråd finder at den automatiske
dato sidst på året af og til skaber problemer for ejere, da køretøjet
rent teknisk vil blive anset som værende en årsmodel nyere end det
faktuelt er. Med den dato kan altså følge eksempelvis andre krav til
køretøjets udstyr. Vi ser ingen grunde til at den automatiske datering
ikke lige så godt kunne være 1. januar i produktionsåret.
I Motorhistorisk Samråd ser vi også af og til at der er behov for en
12

mulighed for at rette den datering der fremgår af registreringspapirerne. Her ønsker vi en tydeliggørelse af processen. Det vil i nogle tilfælde kunne lade sig gøre at rette dette i en samarbejdsvillig synshal,
men udbad os klare retningslinjer.
SKAT Motor fandt heller ikke umiddelbart at der skulle være noget til
hinder for at 1. registreringsdato kunne ændres, eller at den automatiske datering skulle være i begyndelsen af året frem for i slutningen.
Sidstnævnte har tidligere givet en del meningsudveksling mellem
SKAT og Færdselstyrelsen, hvilket der med vores henvendelse nu vil
blive igen.
Klassisk Porsche som grundlag i en mulig traktatsag
På mødet kunne vi gøre SKAT opmærksom på en uheldig funktion
i den eksisterende lovgivning med baggrund i en sag vi er blevet
orienteret om. Det drejer sig om en mand der har købt sine drømmes Porsche 911 i Sverige, med henblik på at betale afgift til næste år,
når den bliver veteran. Problemet er, at den nye danske ejer har fået
oplyst at præcis denne Porsche, har en afgift der er næste dobbelt
så stor som andre tilsvarende Porsche 911’ere. Det hænger sammen
med at denne her er eksporteret fra Danmark 5 år tidligere, og i den
forbindelse blev der udbetalt knapt 150.000 i afgiftsgodtgørelse,
hvilket SKAT så kræver ind igen ved genimport. Da manden købte
bilen i Sverige, var der ikke noget i dens historik der fortalte om eksportgodtgørelsen fra den danske stat, og derfor tvinges manden nu
til at enten betale den meget højere afgift, eller sælge sine drømmes
Porsche til udlandet.
På Motorkontaktudvalgets møde fandt vi lydhørhed for principperne i den problematik, der ligger i sagen. I princippet kunne
forskellen mellem eksportgodtgørelsen og veteranafgiften jo godt
have været meget større, hvis der er tale om en bil der er eksporteret
næsten som ny, og som genimporteres til Danmark mange år efter
som veteran. Der kan være tale om at Danmark forbryder sig mod EU
traktaten, med deres håndtering af veterankøretøjer her. På mødet
lovede SKAT at de ville tage problematikken med Skatteministeriets
departement, vi holder i hvert fald stram snor i den.
Niveaulister er SKATs nye værktøj
Af andre interessante oplysninger på mødes kunne uddrages at SKAT
for tiden bruger særligt megen energi på de såkaldte niveaulister.
Her indsætter de nypriser på køretøjer ud fra model, mærke, årgang
og udstyr så SKAT hurtigere kan angive en mere ensartet opgørelse
af beregningsgrundlaget. Kursus og temadage for SKATS prissættere,
der skal arbejde med niveaulisterne har været afholdt, også for de
5-8 medarbejdere landet over, der arbejder alene med at prissætte
specialkøretøjer.
Motorhistorisk Samråd finder disse møder meget givtige, også i relation til det netværk der kan oparbejdes med andre dele af branchen.
Næste møde i Motorkontaktudvalget er til september.
Sekretariatsleder Johnny B. Rasmussen
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MGY – 70 års fødselsdag

MGY 1949 Maroon
MG manglede en lidt mindre ”Saloon-car” i sidste del af
1930’erne.
En helt ny MG blev udviklet – MGY eller MG 1 ¼ liter.
Uafhængig hjulophæng og tandstangstyring
For første gang i MG’s historie gjorde fabrikken op med den
stive foraksel og den lidt upræcise styring med snekke drev.
Den nye MG saloon fik Ingeniør Alec Issigonis som chefingeniør på en helt ny undervogn.
Denne geniale ingeniør, som senere konstruerede både Morris
Minor, Morris Mini og Austin partner, blev i 1930’erne sat for roret af udviklingen af MGY. Resultatet blev den første MG med
uafhængig hjulophæng på forhjulene, med skruefjedre og
nye støddæmpere. Endvidere præcis tandstangstyring og en
specialitet i form af en Panhardstang til at holde bagtøjet i ave.
Konstruktionen med uafhængig hjulophæng fra slutningen af
1930’erne holdt til og med MGB til 1980. Således deler MGY og
MGB de samme wishbones.

Karosseri og Chassis
Den nye Sport Saloon lånte karosseri-dele fra Morris 10, dog
modificeret en del med en større bagende med et egentligt bagagerum, længere svungne skærme, en anderledes
tagkonstruktion med skyde-soltag og en fuldstændig anden
undervogn med et kraftigt chassis. Interiøret blev klassisk MG
med valnødtræ på instrumentbræt og rundt om dørruderne,
lækre lædersæder og flere interessante instrumenter som
olietrykmåler og amperemeter. Og som standard fire hydrauliske dunkrafte en i hvert hjørne af chassiset aktiveret ved en lille
hånddreven pumpe til løft af bilen for bekvemt hjulskift.
Da vejen ofte var grusvej og da det var en ”Sport” Saloon i den
finere afdeling, skulle føreren kunne klare et hjulskift uden at
ligge og rode under vognen.
1939 og 1940
Med udviklingen af MGY gik MG for alvor over til en ny type
bilkonstruktion. MG havde arbejdet lidt med det uafhængige
hjulophæng på racing cars. Det var især Sydney Enever der
have ledet dette arbejde. Nu skulle han sammen med Alec
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Test i the Motor 1947

Styretøj affjedring

MGY Rallye Monte Carlo 1950

Issigonis stå for udviklingen af det uafhængige hjulophæng
på MGY’en. Det blev en nyskabelse som ikke var set før i britisk
bilproduktion, men som over de følgende år blev indført på
en hel serie af BMC-biler.
Bilen havde kodenavnet EX 166 under udviklingen. I 1939 stod
prototypen klar og MG producerede to køreklare vogne til
Earls Court Motor Show i 1940. Men krigen satte en stopper for
den videre produktion. MG fabrikken blev i stedet inddraget i
produktion af krigsmateriel.
1947
Derfor kom MGY modellen først i produktion i foråret 1947.
Den var forsynet med 1.250cc XPAG motoren, der var kendt fra
MGTB i 1938 og som levede videre i MGTC fra 1945 til 1950 og
ligeledes i MGTD og MGTF. Den blev først udfaset da Magnetten kommer i 1954 og MGA 1500 i 1955.
Motorpressen
Blade som ”The Autocar”, ”The Motor” og ”Motor Sport” var
godt tilfredse og gav bilen bedømmelser som ”mekanisk
meget innovativ” , ”en fryd at køre”, interiøret ”var det bedste
traditionel britisk håndværkstradition kunne levere” og bilen
var ”funktionel og komfortabel”. Vognen kunne cruise en hel
dag med 90 km/t uden noget problem. Tophastigheden var
ca. 118 km/t.
14

1950 MGTD
Grundkonstruktionen i MGY blev udgangspunktet for en ny
MG Midget nemlig MGTD, der så dagens lys i 1950. I store
træk tog man MGY’erens chassisramme og kortede den af
og forsyndes den med en traditionel asketræskarosse med
metalplader. Det nye i forhold til MGTC’eren var en vogn med
uafhængig hjulophæng og skruefjedre foran og tandstangstyring, alt sammen hentet fra MGY.
MGYB
I 1951 efter 3 1/2 års produktion lanceredes MGY-B. Der var da
produceret 6.158 MGY (A) . Ændringerne til YB var ikke store,
men der var lidt kraftigere bremser og en krængningsstabilisator og et mere moderne hypoidfortandet differentiale, som
nogle af de væsentligste ændringer. Til gengæld blev den
avancerede Panhardstang på bagtøjet sparet væk. YB blev
produceret i 1301 stk. Afløseren MG Magnette ZA kom på
markedet i 1954. Den første MG med selvbærende karosseri.
MGY modellen blev også produceret som to dørs tourer kaldet
MGYT. Produktionstallet nåede 877 vogne mellem 1948 og
1950, hvorefter produktionen stoppede.
Hvor mange er der nu?
Det internationale MGY register England har man i alt kend-
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skab til 1399 biler heraf 1067 med kendte stelnumre. http://
www.mg-cars.org.uk/ . Tallene er fra Frank Neumann, der er
ansvarlig for MGY register Danmark.
I registret kaldet IMGY, http://www.mg-cars.org.uk/imgytr/
index.shtml er der kendskab til 3389 biler ud af de i alt 8336
der blev produceret. Altså viden om 40,65% af bilerne. I dette
register har ejere sat deres biler på en paradeside. På denne
paradeside er der i alt 612 MGY (A+B+YT) hvilket svarer til 7% af
de producerede.

venstrestyrede.
I Danmark er registreret 7 MG Y-biler venstrestyret. Heraf er de
5 venstrestyrede biler direkte importeret til Danmark. Den ene
af de fem venstrestyrede i Danmark er importeret i 1949. Den
er det man kan kalde original og har ikke været underlagt en
omfattende renovering, men står i høj grad som en velholdt
brugsbil. Bilen blev købt som ny af arkitekt E. Hartvig Rasmussen i Klampenborg, arkitekt på bl.a. Hvidovere hospital og
Syddansk Universitet i Odense.

En god del af bilerne blev eksporteret til bl.a. Australien, New
Zealand, Sydafrika og en række andre oversøiske lande. I dag
eksisterer der flest i United Kingdom, men herefter er det på
anden pladsen Australien og tredjepladsen USA.

Hvad koster en MGY
Det er lidt svært at sige for de handles ikke så ofte. Men i
England har der for nylig været priser på ca. 12-15.000 pund
svarende til ca. kr. 110.000-140.000.

I Danmark blev der i produktionsårene solgt 25 MG Y’er
(YA+YB+YTmodeller). I dag er der 12 registrerede MGY-biler i
Danmark heraf 8 biler på plader.

Vedligeholdelse og kørsel
Da MGY modellen i sin grundkonstruktion er meget stærk
og i sin mekanik deler stumper med bl.a. MGTC og MGTD er
det nogenlunde nemt at skaffe reservedele. Vognen er derfor
som så mange andre MG’er relativ nem at holde kørende. Og
køreegenskaberne er stadig fine, men selvfølgelig ikke oppe
og røre mere moderne biler. Men køres der fornuftigt følger
en MGY med trafikken uden for de store motorveje.

Da mange af bilerne blev afsat på markeder med venstrekørsel og derfor er produceret højrestyret, er det sparsomt, hvor
mange venstrestyrede, der blev produceret.
En forespørgsel til http://www.mg-cars.org.uk/imgytr/ysonparade.shtml hvor rigtig mange MGY’er bliver præsenteret,
er der ud af det samlede antal biler kun 12, der oprindeligt er
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1947

Konkurrence
Monte Carlo Rally var både før og efter anden verdenskrig
omgivet af stor glamour og interesse. 1955 miles eller godt
3.000 km på 5 dage i februar var en vanskelig opgave i 1950,
som havde en ekstrem vinter. Kun 5 biler nåede Monte Carlo
i tide og de to britiske damer Betty Haig og Barbara Marshall,
der kørte i MGY måtte udgå. Men samme vogn kom i Monte
Carlo løbet året efter i 1951 ind på en plads nr. 45.
Hertil kom en række sejre f.eks. i RAC Rally UK for biler under
1500 cc. I Circuit Ireland i 1951 vand to kvinder i MGY ladies
Trophy, og en række efterfølgende løb havde deltagelse af
MGY’er.
Stor opmærksomhed blev rettet mod køreren Dick Jacobs i
sin indregistrerede UHK111, der 3 år i træk (1952,1953 og 1954)
vandt Silverstone foran biler som Jowett Javelins, Riley og
Simca.
I 1954 kørte han sin MGY til sejr foran en Borgward og nåede
95 mph eller 152 km/t ved 6.900 omdrejninger.
Nævnes kan også hastighedsrekorden med en MGY fortsat
med XPAG motor som Major Gardner gjorde i 1950 i Belgien
med en hastighed på 107 mph eller 171 km/t.

Forfatteren
Palle Møldrup og hans kone Rikke Schultz har i en årrække
haft en MGY og besluttede sig for at sætte en mere i stand.
Baggrunden var, at den første var meget original og da lysten
til at køre også længere ture var til stede fandt de, at det
kunne aflaste den ”gamle” at sætte en anden MGY i stand fra
bunden. Med stumper fra flere biler og godt 5 vintres arbejde
stod vognen klar og fik plader på i 2015. Samme år blev det
til en sverigestur. I 2016 deltog de i MG EVENT OF THE YEAR i
Frankrig og kørte sammen med flere andre danskere i MG’er
fra Danmark til Frankrig og tilbage.

Artiklens forfatter og Rikke
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Forårsmesse i Fredericia.
Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Så er forårsmessen i Messe C, Fredericia veloverstået. Igen et
par dage med godt besøg på klubstanden, som sædvanlig
kø ved rundstykkerne og kaffen lørdag morgen, mens det
var mere moderat om søndagen. De mange frivillige hjælpere, som er med år efter år, havde begge dage travlt med
at brygge kaffe og servicere de mange klubmedlemmer, der
kiggede indenfor på klubstanden, uden deres hjælp var denne
service ikke mulig.
Med de nye klubshopbestyreres indtog var beklædningsafdelingen ændret på flere punkter, der var kommet en del
nyheder, og handlen gik lystigt ikke bare i tøjafdelingen, men
også bøgerne og regalierne blev handlet flittigt.
Denne gang var herr Weyses bil fra TV2 serien Badehotellet
udstillet, i det daglige holder den blå MG TA årg. 1936 med kælenavnet ”Blue Nelly” til i Tånum i nærheden af Randers, hvor
den deler garage med flere andre MG biler ejet af Michael
Amorsen, som venligst havde udlånt sit køretøj.
En stor TAK til alle, der kiggede indenfor, tak for hjælpen til alle
de frivillige, tak for snak og handel, vi ses igen til oktober.

Herr Weyses bil med den rigtige ejer
18

vi er klar til rykind
MGCC, Denmark

Kø ved rundstykker og kaffe
MGCC, Denmark
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Man er mere end velkommen
til at kigge forbi den nyindrettede
MG-Tøj Shop på Damgårdvej 3, 7323
Give - Men husk lige at ringe først på tlf. 2167
0949. Vi skulle jo gerne være hjemme. Lige nu er der
masser af nyheder på hylderne. Lækre sommer kørerjakker
til både damer og herrer, flotte polo bluser og veste... Vi sender
naturligvis også fremover som tidligere. HUSK at såfremt I ønsker at købe
eller få en snak om varerne så kræver det, at I kontakter os direkte enten
på mail eller tlf. Vi arbejder frivilligt og ulønnet for jer og MG-klubben, så
vi beder om en smule tålmodighed hvis jeres varer ikke når frem i det
tempo, I kunne ønske.

Her bestiller I varer!
Regalier: Carsten Thorgaard. Mail carsten@mgcc.dk Tlf. 9717 5500
Bøger: Bjarne Rother. Mail rother@mgcc.dk Tlf. 2273 6073
Beklædning: Ulla og Mogens Petersen.
Mail: mogens@mgcc.dk Tlf. 2167 0949
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Åbent hus i klubshoppen

I forbindelse med overtagelsen af tøjafdelingen i klubshoppen
har Ulla og Mogens Petersen indrettet et permanent showroom i en del af deres private gemakker.
Den første lørdag i marts var der indbudt til åbent hus, hvor
også de øvrige dele af klubshoppen var til stede, dette for at
klubbens medlemmer kunne besigtige varerne, hvor de tager
sig godt ud. Desværre var der ikke så mange, der havde taget
mod tilbuddet, men de der kom, fik en hyggelig dag ud af det,
samtidig var der også nogle, der fik gjort en god handel.
MGCC, Denmark
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Generalforsamling 2017
MG Car Club Denmark
Bestyrelsens beretning for året 2016

Generalforsamling
Klubbens generalforsamling blev afholdt søndag d. 20. marts
kl. 15.00 på Hotel Skanderborghus.
Der var indkommet ekstraordinært mange forslag til behandling på generalforsamlingen, hvoraf flere indeholdt kritiske
undertoner. Måske derfor var der også fremmødt rigtig
mange medlemmer til generalforsamlingen. Et komplet referat er offentliggjort i maj-bladet samt på hjemmesiden, men
den korte version er, at de kritiske forslag blev nedstemt af
generalforsamlingen, og klubben blev bevaret i sin hidtidige
form og funktion.
Bestyrelsen blev genvalgt uden modkandidater. Mia Norman
Andersen blev valgt som ny suppleant i stedet for Michael
Elkjær. Årets MG’er blev Anette Hartmann for sit store engagement i klubshoppen.

havde fået nok.
I samme weekend som Bjergkjøbing Grand Prix i Vejle blev
der kørt prøver om søndagen. Her kunne man deltage uden
styrthjelm, hvilket fik flere nye ansigter til at være med.
På Kolding køretekniske anlæg var banen igen kridtet op til
den helt store dyst trods en del regnvejr.
Her så vi en del yngre kørere – 2. generation er på vej. Det
er rigtig glædeligt! Generelt er MG Sport den arrangementstype, hvor deltagerne har den laveste gennemsnitsalder. Her
deltager flere under 30 år, og det er en tendens der ser ud til
at blive forstærket i 2017.
Sæsonen sluttede som den var begyndt med gokart i Vandel.
Det er dog noget, vi ikke vil gentage fremover, hvor gokart
begrænses til max. et løb pr. år. Årets MG Sport mestre blev
kåret ved middagen bagefter på hotel Propellen. Carl Helmers på 3. pladsen og de to Jørgensen-brødre i front, Jacob
Jørgensen på 2. pladsen, og Casper Jørgensen på 1. pladsen.

Pubmøder
Klubmesterskabsløb
I 2016 startede vi hos Sanne og Claes Hansen, der havde
arrangeret Langelandsløbet. Den meget naturskønne ø blev
undersøgt på kryds og tværs, inden man nåede målet og
middagen i Rudkøbing skudehavn.
Dernæst havde Ole Aaen arrangeret Bjerkjøbing Grand Prix,
hvor det bakkede terræn i og omkring Vejle blev flittigt brugt.
Ole havde fiffigt trykt køreordren på en rulle, ligesom Dennis
Jenkinson gjorde i 1955, hvor han var observatør for Stirling
Moss i Mille Miglia.
Det traditionsrige Randersløb var som så mange gange tidligere arrangeret af Finn Gravesen.
Finurlige opgaver blev løst undervejs i det naturskønne
landskab, og afslutningen fandt sted med sang og musik i
Retroworld.
Esbjergløbet stod Jonathan Madden og Poul Rasmussen for.
De havde arrangeret en fin tur rundt i det sydvestjyske. Især
ét spørgsmål satte de små grå på prøve, da man skulle sætte
bogstaver sammen til et bilnavn. Kun to deltagere kunne
finde navnet på en Bongo Friendee...
Natløbet var henlagt til Hejlskov imellem Viborg og Skive.
Frank Neumann havde arrangeret et fint løb med start hos
Jacob Jensen, og ved afslutningen kunne årets klubmestre
kåres: Erik Thastrup 3. plads, Jonathan Madden 2. plads, og
årets vinder Kent Thomsen på 1. pladsen.

MG Sport
Sportskalenderen startede med gokart i Vandel for at få
frisket reflekserne op efter en lang vinter.
På Bogense køretekniske anlæg var MG’erne fundet frem, og
flere nye deltagere havde taget kampen op. Det blev en rigtig
god dag – dog knap så god for Palle Kragh Rühe, hvis motor
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Rigtig mange af klubbens medlemmer deltager i pubmøder,
og det er hyggeligt med socialt samvær omkring bilerne.
Interessen i det lokale er stor, og der bliver lagt rigtig mange
kræfter rundt omkring i landsdelene. Nogle gange blomstrer
lokalpatriotismen ekstra meget – men vi skal huske, at vi alle
først og fremmest er medlemmer af MG Car Club Denmark.
Man kan godt i spøg eller venskabeligt lag sige, at man har
sin lokale ”MG-klub,” men vi skal passe på, at det ikke for
udenforstående kommer til at fremstå som om, der eksisterer flere MG-klubber vest for Storebælt.
I 2016 forsøgte vi os med en tilskudsordning, så man kunne
søge støtte til arrangementer, som man ellers ikke ville
have haft mulighed for at gennemføre. Det var der flere, der
benyttede sig af med gode resultater. Der blev søgt støtte
til både foredragsholdere og en bustur til automobilmuseer.
Det er en ordning, vi gerne vil føre videre i 2017.

Hjemmeside
I 2016 lykkedes det faktisk at få bugt med hjemmesidens
børnesygdomme. Alligevel oplever flere medlemmer stadig
problemer med login. Nogle gange kan det måske skyldes,
at brugerne har glemt deres login? Men det kan også tænkes,
at siden er for avanceret at bruge. Det er noget af dét, vi vil
se på i det nye år, så vi forsøger at sikre en brugervenlig
hjemmeside.
Fra og med i dag vil Frank Neumann træde til som hjemmesideredaktør. Det er et job, jeg tror, han vil være perfekt
til – og jeg er sikker på, vi kommer til at opleve en rigtig god
hjemmeside fremover.

Klubshoppen og klubstanden
I det forgangne år blev klubbens flotte repræsentation ved
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Classic Race i Århus igen præmieret med pokalen for den
flotteste stand! Én ting er at vinde sådan en ære én gang –
men når det kan lade sig gøre to år i træk, siger det utrolig
meget om den kvalitet og det store arbejde, holdet omkring
klubstanden og klubshoppen lægger for dagen.
Også ved Made in Great Britain viste de flaget for MG-klubben ud over de to messer i Fredericia.
Anette Hartmann har valgt at træde tilbage fra beklædningen,
som nu overtages af Ulla og Mogens Appelt Petersen. De
to har valgt at indrette en del af deres private bygninger til
show room for klubshoppen. Det er blevet rigtig flot og hyggeligt – og man kan efter aftale komme og prøve tøj og købe
ind. Måske et oplagt mål for en køretur eller et pubmøde?
Klubbens boghandel bestyres af Bjarne Rother Jensen, og
regalia sælges af Carsten Thorgaard.

jeg glæder mig rigtig meget til at se vores nye blad. Jeg tror
godt, I kan glæde jer!

Bestyrelsesarbejdet

Det er et flot, flot klubblad, vi har – og der bliver lagt mange
kræfter i det fra bladudvalgets side. Vi har i 2016 udvekslet
artikler med redaktionen i MG Car Club Danish Centre, hvilket er noget, vi vil fortsætte med fremover.
Redaktør Anders Øster har valgt at stoppe med marts-nummeret 2017, og han fortjener stor tak for sit arbejde. Efter nogen søgen og talrige opfordringer i bladet, på hjemmesiden,
og på klubbens Facebook-side, har vi nu fundet klubbladets
nye redaktør! Jeanett Birk Olsen har sagt ja til opgaven, og

Arbejdet i bestyrelsen har fungeret rigtig godt. Jeg synes, vi
har haft forholdsvis let ved at blive enige om den linie, vi
mener klubbens skal have.
Hvis vi ser lidt fremad, prøver vi i 2017 noget nyt ved at
afholde et årstræf på Gram Slot i pinsen.
Det bliver et arrangement, hvor det sociale omkring bilerne
komme i højsædet. Forslaget til et årstræf kom på udvalgsmødet tilbage i 2015, så nu må vi se, om det er en god
idé. Hvis I synes, det er en type arrangement, vi skal have
fremover i klubben, er det vigtigt, at I møder op i år – hvis
ikke tilslutningen bliver god, må vi tage det som udtryk for
manglende interesse.
Vi vil gerne prøve at tiltrække flere yngre medlemmer til klubben. Vi må konstatere, at MG Sport er den type aktiviteter,
hvor gennemsnitsalderen er lavest. Der er også flere yngre
familier der deltager i klubmesterskabsløbene, men her er
det ofte nødvendigt at deltage i to biler, hvis der er børn med.
Hvis begge biler skal kunne dyste på lige fod om point, kræver det to medlemsskaber, hvilket måske kan være belastende for en ung økonomi. Vi overvejer derfor at se på en type
familiemedlemsskab – men detaljerne skal gennemarbejdes
grundigt.

Referat af MG Car Club Generalforsamling
2017-04-02

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Frank fremlægger regnskab 2016.

Bladudvalget

Stemmeberettiget medlemmer tilstede: 75
Dagsorden er som følger:
1: Valg af dirigent
2: Formanden aflægger bestyrelsens beretning
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4: Behandling af indkomne forslag
5: Valg af formand
6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
7: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8: Valg af 2 revisorer
9: Eventuelt
Uddeling af Enevold Vestergaards vandrepokal Som i år går
til Morgens Appelt Petersen.

1. Valg af dirigent
Forslag fra formanden er Gert Jørgensen, som bliver godkendt af generalforsamlingen.
Gert konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og
gennemgår programmet.

2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
Jens byskov Jensen læser klubbens beretning for 2016 op.
Uffe kommenterer beretningen: god beretnining og nævner
at der gerne må være flere tekninske artikler i bladet. Beretning godkendt

Underskud på 13.500 kr. Budgtettet holder men indtægter
stemmer ikke. Kontigentintægter: mangler 20.000 kr. Udgifter
i alt 592.889,50 kr. Driftresultat -13.630,82 kr.
Kommentar
Jeppe holm: Hvor mange medlemmer har vi mistet i 2016?
Svar: Frank Neuman: Det kan vi ikke svare på uden at have
set på en bestemt periode, da indmeldinger og udmeldinger
kommer løbende.
Frank hjuler:
Har man overvejet at få trykt pladet i udlandet?
Svar: Nej det har vi ikke. Hvorfor har man brugt flere penge
på hjemmesiden?
Svar: Fordi det var nødvendigt, for at få det sidste på plads.
JeppeHolm:
Har man lavet en risikoanalyse af banken?
Svar: Nej det har man ikke, da vi kun har 2500 kr. i aktier så er
det ikke nødvendigt. Hvor stor en egenkapital skal man have?
Svar: Egenkapital er ca. så stor som et års indtægt.
Klubshoppen
Frank gennem går klubshoppens resultat Ingen spørgsmål til
regnskabet. Budget 2017 Vi budgeterer med lavere kontigentindtægt efter erfaring fra 2016.
Vi kører forsøg med efterspørgslen af medlemsliste efter den
kun kan købes i klubshoppen.
Tilskud til nyt klublokale til klubshoppen, hvor der også er
mulighed for at afholde pubmøde Ingen spørgsmål til budgettet for 2017.
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4.Behandling af indkomne forslag
Forslag 1
§5. Kontingent
Kontingentet skal betales senest den 1. januar. (…) Medlemmer, der optages efter den 1. juli, betaler 1/2 års kontingent
for perioden frem til den 31. december.
Foreslås ændret til:
§5. Kontingent
Kontingentet skal betales senest den 1. december. (…) Medlemmer, der optages efter den 1. juli, betaler 1/2 års kontingent for perioden frem til den 31. oktober.
Vedtaget med 68 for og 2 ved ikke
Forslag 2
§10. Generalforsamlingen
(…) Ved gyldigt medlem forstås medlemmer, som har betalt
kontingent inden 1. januar i henhold til §5.
Foreslås ændret til: §10. Generalforsamlingen
(…) Ved gyldigt medlem forstås medlemmer, som har betalt
kontingent i henhold til §5. Vedtaget med håndsopretningen
Forslag 3 §11. Ekstraordinær generalforsamling
Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det nødvendigt. Herudover kan
10% af medlemmerne, dog min. 50 medlemmer, forlange
ekstraordinær generalforsamling ved med angivelse af dagsorden at fremsætte begæring herom til formanden. Vedtaget
med håndsopretning

5.Valg af formand
Jens Byskov står til genvalg Genvalgt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Frank står ikke til genvalg, derfor foreslår bestyrrelsen Carl
Helmers Carl bliver valgt ved klap fra generalforsamligen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Ole Mørk valgt som afstatning for Søren Wivel som anden
supliant

8. Valg af 2 revisorer
Søren og Morgens er genvalgt som revisorer

9. Eventuelt
Indkommende forslag fra Ebbe Hastrup er kommet ind under
Eventuelt da de ikke fomuleret sådan til de kan stemmes om.
Forslag 1:
I henhold til almindelige foreningsregler er gældende, at
Generalforsamlingen er en forenings øverste myndighed. En
bestyrelse skal således rette sig efter generalforsamlingens
beslutninger.
Vor bestyrelse har mulighed for at fastsætte sin egen forretningsorden og vælge kasserer og sekretær. En forretningsorden er en opgavebeskrivelse for bestyrelsens arbejde
i det kommende år og eventuel fordeling af opgaver mellem
bestyrelsens medlemmer. Herudover kan der nedsættes
udvalg til løsning af særlige opgaver.
I det forløbne år har bestyrelsen ved formanden udarbejdet såkaldte stillingsbeskrivelser for forskellig områder og
personer.
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I den forbindelse er der beskrevet at formanden skal have
særlige sproglige kvalifikationer og tilsvarende har formanden i bladet fremsat særlige kvalifikationer for en ny kasserer.
Der er pålagt pubkoordinatorer og andre særlige opgaver.
Ved at stille særlige krav til formandens sproglig kvalifikationer m.v. afskæres en række medlemmer fra at blive valgt
som formand og kasserer, hvilket ikke er i overensstemmelse
med almindelige demokratiske principper.
Endvidere arrangeres pubmøder af en række MG entusiaster, som udfører et stort job for klubben på frivillig basis.
Denne entusiasme skal efter min opfattelse ikke kvæles ved
pålæg fra formanden/ bestyrelsen. Tvært imod skulle det
gerne være sådan, at bestyrelsen støtter op om dette lokale
arbejde.
Der ønskes en afstemning om at bestyrelsen ikke er bemyndiget til at udarbejde stillingsbeskrivelse, som diskvalificerer
enkelt medlemmer til tillidsposter.
At bestyrelsen alene kan opstille en forslagsliste til hvilke
opgaver der kan være i forbindelse med pubmøder m.v.
Kommentar:
I forbindelsen med det årlige udvalgsmøde i 2014, blev
bestyrrelsen bedt om af de frivilligeudvalgs deltagere at få
lavet en form for job beskrivelse for hver post i klubben, så
det var nemt at vidergive posten til en ny og til man havde et
overblik af hvad posten kig ud på. Derfor blev der i gangsat
et arbejde med at beskrive de forskellige poster som nu er
færdige og offentlige gjort.
Forslag 2:
På sidste års generalforsamling anmodede formanden om
en vejledende afstemning omkring trykning af kalender og
medlemslise. Afstemningens resultat var, at der ikke var
ønske om disse.
Til trods herfor har bestyrelsen i år udsendt kalender, som jo
koster en betydelig sum.
Endvidere har bestyrelsen ladet trykke en begrænset oplag
af medlemslisten, som medlemmerne kan købe.
Jeg skal gøre opmærksom på, at det ikke er antallet af medlemslister, om koster de fleste kroner, men det første
eksemplar.
Personligt forstår jeg ikke disse beslutninger med udgangspunkt i sidste års generalforsamling vejledende afstemning.
Der ønskes en afstemning om der fortsat skal trykkes og
udsendes en kalender.
Der ønskes en afstemning om der fortsat skal trykkes en
medlemsliste.
Kommentar:
Bestyrrelsen har besluttet at kalenderen udsendes som vi
plejer, og medlemslisten bliver trykt så medlemmer kan købe
den i klubshoppen
Forslag 3:
Klubben afholder årligt en række klubmesterskabsløb og i
den forbindelse har bestyrelsen hidtil ydet et tilskud på kr.
3000 pr. løb.
Regnskabet for de enkelte løb fremgår ikke af klubbens regnskab, hvilket de bør gøre. Bemærkelsesværdigt er der ikke
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ydet underskudsgaranti, altså en fordobling af tilskuddet.
Dette skyldes vel, at arrangøren af de enkelte løb skaffer en
række sponsorer opkræver det obligatoriske startgebyr.
Resultatet er at arrangøren har et temmelig stort beløb i
overskud, som går i egen lomme i stedet for klubbens kasse.
Generalforsamlingen bedes ved afstemning tage stilling om
at reglerne ændres til at klubben yder en underskudsgaranti i
forbindelse med klubmesterskabsløb.
Kommentar:
Jørgen Lind mener at forlagstilleren tidligvis aldrig har
arrengeret et mesterskabsløb, hvis han tror det er en god foretning, og at han bude skamme sig ved at beskylde frivilige
for at tjerne penge på løb, da det er et stort stykke frivilligt
arbejde de lægger i klubben.
Mogens Appel petersen mener også man skal ladevære
med at gå sådan i små sko, det er roden til alt ondt og det vil
dræbe alt frivillgt arbejde frem over.
Forslag 4:
Jeg har bemærket, at formanden/ bestyrelsen fremhæver at
der ydes kørselsgodtgørelse til visse i klart definerede formål.
Kørselsgodtgørelse udgør ofte i klubber et uforholdsmæssigt
stort beløb, hvorfor det er almindeligt, at man yder et benzin
tilskud svarende til kr. 1,00 pr. km. og ikke i overensstemmelse med statens regler. Tilskud ydes ved opgivelse af fra
sted til sted.
Jeg finder, at det er uacceptabelt, at man januar holdt møde
i Thisted for de frivillige, således at kørselstilskuddet for den
overvejende del af deltagerne bliver størst mulig. Det vil altid
være billigst at holde det centralt mellem Aarhus, Vejle og
Silkeborg.
Man skal huske, at det er ikke for pengenes skyld, at man
påtager sin en opgave, men man yder en indsats af interesse
for klubben.
Generalforsamlingen bedes ved afstemning tage stilling om
der skal ydes benzin tilskud eller kilometerpenge efter statens regler samt hvilke aktiviteter der kan ydes tilskud til.
Kommentar:
Mogens Appelt Petersen mener også man skal ladevære
med at gå sådan i små sko, det er roden til alt ondt og det vil
dræbe alt frivillgt arbejde frem over.

Generalforsamlingen bedes efter drøftelse ved afstemning
tage stilling om tilskud størrelse og arrangementstyper.
Kommentar:
Kasseren mener at forslaget er helt umuligt at administrer
da kasseren ikke kan vide hvor mange arrangementer der
vil komme og antal deltager, og der vil kommer en kæmpe
regning efter en særson afslutning.
AP mener at de i østjylland (Årsslev) er dygtigere ind de
andre område og har et større antal deltager til deres arrangementer og derfor skal have flere penge, ind dem som har
pubmøde i deres private hjem og har damerne med.
Forslag 6:
I henhold til referater på hjemmesiden fremgår det, at der er
et uforholdsmæssigt stor antal medlemmer som er udmeldt.
Den angivne begrundelse at medlemmerne er afgået ved
døden eller har solgt køretøjet holder sandsynligvis ikke.
Har formanden/ bestyrelsen kontaktet de udmeldte for at få
uddybet den enkelte udmeldelse?
Jeg er bekendt med, at man blot meddeler pr. mail, at det er
noteret, hvilket jeg ikke finder acceptabelt i alle tilfælde.
Hvad bør bestyrelsen gøre for at fastholde medlemmer?
Generalforsamlingen bedes efter drøftelse ved afstemning
tage stilling hvilke aktiviteter der skal iværksættes ved udmeldelser.
Svar: Bestyrelsen er i dialog med alle der ønsker at melde
sig ud af klubben. Fakta er, at de fleste henvendelser i det
forgangne år har været fra pårørende til medlemmer, der er
afgået ved døden. Her kan vi kun kondolere og tilbyde vores
hjælp, hvis de ønsker at sælge MG’en. Vi tilbyder også gerne,
at medlemsskabet kan gå videre til en evt kommende ejer,
hvis en bil sælges
Forslagene blev diskuteret af generalforsamlingen og der
blev ikke fundet nogen grund til at går lænegere med nogen
af forslagene.
Mogens Hempel Foreslår at vi giver Micheal Amorsen en
hånd som tillykke med korringen af det flotteste billede i den
Engelske klub blad.
Bestyrelsen siger tak for denne gang

Forslag 5:
En klub, hvor medlemmerne betaler kontingent, bør en del af
kontingentet gå til arrangementer for det enkelte medlem.
Det foreslås, at der ydes tilskud på lige for for alle medlemsarrangementer ud over klubmesterskabsløb.
Der ydes fremover ikke særlige tilskud til MG Sport.
Det foreslås, at der ydes et tilskud til pubmøder og MG Sport
på kr. 50,00 pr. deltagende medlem af klubben pr. arrangement.
Den ansvarlige for arrangementet registrer deltager og medlemsnummer på en liste som afleveres en gang årligt til kasseren. Kasseren udbetaler et beløb efter hvert arrangement
på anmodning fra den ansvarlige for arrangementet.
Tilskuddets størrelse fastsættes en gang årligt af generalforsamlingen.
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Den 12 februar mistede MG Car Club organisationen I Europa en af
sine frontkæmpere.
De fleste der kender Fabio kender ham nok som arrangør af det
tilbagevendende MG Event MG ”By The Sea” ved Gabicca Mare i
Italien. Siden 1992 har Fabio hvert andet år stået for dette ugelange
arrangement som mange af os danskere har deltaget i – sidst i 2016.
Fabio elskede sit Italien, og han elskede at vise det frem for alle ”all
my MG Friends” som han plejede at sige.
Fabio har repræsenteret MG Car Club d’Italia, I udlandet siden starten
af 90rne de sidaste 20 år som precident” for den itaklienske klub, hvor
han var med til at stifte ”MG Car Club European Conference”, der er
en sammenkomst hvor alle europæiske klubber samles hver andet år.
Det var her jeg første gang mødte Fabio i 1992, og det har siden
udviklet sig til et varmt venskab, med masser af diskussioner omkring
hvordan den Europæiske MG Car Club bevægelse skulle udvikle
sig og efter hvilke principper det skulle være. Her var Fabio meget
principfast, og holdt fast på de værdier der binder MG Car Club sammen. Når disse diskussioner så var forbi skulle livet nydes - og her var
Fabio ekspert som en rigtig Italiener. Han var utrolig charmerende og
elskede at fortælle om Italien og den italienske historie.
I sit arbejdsliv havde Fabio mange vigtige poster i FN og i det Italienske landbrugsministerium.
Fabio var i over 30 år gift med sin elskede Patricia, og vore tanke går i
denne tid til hende.
Vi vil savne Fabio som den gode ven og som det fantastiske klub
menneske han var i MG Car Club organisationen.
Gert Jørgensen
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Husk, vi har altid co-drivers med på vores
køreture.

Onsdag den 10-05-2017
Vi mødes ved klubhuset kl. 18.30 Finn
Petersen har fundet en smuk rute, og et
godt sted til aftenkaffen.
Er vejret dårlig aflyses der dagen før på
mail.
Vi kan evt. holde kaffemøde i klubhuset.
Husk kaffe , kage og co-driver. tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Onsdag den 14-06-2017
Igen i år vil der være grill aften ved klubhuset, som sædvanligt er der øl/vand
eller vin og selvfølgelig salatbar.
Husk vi starter kl. 18.00 prisen bliver 75 kr.
Husk tilmelding på. tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Søndag den 25-06-2017
Start i Randers slut i Egense indbydelse/
program/tilmelding følger senere.

Onsdag den 05-07 2017
Så laver Lars Larsen igen turen til Norsminde. Vi mødes ved Frederikskirkens P
Plads Hørhavevej 8270 Højbjerg kl. 18.30.
Ingen tilmelding men mød talstærkt op.
Torsdag den 27-07-2017
Vi kører denne aften en tur til Hevring,
vi satser på at køre både fra Randers og
Århus, men tid og mødested kommer
senere. Den lokale borgerforening laver
mad, så husk tilmelding,
Ønsker du mad skal det gerne bestilles
ved tilmelding.
tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Onsdag den 09-08-2017
Aftenkøretur ved Ebbe Hastrup Holm.
Start ved Skødstrup Kirke kl. 18.00
Tag kaffekurven med til afsluttende
aftenkaffe.
tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Onsdag den 16-08-2017
Vi laver en tur til Markusminde Golf Klub.
Start både fra Randers og Århus.Efter en
tur i oplandet ender vi ved Markusminde
Golf Klub til eftermiddagskaffe og kage.
Efter kaffen prøver vi at svinge lidt med
golfkøllerne, måske med en lille konkurrence? Efter sådan en gang hård træning
kører vi til Årslev Kro og får vores aftensmad. Ved dårligt vejr bliver det kun til
fællesspisning på Årslev kro.
Husk tilmelding på tilmelding_mg_oestj@yahoo.com
Onsdag den 13-09-2017
Det er efterhånden blevet en fast tradition, at vi giver beboerne på Høskoven
en tur i vores MG`er. Mød op med din bil
til glæde for beboerne.
Vi slutter med kaffe i klubhuset.

Onsdag den 27-09-2017
Vi har fået en invitation fra Køsters Motorboghandel.
Vi mødes ved boghandlen kl.19.00, tilmelding nødvendig på. tilmelding_mg_
oestj@yahoo.com

delig hyggeligt kaffemøde kl.19.00
Evt. findes senere et indslag – f.eks. miniforedrag. Husk tilmelding på.
tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Onsdag den 08-11-2017
Vi mødes i klubhuset til et ganske almindelig hyggeligt kaffemøde kl.19.00
Evt. findes senere et indslag – f.eks. miniforedrag. Husk tilmelding på.
tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Torsdag den 23-11-2017
Vi fået lov til komme på besøg i Auto
Galleriet i Århus på deres klubaften, derfor er det en torsdag.
Husk tilmelding på.
tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Onsdag den 13-12-2017
Så blev det igen tid til alle tiders julefrokost i klubhuset, vi mødes kl. 18.00.
Da pladserne er begrænset -> Husk
tilmelding,
tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Onsdag den 11-10-2017
Vi mødes i klubhuset til et ganske alminMGCC, Denmark
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Til vore medlemmer.
Vi har været så heldige fremover at kunne
bringe gode råd m.v. fra Matthies Nissen.
Matthies – som er medlem af MG Car Club
Danish Centre - har velvilligt indvilget i at
videregive disse råd til vores medlemmer.

Teknik

, holdn

inger

og god

e råd

Da jeg – endnu ikke – har modtaget
klager over mine skriblerier, men udelukkende positive tilkendegivelser, vil
jeg fortsætte som om intet er hændt!
De næste par gange vil jeg koncentrere
mig om MG’ens elektriske anlæg.
Det elektriske anlæg
MG’erne har siden deres fremkomst
for snart 90 år siden kørt med 12 volts
elektriske anlæg. På kontinentet kørte
stort set alle biler fra den tid med et 6
volts anlæg. De tyske biler, som ellers
i mange kredse ansås for at være de
britiske biler overlegne, kørte helt op
til midt i tresserne med 6 volts anlæg.
Sandsynligvis fordi det var billigere at
fremstille. Tyske hverdagsbiler var just
heller ikke kendt for at være ”udstyrsstykker”. I et 6 volts anlæg er muligheden for spændingsfald i lys og lygter
væsentlig større, hvilket jeg tydeligt
kan huske - når man efter mørkets
frembrud mødte en VW ”boble” med
tændt nærlys, så var det ikke særligt
blændende!
Polaritet
Briterne vandt denne del af kampen,
idet alle moderne biler i dag kører med
12 volts spænding, bortset fra lastbiler
og busser, der kører med 24 volt. Men
på ét punkt tabte briterne kampen. De
holdt stædigt fast i at stelforbindelsen
skulle være med plus til stel. Dette
måtte de nødtvungent fravige efter
vekselstrømsgeneratorens fremkomst,
idet denne på grund af de indbyggede
ensretterdioder kun kan arbejde med
minus til stel. Og en akkumulator kan
ikke modtage og lagre vekselstrøm,
kun jævnstrøm, derfor er ensretterdioder nødvendige.
Op til 1967 kørte alle MG’erne med
plus til stel. Hvis du har en MG fra før
1967, der kører med minus til stel, så er
32

der nogen – måske dig selv – der har
ompolariseret systemet.

Plus til stel på de gamle!
Dyr og besværlig løsning
I indledningen nævnte jeg at briterne
ikke kørte med 6 volts akkumulatorer
i deres biler. Det er dog en sandhed
med modifikationer, idet alle A’ere og
B’ere op til 1974 kørte med to 6 volts
serieforbundne akkumulatorer, som
tilsammen gav 12 volt. Dette formentlig fordi MG’s ingeniører ønskede den
optimale vægtfordeling i bilen – én
akkumulator i hver side af bilen omme
bag forsæderne – helt optimalt, rent
vægtfordelingsmæssigt!
Mange MG ejere har siden udskiftet de
to 6 volt med én 12 volt akkumulator,
dels fordi det er svært at opdrive 6
volts akkumulatorer i den størrelse, der
passer ned i akkumulatorkassen og
dels fordi et nedbrud af bare den ene
akkumulator betyder, at man er nødt
til at udskifte begge akkumulatorer.
Når akkumulatorer serieforbindes, så
optræder de samlet set som én 12
volts akkumulator og man kan i sagens
natur ikke køre med en halv gammel
og en halv ny akkumulator, så vil hele
akkumulatoren være lige så lidt effektiv
som en halvgammel akkumulator.
Begrænset kapacitet
Man skal tænke sig om, hvis man nøjes
med at montere en enkelt 12 volts
akkumulator. Pladsen i akkumulatorrummet er begrænset, der er kun plads
MGCC, Denmark

til en lille akkumulator med begrænset
kapacitet. Men kapaciteten reduceres
fra de oprindelige 2 x 56 Ah til ca. 44
Ah. (Ah læses som amperetimer. En
44 Ah akkumulator er i stand til – rent
teoretisk – at afgive én ampere i 44
timer eller 2 ampere i 22 timer osv.)
Den mindre kapacitet er måske til at
leve med, hvis bilen er monteret med
vekselstrømsgenerator, der i en nyere
MG’er lader med 33 eller 44 ampere.
Jævnstrømsdynamoen lader kun med
22 ampere, svarende til 12 volt x 22
ampere = ca. 260 watt og det kan give
problemer!
I virkeligheden lader dynamoen og
vekselstrømsgeneratoren med 14,7 volt.
Det er nødvendigt for at kunne ”presse”
min. 12 volt ned i akkumulatoren, men
i praksis vil du opleve det, som om
der kun er 12 – 13 volts spænding til
rådighed på akkumulatoren og i selve
ledningsnettet.
Da Rikke købte sin MGB årgang 1964
var den, som den årgang skulle
være, udstyret med den originale
jævnstrømsdynamo og en enkelt 12
volts akkumulator på ca. 44 Ah. På et
tidspunkt besluttede hun sig for at
ville køre DASU Classic (O-løb) i bilen.
Første gang var det et kedeligt vejr –
regnfuldt og koldt. Altså blæsermotor,
viskermotor og nærlys tændt. Hertil
skal lægges forbrug til tændingsanlæg
og benzinpumpe, samt periodevis
anvendelse af stop- og blinklys. Og så
var der frokostpause. Herefter ud for at
starte bilen – ØV (næsten) ingen strøm
– bilen måtte skubbes i gang!
Hvad var der gået galt? Alene nærlys
mv. bruger 180 – 200 watt, hertil skal
lægges alle de andre forbrugere, som
bruger noget mere end den resterende

brugt megen strøm til at starte bilen,
der er altså ”lavvande” i akkumulatoren.
Prøv så at tænde nærlyset. Nu falder
ladningen fra 20 til ca. 5 ampere, hvis
du kun kører med en dynamo. Der er
altså kun 5 ampere til alt det andet
forbrug: viskere, sprinkleranlæg, blæser,
tegngivningsapparatet og evt. ekstralygter.

til rådighed værende kapacitet på 60 –
80 watt. Altså var akkumulatoren blevet
kørt delvis tom! Elementært, men det
havde jeg ikke tænkt over inden jeg
sendte hende af sted!
Den korrekte løsning
Hvordan afhjælper man et sådant problem? Der er to muligheder: Montering
af endnu en 12 volts akkumulator i
det tomme akkumulatorrum, den skal
parallelforbindes (ikke serieforbindes)
til den eksisterende akkumulator. Det er
nok den mest korrekte løsning.

Jævnstrømsdynamo
En anden mulighed er at udskifte
jævnstrømsdynamoen med en
vekselstrømsgenerator, der kan lade
med 44 ampere, dvs. at den afgiver
ca. 520 watt eller det dobbelte af hvad
jævnstrømsdynamoen er i stand til at
afgive. Vi valgte den sidste løsning, selv
om den desværre ikke er original for en
1964 årgang. En kombination af begge
løsninger ville have været optimalt. Det
må jeg se at få lavet!
Kunne man under kørslen være advaret
mod det - i denne situation – alt for
store forbrug? Ja, hvis man kunne overvåge tilførslen af energi til akkumulatoren. Det kan man hvis man har

Vekselstrømsgenerator
monteret et amperemeter (se billede)
– og nej et voltmeter duer ikke i denne
sammenhæng, idet det kun registrerer
den spænding som dynamoen afgiver
og hvilespændingen på akkumulatoren,
når motoren er standset.
Aflæsning af amperemeteret
Amperemeteret registrerer al strøm fra
dynamo til akkumulator og det aktuelle forbrug modsatte vej. Viseren på
amperemeteret viser nettoregnskabet,
idet der trækkes fra og lægges til, det
er altså det øjeblikkelige nettoresultat,
som du kan aflæse på amperemeteret. Hvis der er overskud af strøm til
akkumulatoren vil viseren slå ud til plus
siden og modsat hvis der er underskud
vil den slå ud til minus siden. Men helt
så enkelt er det ikke – desværre.
Lad os køre en tur. Tændingen sættes til og viseren slår lidt ud til minus.
Når motoren er startet vil viseren stå
i nærheden af minus i tomgang, idet
dynamoen eller generatoren først lader
når de kommer op i omdrejninger.
Efterhånden som motoromdrejningerne øges vil viseren dreje mod plus
og registrere en ladning på op til ca. 20
ampere, hvis du kører med en jævnstrømsdynamo og ca. 35 – 40 ampere,
hvis du kører med en generator. Den
kraftige ladning skyldes, at du har
MGCC, Denmark

Stands herefter motoren og tænd
for alle forbrugerne, dvs. lys, viskere,
blæser mv. Læg mærke til at viseren
slår kraftigt ud til minussiden. Du kan
på denne måde aflæse hvor meget
alle forbrugerne sammenlagt bruger af
strøm. Du vil blive forbavset! Med alle
forbrugerne tændt vil du næppe være
i stand til at starte bilen efter bare 15
min.!
Men nu bliver det lidt indviklet!
Men bliv nu ikke bange, hvis amperemeteret efter et par kilometers kørsel
går ned i nærheden af 0, det er blot
et godt tegn på, at akkumulatoren er
ved at være fuldt opladet. Husk på at
det kun er nettoregnskabet, som du
aflæser på amperemeteret.
Betyder det at man ikke kan køre med
alt det elektriske udstyr tilsluttet samtidigt? Jo, det kan du godt, hvis bilens
akkumulator er stor nok, for så er der
nemlig en del ekstra strøm på ”tanken”.
Magnette ZB har ab fabrik en akkumulator på 58 Ah. Jeg har monteret en
større akkumulator på Rikkes Magnette
med en kapacitet på 74 Ah og det
hjælper noget på problemet. Men jeg
er glad for at bilen som standard har
et amperemeter. Det burde alle A’ere,
B’ere og Midget med jævnstrømsdynamo også have haft ab fabrik. Amperemeteret minder én om at man til
stadighed skal udvise mådehold.
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Amperemeter

Man kan selv få eftermonteret et amperemeter. På http://www.gaugeguys.
com/Smiths/classic.htm kan du se alle
de klassiske Smiths instrumenter samt
monteringsvejledning for amperemeter mv.
Vekselstrømsgeneratoren løser
ikke alle problemer
Men der er jo stadigvæk en mulighed
tilbage: vekselstrømsgeneratoren.
Desværre er MG’ernes generatorer på
ca. 520 watt nogle ”svæklinge”, der
langt fra lever op til dagens standard.
En moderne personbil har i dag en
generator på ca. 2000 watt, men så
sluger den også næsten 3 hk når den er
fuldt belastet!
Tilsvarende sluger MG generatoren kun
0,7 hk, men det er godt det samme, for
ellers ville den tynde ventilatorkilerem,
der er standard på MG’erne, knække
første gang generatoren blev fuldt
belastet!
En anden ulempe er at generatoren
på MG’en – lige som jævnstrømsdynamoen – først lader ved fuld styrke når
den kommer op i omdrejninger, og
ikke, som i vores moderne hverdagsbiler lader også ved tomgang.
Hvis du synes at det skæmmer dit
motorrum, med en moderne vekselstrømsgenerator, så er der råd herfor.
Man kan for ca. 1500,- kr købe en
generator, der er bygget ind i et hus fra
en jævnstrømsdynamo. Det ser pænt
ud og du kan snyde dine omgivelser
når du med stolthed viser motorrummet frem, men du kan ikke snyde dig
selv! Der er et spørgsmål om smag og
behag!
Kloge ord til eftertanke
En af vore fremmeste klassiker motor34

kendere, Niels Jonassen, har udtrykt det
således:
Jeg har den holdning at historiske
motorkøretøjer skal køres og ikke stå
stille, men de skal samtidig vedligeholdes korrekt og originalt. Kører man i et
gammelt køretøj er det for at opleve
hvordan det var dengang.
I sandhed – det oplever man når man
blot kører med en jævnstrømsdynamo!
Jeg er i øvrigt enig med Niels Jonassen: Vi skal forsøge at bevare de gamle
køretøjers originalitet og ikke ændre
eller bygge om bare for at få en mere
moderne, tidssvarende og komfortabel
bil.
Aktuelt: Kølingsproblemer?
I sidste nummer af vores klubblad
var der en artikel med overskriften:
Kølingsproblemer? af et af vore svenske
medlemmer Calle. Artiklen omtaler
MGCC, Denmark

Evans Waterless Engine Coolant. Et
andet af vore medlemmer Kurt Bull
(indehaver af British Sportscars) har ”demonstreret” produktet på et klubmøde
i Nærum – Kurt forhandler produktet. .
Køleproblemer generelt er meget
detaljeret taget under behandling af
et australsk medlem i det engelske
klubblad Safety Fast! i april 2013 (vol. 57,
no. 04). Artiklen, der bærer overskriften
MGA Hot Running Issues (Circumstances, causes and (some) solutions), bør
læses af alle MGA ejere, da det primært
er MGA’ens køleproblemer det drejer
sig om. Lån eller kopier bladet af en
klubkammerat.
PS: Næste gang vil jeg kort fortælle om
hvorledes jeg selv rensede kølesystemet på Magnetten. Det tillader pladsen
ikke denne gang.
På gensyn!

Indbydelse til arrangementer

MG CarClub
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MG klubbens sommertur, søndag den 9. juli 2017.
Den årlige sommertur går i år til det nordvestlige Sjælland.
Turen starter på Mullerup Havn,
hvor vi får udleveret et kort og lidt snak om dagens
tur.
Der bliver tid til en kop kaffe og et stykke kage før
afgang.
Kaffen har i selv med, men kagen har nogle venlige
kvindelige medlemmer bagt.
Herefter går turen gennem det smukke
nordvestsjællandske landskab, og vi ender
på Røsnæs ved
Dyrehøj Vingård.
Danmarks største vingård.
Her får vi en rundvisning i vinmarken.

Kalundborg fjord, ned over Storebæltsbroen og til Fyn.

Når vi er blevet lidt klogere på vin, spiser vi
Vores medbragte mad på de sydvendte
skråninger i vinmarken, med udsigt over

Efter frokost, kører vi mod øst gennem de smukke
landskaber omkring Jyderup og Mørkøv, og slutter
turen ved Bro Mølle Kro.
På kroen kan der købe kaffe og kage, eller hvis man
hellere vil drikke sin egen kaffe, er der en stor p-plads
lige overfor kroen.
Herefter går turen hjemad.
Program:
Mullerup Havn kl. 9:30. Afgang kl. 10:00
Ankomst Dyrehøj Vingård kl. 11:30. Klubben betaler for rundvisning
kr. 90,00 pr. prs.
Afgang kl. 13:30.
Ankomst Bro Mølle Kro kl. 15:00.
Ved tilmelding vil vi gerne vide hvor mange der vil drikke kaffe på kroen.
Tilmelding senest den 20. juni 2017 til:
Helje Sørensen.
Mail: helje@outlook.dk

MGCC, Denmark
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Indbydelse til arrangementer

MG Midt-Vest aktiviteter sommeren 2017.
Torsdag den 4. maj
Veteranbiltræf på Færchtorvet i Holstebro
Mødetidspunkt er frit fra kl. 17.00
Torsdag den 18. maj
Torsdagstræf på Ringkøbing havn
Vi mødes kl. 18.30 på p-pladsen ved havnegrillen
Torsdag den 1. juni
Veteranbiltræf på Færchtorvet i Holstebro
Mødetidspunkt er frit fra kl. 17.00
Mandag den 5. juni
Klassisk køredag med start i Herning
Carsten Thorgaard arrangerer
Yderligere info kommer på mail

MG CarClub

DENMARK

Søndag den 6. august
Udflugt til Ans-området
Bente og Søren Kjeldsen arrangerer
Yderligere info kommer på mail
Torsdag den 17. august
Torsdagstræf i Dollerup bakker
Mødetidspunkt kl. 18.30 på p-pladsen ved ishuset
Torsdag den 7. september
Veteranbiltræf på Færchtorvet i Holstebro
Mødetidspunkt frit fra kl. 17.00
Lørdag den 16. september
MGCC klubmesterskabsløb – MG MidtVest løbet
Carsten Thorgaard arrangerer
Yderligere info kommer på mail og i klubbladet

Torsdag den 22. juni
Torsdagstræf ved Tambohus kro
Mødetidspunkt kl. 18.30 på p-pladsen ved kroen

Torsdag den 21. september
Torsdagstræf ved Grove kirke
Mødetidspunkt kl. 18.30 på p-pladsen ved kirken, husk borde
og stole

Torsdag den 3. august
Veteranbiltræf på Færchtorvet i Holstebro
Mødetidspunkt er frit fra kl. 17.00

Ønsker du at blive tilmeldt nyhedsmailen fra MG MidtVest, kan
du sende en mail til Erik Thesbjerg
mgccmidtvest@mvbmail.dk
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Klubmesterskabsløb

Midsommerløbet 2017
Vi byder velkommen til Midsommerløbet lørdag den 1juli 2017
Ruten går af de små veje rundt i et naturskønt område i Syd-Vest-Jylland.
Vi glæder os til at se jer til årets sommerløb
Vi starter dagen ved Junkers auto Industrivej 17 7200 Grindsted
Startnumre og løbsinfo udleveres ved start
Kl: 8.30 Registering, kaffe /te og rundstykker
Kl: 9.30 Velkomst og information
Kl:10.00 Første bil sendes af sted og herefter et hvert minut.
Kl: ca 12.00-13.30 Middag i det blå
Kl: ca 15.30 Kaffebord på Lamborgvej2 7200 Grindsted
Kl: 16.00 Præmieudeling
Ved tilmelding bedes følgende oplyst:
Navn og medkører……………………………………………
Adresse………………………….Postnr. og by……………….
Medlemsnr……………………...Telefonnr og mail………….
Mg type og årgang……………………………………………

Betaling:
Startgebyr kr.60,-pr.bil									Kr…….
Morgenkaffe+middag+eftermiddagskaffe a 150 kr pr person 			
Antal……
Kr…….
										

I alt kr……..

Husk tilmelding er først gyldig, når startgebyr og bestilt forplejning er betalt. Ved for sen tilmelding/betaling opkræves et gebyr
på kr.50

Tilmelding senest den 18 juni
Scan eller kopier denne side og send den på mail til:oldtimer@hansen.mail.dk
Eller Bøje Hansen, telefon 28256015
Eller Flemming Duerlund 26789512
Betaling til bank:Reg. Nr. 9686 Kontonr.0001833383 i Den Jyske Sparekasse
Med venlig Mg hilsen
Anette, Flemming og Bøje

MGCC, Denmark

37

Vi sætter pris på originalerne

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

Hvem er vi?
Klassiske køretøjer 1983-1989
1/1-årlig præmie i kr.

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

25.000

605

224

25.000

1.488

508

75.000

880

224

75.000

2.167

508

125.000

1.085

224

125.000

2.669

508

175.000

1.287

224

175.000

3.168

508

225.000

1.481

224

225.000

3.644

508

275.000

1.697

224

275.000

4.174

508

325.000

1.961

224

325.000

4.823

508

375.000

2.223

224

375.000

5.469

508

425.000

2.486

224

425.000

6.118

508

475.000

2.694

224

475.000

6.627

508

525.000

3.013

224

525.000

7.410

508

Osv.
Selvrisiko

Vi har et indgående kendskab til
veterankøretøjer og mange års er
faring i at forsikre dit køretøj bedst
muligt.
Vi ser os selv som en del af veteran
folket og kender derfor de flestes
behov og ønsker.
Du er velkommen til at kontakte os
for at høre mere om priser og ind
tegningsregler.
Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Osv.
1.496

Selvrisiko

2.992

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

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

38

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer.

MGCC, Denmark

En del af

Forsikring til
dit kæreste eje

Har du en veteranbil, kan du og din bil
blive forsikret i Runa Forsikring
Årlig pris for ansvar og kasko

Vi tilbyder

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

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

Indeks 2016
PS: Vores normale bilforsikring blev kåret Bedst i Test juni 2015 af Tænk Penge.

Vi passer på dig
Kontakt os for mere information
www.runa.dk • 33 32 22 00

RUNA VETERAN
– en del af LB Forsikring

MGCC, Denmark
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Tilmelding til MG Als Løbet, 11. - 13. august 2017

9a

Medlemsnummer:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Kører:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Medkører:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Adresse:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

☐ Driving Test

t
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ø
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Camping ved hytten og bilen er GRATIS hele weekenden
– kryds af hvis du ønsker at campere
☐ Camping
Fælles åben sovesal efter først til mølle princippet
– kryds af hvis du ønsker en plads på gulvet .

☐ Sovesal

20 17

11. - 13. a

BEMÆRK! Campingvogne og mobilehomes er ikke tilladt på græsområderne,
men kun på den lille parkeringsplads!

8

R ET R O

Børn under 12 år GRATIS, antal:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

7a

☐ MG Als Løb
☐ Gymkhana

8a
8

7

Jeg/vi deltager i:
Jeg/vi deltager i:

8a

MG-Type:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Årgang:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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kr . 145,- /pers .

kr .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Frokost, eftermiddagskaffe og middag lørdag

kr. 310,- /pers.

kr.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Morgenmad og frokost søndag

kr. 120,- /pers.

kr.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Deltagergebyr for alle aktiviteter

kr. 60,- /bil

kr.

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

kr .

 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6

Vedlagt overfører jeg/vi i alt

6a

6a

Grilltilbehør fredag og morgenmad lørdag morgen

Beløbet overføres til bankkonto: reg. nr.: 8010, kontonr.: 1087247, senest den 10. juli
5a

Alternative overnatningsmuligheder:
Bed & Breakfast: www .visitsonderborg .dk og søg på ”overnatning”

5

Hoteller:
Comwell Hotel, Rosengade 2, 6400 Sønderborg, tlf. 74 42 19 00, hotel.sonderborg@comwell.com
Fjordhotellet, Langdel 2, 6440 Augustenborg, tlf. 74 47 12 22, mail@fjordhotel.dk
Scandic Hotel, Ellegårdsvej 27, 6400 Sønderborg , tlf. 74 42 26 00, sonderborg@scandichotels.com

Hvem skal have hvad?
Fremover går alt til hjemmesiden til Webmaster
og alt til bladet til Jeanett

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
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Oversigt over Pubmøder

MG CarClub

DENMARK

Pubmøder 2017
Dato

Event

Annonceret

Tidsfrist

Tilmelding

Sydvestjylland
10. Januar

Pubmøde

Januar

-

Erik - 75116735/22716735

7. Februar

Pubmøde

Januar

-

Erik - 22671222

14. Marts

Pubmøde

Januar

-

Jørgen - :75164114/20166614

8. April

Forårsklargøring

Januar

-

Bøje - 28256015

9. Maj

Værkstedsbesøg

Januar

-

Kristian - 75170180/28848636

13. Juni

Pubmøde

Januar

-

Niels Jørn - 75299569

8. August

Pubmøde

Januar

-

Tommy - 42520916

12. September

Virksomhedsbesøg

Januar

-

Jonathan - 51886408

10. Oktober

Virksomhedsbesøg

Januar

-

Kaare - 20641030

14. November

Virksomhedsbesøg

Januar

-

Flemming - 22996725

2. December

Pubmøde

Januar

-

Bøje - 28256015

Sydøstjylland
8. Marts

Pubmøde

Januar

-

Karsten - 2396 2617

8. Februar

Pubmøde

Januar

-

Kurt - 2120 8890

8. Marts

Pubmøde

Januar

-

Karsten - 2396 2617

4. April

Pubmøde - ”Matthies Garage”

Marts

-

Palle - palle.moldrup@gmail.com

2. Maj

Pubmøde

Marts

-

Fyn

6. Juni

Pubmøde

Marts

-

Lars - 2124 2849

4. Juli

Pubmøde

Marts

-

Palle - 5055 0228

1. August

Pubmøde

Marts

-

Palle Bang - 6597 5366

5. September

Pubmøde

Marts

-

Steen - 6615 1585

3. Oktober

Pubmøde

Marts

-

Palle - 5055 0228

7. November

Pubmøde

Marts

-

Mogens - 7253 2187

5. December

Pubmøde

Marts

-

Carsten - 2324 1015

Sønderjylland
18. Marts

Forårsklargøring

Januar

Søndag aften før

5. April

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

7447 4308
Harry - 7110 7198

3. Maj

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

John - 7440 4866

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

MG MidtVest løbet 2017
Her kan du opleve:
Skøn natur, historie, Morten Korch,
storcenter med butikker, oplevelser med
ligesindede.
Flere oplysninger og tilmeldingsblanket i
næste nummer af MG bladet.
MG hilsen MG MidtVest teamet

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

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

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

Kasserer:
Carl Helmers

		
Suppleanter:
Mia Norman Andersen
Ole Mørk

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

Midget:

Harry Lagoni
Mommarksvej 252
6470 Sydals
71107198

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

SVW:

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

MGA:

Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 3439

T-Typer:

Asbjørn Pinholt
Holbergsvej 45
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 7505

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

Y-Typer:

MGB V8:

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

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

MGC:

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

MGB:

Frank Neumann
Huldgårdvej 3, Hejlskov
7840 Højslev
Tlf. 9754 2303

Nye medlemmer/adresseændringer:
Claus Pedersen
Bogfinkevej 40
8382 Hinnerrup
Tlf. 4035 3622
E-mail: cp@jp-industri.dk
Klubshop:
Ulla og Mogens Pedersen
Damgårdvej 3
7323 Give
tlf. 21670949
Arkiv:
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 3439
Udenlandske arrangementer
(Europa):
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
DK - 6400 Sønderborg
Tlf. / Fax.: (0045) 7442 3439
E-mail: Gert.Joergensen@mgcc.dk
Klubbens hjemmesideadresse:

www.mgcc.dk

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

Pas godt på din
gamle kærlighed

MGCC, Denmark
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