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Alt i reservedele og tilbehør til

T-typer, MGA, MGB/C, Midget, MGF/TF, Sprite, Mini, Triumph & AH

Åbent 8-16 alle hverdage.
Weekend åbent efter aftale.

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

Tlf. 98374190
webshop >> www.mgcenter.dk << Webshop 

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

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

Vintertid = renoverings tid. 
Vi ligger inde med alle typer 
reservedele og får varer 2 gange 
om ugen fra vores leverandører.  
NYT ! Nu opbygger vi også lager 
til Morris og Triumph.
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Formanden har ordet
MG CarClub

DENMARK

Sikke en start på sæsonen! 
Ved Classic Race i Århus var alle sejl sat til. Klubshoppen og 
klubstanden stillede talstærkt op hjulpet af lokale MG-folk. 
Hele weekenden repræsenterede de vores klub på fornemste 
vis med den fine stand. Det er noget, vi kan være meget stolte 
af. Denne gang var der også andre end os selv, som syntes, at 
det var godt gjort. Klubstanden blev nemlig kåret som den 
flotteste stand ved Classic Race Århus! Teamet bag standen 
anført af Mogens Appelt Petersen og Bøje Hansen fik overrakt 
en stor, flot pokal. Herfra skal lyde et stort tillykke til jer alle! Jeg 
er pavestolt af jer. En af de udstillede ekvipager på standen 
var klubbens stifter med frue, Jørgen og Lillian Poulsen, i deres 
fine MG M-type samt tidstypisk påklædning ned til absolut 
mindste detalje. Det var også velfortjent, at de fik en pokal 
med hjem i Concour de Charme. Tillykke med det.

Nu er klubmesterskaberne i gang. Vi har netop nydt det dejli-
ge Fynsløb, som Alex og Torben Juul Hansen havde tilrettelagt 
på bedste måde. Næste klubmesterskabsløb bliver Lillebælts-
løbet, der er arrangeret af endnu et par gæve fynboer - Karin 
og Mogens Jensen. Også mesterskabet i MG Sport er i gang. 
Som noget helt nyt prøvede vi at afvikle årets første MG Sport 
arrangement samme dag som Fynsløbet med fælles frokost-
pause for alle deltagere. Personligt synes jeg, det var rigtig 
hyggeligt. Jeg deltog i MG Sport, og resten af familien kørte 
Fynsløb. Middagen om aftenen efter Fynsløbet var også åben 
for deltagere i MG Sport, og jeg mener, det var en god måde 
at kæde de to arrangementer sammen på. Idéen opstod, fordi 
vi ønsker at knytte klubbens medlemmer lidt tættere sammen. 
Vi ønsker ikke nogen “klubber i klubben” eller andre gruppe-
ringer. 

I MG Sport havde vi denne gang også besøg af fire biler 
fra MG Car Club Danish Centre, det vil sige den sjællandske 
MG-klub. De havde valgt at lade vores arrangement være en 
afdeling af deres eget klubmesterskab, og det fungerede rigtig 
fint. Mottoet “MG - The Marque of Friendship!” fungerede også 
denne dag, hvor det var en fornøjelse at have vore sjællandske 
venner med. 

Jeg vil bede alle interesserede sætte kryds i kalenderen lørdag 
den 19. september. Her afholder vi 60 års jubilæum for MGA 
sammen med Autogalleriet i Herning. I år er det 60 år siden, de 
fire MGA’ere forlod Abingdon med kurs mod Le Mans for at 
deltage i det berømte racerløb. Vi håber at se mange MGA’ere 
i Herning til september. Autogalleriet er altid et besøg værd, 
og hvis I vil sørge for at invadere området med de dejlige A’ere, 
bliver det en uforglemmelig dag. Det organisatoriske er lagt i 
særdeles kyndige, lokale hænder. Klubshoppen kommer også.

Med ønsket om en god sæson til alle.
 
Jens Byskov Jensen 
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Medlemsblad for
MG Car Club Denmark

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

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

Ansvarshavende redaktør:
Anders Nyby Øster
Egeskovvej 4, 9800  Hjørring
Tlf. 2972 3617
mail: eogaoster@gmail.com

Bladredaktion:
Bjarne Rother Jensen, e-mail: rother@mgcc.dk
Torben Juul Hansen, e-mail: torbenjuul64@gmail.com
Carsten Thorgaard, e-mail: ghicar@privat.dk
Carl Buus, e-mail: Carl.buus@live.dk

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

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

Klubbens adresse:
E-mail: mg@mgcc.dk
Internet: http://www.mgcc.dk
Kodeord til medlemssektionen: Twincam

Deadline: 
Den 5. i de lige måneder.

Tryk:
Økotryk, Videbæk

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

Lene Hansen, Langeskov

Min første bil var en Autobianchi, den var lysegrøn og i daglig 
tale kaldet – Kermit.
Interessen for biler var fra det tidspunkt, hvor jeg fik kørekort 
og mange år frem, på det jævne. En bil skal kunne starte, køre 
og ellers havde jeg ikke de store krav.
I 1988 mødte jeg Torben og han interesserede sig allerede den 
gang for alt, hvad der havde motor og hjul og kunne køre ved 
egen kraft. De første mange år var det motorcykler.
Vi har gennem årene tit snakket om, at det måtte være en 
herlig fornemmelse at køre i åben bil, men det ville nok aldrig 
blive til noget. 
En ting var jeg dog sikker på nemlig, at hvis det en dag skulle 
lykkes, så var en sportsvogn RØD. 
Årene gik og en dag i november 2004 kom der en blå MGB 
1974 i garagen. De første år deltog jeg ikke i klubarrangemen-
ter. Bilen blev mest brugt til små ture hjemme omkring. 
Jeg var sikker på, at deltagelse i klubbens løb ikke var noget for 
mig, men jeg blev overtalt til at køre med i Fynsløbet i 2008 og 
samme år et løb i Jylland – det er jo sjovt det her…
Efter 2008 sæsonen og efter at have haft MG i husstanden i 
nogle år, var jeg blevet bidt af det. Vores børn var også blevet 

interesseret, om det så skyldes, at al den megen snak over 
middagsbordet med tiden kom til at dreje sig om MG og klub-
ben ved jeg ikke.
I 2009 kom der en MG mere i stalden, en herlig MGB 1966 og 
den var rød. Behøver jeg sige, at jeg i almindelig tale kalder 
den min.
Herefter har jeg, sammen med Torben, deltaget i alle de klub-
mesterskabsløb og andre arrangementer, som tiden har givet 
mulighed for. Ud over en masse gode ture i dele af landet, 
hvor vi ellers aldrig ville være kommet, har vi mødt en mange 
rare mennesker med samme interesse.
I flere år har en del af sommerferien været i MG’en rundt i 
Danmark. Disse ture har vi nydt meget. Vi plejer at bo på van-
drehjem og ved dagens start sættes GPS’en på dagens mål og 
derefter er det bare at køre ud og nyde landskabet. GPS’en skal 
nok sørge, for at vi kommer frem til dagens mål, uanset om vi 
drejer til højre eller venstre. En ferieform, hvor vi får set dele af 
landet vi ellers ikke havde set, såfremt vi kørte fra A til B af de 
store veje.

Frederikke sætter nummerplader på - ren girlpowera
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Spændende nyheder for fans af Brooklands + lidt mere!

Af Gert Jørgensen

The Brooklands mantra  
”The right crowd, and no crowding”

Mange kender Brooklands, der ligger inden for Londons M25 
i nærheden af Waybridge, og mange har aflagt den et besøg 
undervejs til Silverstone eller Goodwood. Sidstnævnte nævnes 
ofte som arvtageren af ånden fra Brooklands med mantraet 

”The right crowd, and no crowding”
Brooklands Museum har i år sikret en massiv 4.681 millioner 
pund investering fra Heritage Lottery Fund, som gør det 
muligt for museet at begynde sin ”Brooklands Aircraft Factory 
& Race Track Revival-projekt«.
Endvidere vil der endelig være midler til restaurering og gen-
etablering af ”Finishing Straight”, der indgår som start og mål 
langside på den gamle berømte ovale bane fra 1907 (verdens 
første lukkede motorbane). Pengene vil også bidrage til at 
omdanne den såkaldte ”Grade II-listed Wellington Hangar” til 
en ny ’The Aircraft Factory ”, der indeholder en udstilling om 
fremstilling af fly, samt til at bygge et nyt anneks, som vil blive 
kaldt den ”Flight Shed”.
Museumsdirektør Allan Winn sagde: ”Denne støtte fra lotteri 
spillere er en reel retfærdiggørelse af museets vision om at 
bringe en midlertidig krigstids flyfabriks bygning tilbage til 
livet. Det vil være det eneste sted i landet dedikeret til at vise, 
hvordan fly er designet og bygget. Denne unikke udstilling - 
koblet som det er med et nyt hjem til vores fly, nye værksteder 
og butikker, plus restaurering af ”Finishing Straight” til sit 1939 
udseende - vil give besøgende i alle aldre en uovertruffen, 
medrivende og fantasifuld oplevelse ”.
Arbejdet forventes at begynde inden for de næste par måne-
der, med forventning om, at Aircraft Factory og Flight Shed er 
klar til de besøgende inden sommeren 2016.
Hvad er/var Brooklands egentlig?
Brooklands var en 2,75-mile (4,43 km) motorbane og flyve-
plads bygget nær Weybridge i Surrey, England, Storbritannien. 
Det åbnede i 1907 og var verdens første specialbyggede 
motorsportsbane samt et par år senere en af Storbritanniens 

første flyvepladser, som også blev Storbritanniens største fly 
fremstillingsvirksomhed center i 1918. Brooklands området 
med Wikers og senere British Aerospace var førende inden for 
fly udvikling og teknologi på dette sted frem til sidst i firserne. 
Store dele af Concorden blev udviklet her.
Banen afholdt sit sidste løb i 1939 og der blev plantet træer 
omkring og på banen for at hindre at tyskerne kunne se dette 
kendemærke for flyindustri fra luften. Efter krigen var dele af 
banen ødelagt af træerne og selve cementbelægningen blev 
betragtet som utidssvarende og meget ujævn. Man havde 
allerede før krigen set biler mere eller mindre svæve i luften på 
stejlkurverne.
Brooklands banen var udtænkt af Hugh F. Locke King, og var 
den første specialbyggede motor racerbane i verden. Den var 
alene finansieret af rigmanden Hugh F. Locke King, som vi ken-
der det fra oliecheiker i dag. King var dog blevet rig på import 
af the og lignende fra fjernøsten!
Efter Motor Carl Act i 1903 i Storbritannien blev der sat en 
hastighedsgrænse på 20 mph (32 km/t) på offentlig vej på et 
tidspunkt, hvor næsten 50% af verdens nye biler blev produce-
ret i Frankrig.  Der var i øvrigt bekymring for, at Storbritanniens 
spædbarn auto-industrien ville blive hæmmet af den mang-
lende evne til at udføre tests med en vedvarende høj hastig-
hed.  Det var så her Hugh F. Locke King kunne se han kunne 
give en hjælpende hånd med at lave en højhastighedsbane. 
Det kan man da kalde patriotisme.
Krav til hastighed og tilskuerforhold førte til, at Brooklands ba-
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Spændende nyheder for fans af Brooklands + lidt mere!

Members Banking og Finishing Straight 1937.
 Det meste af området syd for træerne er i dag det område der 
reelt ikke længere eksisterer og er erstattet af bebyggelse. Selve 
Finishing Straight kan man dog med lidt god vilje sige stadig 
eksisterer, dog som parkeringsområde for boligerne. Tværvejen 
der er en del af Campbel Circuit eksisterer dog stadig og var i 
mange år hoved indgang til Brooklands musæet.

ohn Coob i Napier Railton 7 oktober 1935 med et gennemsnit 
på 134,44mph banen rundt. Rekorden der aldrig blev slået.
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nen blev bygget som en 100 fod (30 m) bred, 2,75 miles (4,43 
km) lang oval med stejlkurver overalt. Stejlkurverne var næsten 
30 fod (9 m) høj flere steder. Ud over ovalen blev der anlagt 
et lige stykke, der skar et hjørne af. Her var start og mål og 
dette stykke bane blev kaldt ”Finishing Straight”. Det gav en 
øget banelængde så den blev på 3,25 miles (5,23 km), hvoraf 
1,25 miles (2,01 km) var stejlkurver. Det kunne være vært for 
op til 287.000 tilskuere i banens storhedstid.  Vi skal huske på 
at banen lå lige uden for London, men i dag er indlemmet i 
storbyen med M25 udenom.
Banen blev anlagt stort set ved manuel håndkraft af mellem 
700 - 1500 mænd, der i løbet af 2 år realiserede projektet. Det 
minder jo lidt om pyramiderne i Ægypten.
På grund af omkostninger og det komplicerede i at lægge 
asfalt på stejlkurverne, blev banen bygget af beton og en 
overflade af ustrøget beton. Dette førte i de senere år til en 
noget ujævn tur, da overfladen og fundamentet satte sig en 
del med årene.
Langs midten af   sporet var der ført en stiplet sort linje, kendt 
som ”Fifty Foot Line”. Ved at køre over stregen, kan en kører 
teoretisk tage alle stejlkurver uden at skulle bruge rattet.
Banen blev åbnet den 17. juni 1907 ved en frokost med del-
tagelse af de fleste af Storbritanniens bilfabrikanter, efterfulgt 
af en uformel indvielse af banen ved en procession af 43 biler, 
en kørt af Charles Rolls. Det arrangement blev afholdt den 28. 

- 29. juni, med tre biler der konkurrerede om at slå verdensre-
korden for aflagt distance i 24 timer. Det første løb blev afholdt 

den 6. juli, og tiltrak over 10.000 tilskuere. 
Senere blev der også kørt 24 timers løb, men på grund af 
støjen holdt man pause om natten, hvor bilerne blev lukket 
inde. Mange MG modeller deltog i trediverne – også i dette 2 
x 12 timers løb. Heraf kom betegnelsen ”Double Twelve”på en 
af de sjældne MG modeller, der også deltog.

Hvad kan man så få at se her?

Som det fremgår af det tegnede billede, er det kun dette der 
hører til museet i dag, men banen er jo utrolig stor, og for den 
motorbane-arkæologi interesserede, er der meget mere at se 
og finde, hvis man har tid mere end en halv dag, og gider gå 
langt på sine ben.
En appetitvækker følger her til næste gang man betræder 

”hovedlandet”, hvor det meste af det interessante ved livet 
kommer fra. 
Når du har set Brooklands museums området godt og grun-
digt og har appetit på mere, går du allerførst ud på parkerings-
pladsen overfor Mercedes centret og følger River Wey ned til 
Howeś s corner. Her finder du den gamle bro over Wey, der var 
en del af Campbell Circuit, der blev anlagt i 1937. Denne blev 
anlagt som en lidt mere moderne motorbane i inderkredsen 
af Brooklands. Der er enkelte flere rester af denne bane som 
det fremgår, men det kræver en længere beskrivelse, hvordan 
du helt præcist finder dem.
Du kører nu tilbage forbi det nye Mercedes center ad Sopwith 

Bag ved børnehaven Byfleet Banking Den ujævne Members Banking 140 miles var rekorden her
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Drive forbi det gamle hvide Aviation Centre (kontroltårn) fra 
terdiverne mod Byfleet og parkerer ved Morthercare super-
markedet over for det grønne område.
Overfor supermarkedet vil du se resterne af Byfleet Banking 
stejlkurven, og følger du den til fods mod vest buen rundt, 
hvor der er lavet et skammeligt brud i stejlkurven for at føre en 
vej igennem, vil du igen kunne fortsætte til fods nord på igen-
nem en låge, hvorpå der står ”No admitance”, hvad det så end 
betyder. Gå videre nordpå og du befinder dig nu på en totalt 
tilgroet stejlkurve, der flader ud, og du er nu reelt på den lange 

”Railway Straight”, der næsten er intakt. Går du hele vejen skal 
du passe på, når stejlkurven igen starter, idet du nu er ved at 
komme op på ”Home Banking” stejlkurven. Her er stejlkurve 
broen brudt sammen over floden Wey, og du skulle jo nødig 
falde i denne flod.
Du kan ikke komme længere her, så det er bare at gå tilbage 
til Supermarkedet. Har du studeret dine Brooklands lektier og 
følger næsen i den rigtige retning ad Byfleet Banking, går du 
igennem et tæt hegn ved Sopwith Drive, der ligger mellem de 
2 rundkørsler. Her kommer du ind i baghaven ved en børne-
have. Du går videre med fast overbevisning om at finde mere, 
og snart bliver du belønnet. 

Bagved børnehaven toner hele øst siden og resten af Byfleet 
banking frem. Den ligger fuldstændig renset og flot, men 
ganske øde. Den er helt uspoleret over en kilometer frem til 
jernbroen over floden Wey. Ved denne bro stopper det så og 
det er faktisk ca. 100 m fremme, at ”Finishing Straight” starter. 
Denne vil således ikke fuldt kunne etableres, idet der her er 
bygget boliger. Dette er desværre også sket på den første 
del af ”Members Home Banking”, der starter i ”The Fork”, hvor 
Finishing Straight også starter. Resterne af ”Members Home 
Banking” er dog stadig imponerende og kan beses fra mu-
seumsområdet med den store Members Bridge, der går over 
banen. På bakken ved broen har vi også ”Test Hill” samt den 
gamle restaurant, der er forbundet ned mod ”Club Members 
Enclosure” (jeg elsker den betegnelse), der nu er ved at blive 
restaureret. 
Gav det mod på en spadseretur næste gang?
Gider du ikke gå så tag en runde på Google Maps. Skriv 
Booklands og tag satellite view og wupti, så ser du det hele og 
du kan planlægge din gåtur.
God tur.

Det skammelige brud på Byfleet Banking Jernboen for enden af Byfleet banking
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Søren V8, Lagoni, Jørgensen og Petersen på Brooklands under Members Bridge dengang for 25 år 
siden da det var legalt

Test Hill. Til højre ses rester af Campbell Circuit svinget
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En gå tur nord på ad Railway Straight

Aviation Centre der kan ses fra Sopwith Drive
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Da British Leyland blev 
verdensmester i Formel 1

Af Bjarne Rother

Da den Australske F1 kører Alan Jones den 5. oktober 1980 
krydsende målstregen på Watkins Glen i New York, USA og 
kunne strække armene i vejret som verdensmester, stod der 
med store fede typer LEYLAND ned langs siden på hans 
Williams-Ford racer.
I to hektiske sæsoner 1980 og 1981 sponsorerede British 
Leyland, Williams F1 team, der senere skulle udvikle sig til et af 
verdens mest legendariske teams.  Williams teamet, som alle, 
der har fulgt F1 de sidste 30 år kender og ikke mindst med 
Frank Williams - den karismatiske teamchef i chefstolen, der 
efter en trafikulykke sidder i kørestol.
De to sæsoner, 1980 og 1981, bød på megen dramatik for 
Williams ”Leyland”. Alan Jones teamets førstekører, blev både 
verdensmester, røg i konflikt med teamets 2. kører og kvittede 
F1. 

Kort fortalt var British Leyland et såkaldt konglomerat, et 
moderselskab, der samlede en bred vifte af virksomheder 
og organisationer, der beskæftiger sig med design, udvikling, 
fremstilling , markedsføring og salg af biler. British Leyland 
Motor Corporation Ltd (BLMC) blev grundlagt i England i 1968, 
efter en fusionen af Leyland Motors og British Motor Holdings. 
BLMC blev delvist nationaliseret i 1975, da den britiske regering 
i 1978 oprettede holdingselskabet British Leyland, senere BL. 
Dette omfattede en stor del af den britisiskejede bilindustri, og 
udgjorde 40 procent af det engelske bilmarked, med rødder 
der trak helt tilbage til 1895.
Selv om BL havde rentable bilmærker som Jaguar , Rover og 
Land Rover samt den store sællert Mini, havde selskabet en 
noget turbulent historie. I 1986 blev BL omdøbt til Rover-
koncernen , der senere blev til MG Rover Group, som gik i 

betalingsstandsning i 2005. Dette medførte, at store dele af 
den engelskejede bilproduktion ophørte. MG og Austin , Mor-
ris og Wolseley blev en del af Kinas SAIC, en virksomhed som 
MG Rover tidligere havde forsøgt at fusionere med. Så tilbage 
i 1980 da Leyland besluttede at sponsorere Williams, var den 
økonomiske kurve allerede nedadgående.
I dag er MINI, Jaguar, Land Rover og Leyland Trucks ejet af 
henholdsvis BMW Group , TATA og Paccar, som er de tre mest 
fremtrædende tidligere British Leyland virksomheder, der sta-
dig er aktive inden for bilindustrien , hvor det SAIC-ejede MG 
Motor stadig opretholder en lille produktion på Longbridge. 
Visse andre tidligere - British Leyland enheder som Unipart, 
eksisterer i dag som selvstændige virksomheder.

Williams F1 team blev etableret i 1977, men før det havde 
grundlæggeren Frank Williams en karriere som mekaniker og 
racerkører. I 1966 etablerede Frank Williams teamet, Frank Wil-
liams Racing Cars, som i 1969 opnåede en andenplads i to af 
sæsonens løb. Herefter var årene frem til 1977 noget omtum-
lede for Frank Williams Racing Cars, som endte med at Frank 
Williams sammen med ingeniøren Patrick Head forlod teamet, 
og grundlagde F1 teamet Williams (Williams GP Engineering). 
Dette team fik Saudi Airlines som hovedsponsor og i 1980 
skød British Leyland også sponsorkroner i teamet. Rygterne 
går på, at British Leyland, trods sin pressede økonomi, bidrog 
med 7 mill. kr. (ca. 23 mill. i nutidskroner) i sponsorpenge.  Med 
denne konstellation fik Williams et noget mere solidt fodfæste 
i F1, selv om de på dette tidspunkt var et af de mindre F1 team, 
og et pænt stykke fra den status, som teamet har i dag. Men 
succeskurven var helt klart opadgående, og billedligt kan man 
sige, at mastodonten i engelsk bilproduktion, Leyland, på sin 
vej ned krydser det engelske opadgående F1 team, og det er i 
dette skæringspunkt, som strakte sig over to år, at interessefel-
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tet for denne  artikel ligger.
Tilbage i 1980, var F1 måske ikke det mediecirkus, som vi 
kender i dag, men samarbejdet mellem Leyland og Williams 
blev naturligvis brugt i Leylands markedsføring. I Danmark, 
hvor DOMI stod for salget af Leylands produkter, blev Leylands 
sponsorat anvendt  reklamemæssigt, hvilket kan ses i hæftet 

”DOMI-dyt”. 
”DOMI-dyt” var et lille nyhedshæfte i A4 format, som DOMI 
udsendte til alle værksteder og forhandlere i deres forhand-
lernet. DOMI LANDBRUG OG TRANSPORT, som omfatter 
salget af Sherpa, Landrover, Range Rover og Leyland lastbiller, 
udskrev  en salgskonkurrence, hvor præmien var en rejse til F1 
i Monaco. Her ville man udover mødet med de andre salgsfolk 
fra Leyland gruppen i Europa, blive vist rundt i pitområdet, få 
mulighed for at tale med kørerne, få siddeplads på tribunen 
og naturligvis blive exclusivt beværtet.

For at tilfredsstille sponsorernes krav om den rette positione-
ring skulle teamet gøre sig gældende i feltet. Til at sikre det 
havde Frank Williams tegnet kontrakt med kørerne Alan Jones 
og Carlos Reutemann. Teamets førstekører Alan Jones, var 
måske ikke tidens mest ikoniske racerkører, men han besad 
mange af de egenskaber, der gør en stor racerkører. Jones 
havde ikke ry for at være feltets hurtigste kører, men han 
indeholdt til gengæld andre brugbare dyder. Han var robust, 
stædig og en rigtig slider, ikke just de kvalifikationer der skaber 
idoldyrkelse. Han var alt det modsatte af datidens moderne 
racerikon. Han var ikke ung, slank og smuk og var ikke nogen 
kvindebedårer. Jones var ikke manden med den skarpe replik, 
man mødte i det vilde natteliv, derimod dyrkede han hjem-
melivet med sin kone, holdt af hjemmelavet mad og samlede 
på gamle biler. Selv med 80 F1 løb bag sig, og dermed en af 
de mest erfarne kørere i feltet optrådte han altid uden krukkeri, 

og måtte til tider lægge øre til lidet flatterende bemærkninger 
fra tidens store racerikoner bl.a. James Hunt og Niki Lauda.
Jones fik sin F1 debut i 1975 i en Hesketh, men kunne ikke med 
det til tider kaotiske team, og skiftede i 1977 til Shadows, med 
hvem han fik sin første GP sejr. Her gik det op for Jones, at han 
besad talent nok til at nå til tops i F1. I 1978 fik han kontrakt 
med Williams. Williams var på mange måder et super profes-
sionelt team, der havde en god teamboss, en fantastisk kon-
struktør, dygtige mekanikere, penge nok og så en god kører. 
Så der var lagt op til noget stort, da holdet i 1979 begyndte at 
vinde jævnligt. 

Sponsorerne Leyland og Saudi Airlines fik allerede fra 1980 i 
sæsonens start i Buenos Aires fuld valuta for sponsorkronerne. 
Alan Jones starter i pole-position, kører hurtigste omgang i 
løbet og ender som vinder. Carlos Reutemann udgår på 12. 
omgang med motorproblemer. 
1980 sæsonen var en sæson, hvor politik konstant truede med 
at overskygge sporten. En voldsom strid mellem FOCA  (kon-
struktørernes organisation) og FISA (den øverste internationale 
motorsportslige myndighed) udviklede sig, hvor stridspunk-
tet var de voldsomt omdiskuterede skørter mellem hjulene. 
Sikkerheden skulle øges og hastigheden nedsættes, og her 
var stridspunkterne smallere dæk, ingen skørter og ændrede 
aerodynamiske regler. De teams der havde fordel af skørterne, 
f.eks. Williams og Brabham var for en bevarelse, mens teams 
som Ferrari, der på grund af V12-motoren ikke kunne udnytte 
fordelen ved skørterne fuldt ud, var imod.
I sådan en konflikt er det vigtigt for sponsorerne, at der ikke 
kan knyttes upassende optræden og udtalelser til det team, 
de knytter deres navn til. Og her leverede Alan Jones en 
optræden som nærmest kunne være dikteret af sponsorerne. 

”Jeg går ikke ind for diskussion. Politik interesserer mig ikke. Jeg 
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er ansat til at køre bil, og det er lige, hvad jeg har tænkt mig at 
gøre”, udtalte Jones. 
Man kan sagtens forestille sig, at andre af feltets kørere ville 
tackle en sådan konflikt med helt andre udtalelser. Det gjorde 
Bernie Ecclestone også, ved siden af jobbet som chef for 
Brabham-teamet var han præsident for FOCA. I sin sædvanlige 
direkte stil tilbageviste han enhver kritik med ”Vil I ikke køre, 
kender jeg i snesevis af unge talenter, der vil give hvad det 
skulle være for at få lov at overtage jeres pladser”. Men trods 
alle genvordighederne vandt Jones løbet, og det selv om 
banen gav en del vanskeligheder på grund af varmen. 
Men det var ikke kun banemæssige problemer kørerne måtte 
tumle med. I Spaniens GP blussede de politiske forviklinger op 
igen. I forbindelse med det foregående GP i Belgien indkaldte 
FISA til kørermøde. De fleste teams, undtagen Ferrari, Renault 
og Alfa Romeo, valgte ikke at deltaget og blev derfor pålagt 
en økonomisk straf.  Ignorerede de straffen, fik de køreforbud 
ved næste GP som var i Spanien. Stort set hele feltet fulgte 
FOCA’s præsident Bernie Ecclestone opfordring. Alle fulgte 
boykotten, undtagen de tre fabriksteams, som på grund af 
hensyntagen til deres personbilsalg ikke ville modarbejde 
FISA. Konflikten resulterede i at FISA ikke ville godkende det 
efterfølgende GP i Spanien, hvor de boykottende teams 
stillede op. Bernie Ecclestone fik overtalt den spanske auto-
mobilklub R. A. C. E til at arrangere GP’et i eget regi, og uden 
om den internationale motorsportsmyndighed FISA.  Løbet 
blev gennemført og Jones vandt. Men til Jones store ærgrelse 
talte løbet desværre ikke til VM. Til gengæld vandt Jones også 
de næste løb i Frankrig og England. Leyland må som sponsor 
have været yderst tilfredse med Jones og Williams, som kunne 
krydse målstregen som vinder for tredje gang i træk, og så 
på engelsk jord, Leylands hjemmebane, nærmere bestemt på 
Brands Hatch.

Selv om Jones havde ry for at opføre sig som en gentleman, 
kunne der opstå enkelte episoder, hvor han ikke kunne 
holde sig tilbage og tog bladet fra munden. I det vesttyske 
GP på Hockenheim, fik Jones ordre til at sænke farten for at 
skåne motoren. Uheldigvis måtte Jones senere i pit med et 
beskadiget dæk, og udtalte senere arrigt, at ”hvis jeg havde 
fortsat i mit eget tempo, havde vi kunnet nå at skifte dæk 
og alligevel bevare førstepladsen. Nu blev jeg kun nr. 3 efter 
Reutemann, som i mine øjne burde være holdt tilbage, så det 
var mig, der havde fået andenpladsen”.  Men set med teamets 
og sponsorernes øjne, var Reutemann nok årets mest stabile 
kører. Reutemann fik point i tolv af løbene, heraf i de sidste ti 

løb i træk. En fantastisk præstation, som helt sikkert har skabt 
opmærksomhed om teamet og dermed sponsorernes navne. 
I det italienske GP lykkedes det Reutemann, at gennemføre 
løbet med en defekt kobling og ende på en tredje plads. 
Jones kunne allerede kåres som verdensmester, da han vandt 
sæsonens næstsidste løb i Montereal og til sponsorerne - 
Leyland og Saudi Airlines - store tilfredshed, kunne teamet, for 
at demonstrere deres styrke, også hylde Jones som vinder af 
årets sidste GP i USA.

Efter VM sejren - som fejres med orangejuice - da den ara-
biske sponsor ikke tolererer alkohol, kan man om kørernes 
samarbejde sige, at Alan Jones arbejdede godt sammen med 
Carlos Reutemann, uden det var overdådigt. De skjulte ikke 
ligefrem fif for hinanden, selv om Reutemann var en kører, der 
havde ry for at være besværlig. Både da han kørte for Brabham, 
Ferrari og for Lotus. Williams havde trods advarsler, valgt en 
taktik med to 1. kørere. Men Alan Jones var ikke helt tilfreds 
med denne fordeling, specielt ikke da chancerne for at vinde 
mesterskabet kom inden for rækkevide, som f.eks. i Tyskland, 
da Jones måtte nøjes med en placering efter Reutemann som 
følge af en punktering. Jones mente, at Reutemann skulle 
lukke ham forbi, og at det var tosset, når man huggede point 
fra hinanden. 

De tumultagtige forhold fra 1980 sæsonen fortsætter i 1981. 
Første løb blev kørt i Sydafrika, og lagde ud med en del dra-
matik. Resultaterne kom ikke til at tælle med i verdensmester-
skabet. Årsagen var, at hverken Ferrari, Alfa Romeo, Renault el-
ler Talbot var repræsenteret i feltet. Der var stadig stridigheder 
mellem FISA og FOCA om hvordan, VM 1981 skulle forme sig.
FOCA og Bernie Ecclestone besluttede derfor for at demon-
strere, at de med 18 biler på banen var i stand til at samle 
tilstrækkelig stor interesse for sporten. Men ingen af de fire 
store fabriksteams turde være med, fordi de var bange for at 
gøre noget ulovligt og dermed skade salget af privatbiler.
Trods problemerne blev F1-løbet en succes. Carlos Reutemann 
vandt i Williams ”Leyland” foran Brabham, og Lotus. 
Årets andet GP som blev kørt i USA, og som var det første, der 
talte med til VM blev vundet af Alan Jones vandt foran team-
kammeraten Carlos Reutemann. Det så hermed ud til, at 1981 
skulle blive samme succes for Jones som 1980 sæsonen. Men 
det skulle siden hen vise sig, at vi skal helt hen til årets sidste 
løb, som også var i USA, før Jones igen får en sejr. 

I Brasiliens GP, årets tredje, men andet løb som talte med til VM, 

Se Alan Jones uheld på 
Heusden-Zolder Belgien 
1981

Se duellen mellem Alan 
Jones og Alain Prost på 
Hockenheim, Tyskland 
1981
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vandt Carlos Reutemann. Han førte fra start til mål med Alan 
Jones i den anden Williams bag sig. Kort før mål fik Reutemann 
besked af Frank Williams på at lade Jones komme forbi. Jones 
var 1. kører og verdensmester og skulle derfor vinde. Men 
Reutemann ignorerede pit-ordren og kørte hjem til sejr, og 
dermed indledtes et fjendskab mellem de to Williams-kørere, 
et fjendskab der skulle vare resten af sæsonen. 
Resten af sæsonen var præget af en del uheld for Williams-
teamet og ikke mindst Alan Jones. Selv om Jones vinder 
sæsonens sidste løb, bliver dét det sidste F1 for den herskende 
verdensmester. Jones havde allerede tidligere på sæsonen 
meddelt, at han ville trække sig efter løbet i Las Vegas. 
Hans begrundelse er velegnet som forklaring på de genvor-
digheder, der prægede 1981 i verdens hårdeste sport: Racerbi-
lernes frihøjde.
Det kan lyde underligt, men det var kravet om 6 cm frihøjde, 
der gav anledning til de mest latterlige påhit, de mest kaotiske 
og farceagtige situationer, man nogensinde har oplevet i 
formel 1. 
Som nogle vil vide, blev de bevægelige skørter på bilernes 
sideprofiler forbudt allerede inden 1981-sæsonen. Og da det 
netop var skørterne, der havde givet F1-bilerne uhyrlige svin-
gevner og en vejbeliggenhed uden sidestykke, er det forstå-
eligt, at konstruktørerne lagde hovederne i blød for at finde en 
alternativ løsning. 
Det blev den måske mest geniale af alle F1-konstruktørerne, 
Gordon Murray fra Brabham, der fandt på en løsning. En løs-
ning, som inden for en måned var kopieret af de fleste konkur-
rerende teams, men en løsning, som i latterlighed ikke overgås. 
Murrays idé gik ud på et såre sindigt affjedringssystem. Oven 
på hver fjeder placerede han en trykflaske med komprimeret 
luft. Luften kunne reguleres fra et håndtag på kørerens venstre 
side i cockpittet. Når bilen stod stille i pitten var alt normalt. 
Bilen holdt den lovbefalede frihøjde på 6 cm. Men når den 
forlod pitten, trak køreren i håndtaget, hvorefter trykluften 
blev udløst og fjedrene trykket i bund. På den måde slæbte 
vognen sig hen af asfalten, og det gamle ”sug” fra skørtetiden 
var genoprettet. Men frihøjde var der ingen af. Når vognen 
vendte tilbage til pitten efter endt træning, sørgede køreren 
for at ”lufte” systemet ud, hvorefter vognen hævede sig, og 
frihøjden på de 6 cm var på ny til stede. Det vil sige - ikke altid. 
Mange kørere kom i den situation, at vognen ikke ville rejse sig 
igen, hvorefter deres tider på banen blev kendt ugyldige. 
Men det var ikke det værst. Det var selvfølgelig, at reglen med 
de 6 cm blev tilsidesat på en helt grotesk måde. Og når man 
trykkede fjedrene i bund på banen, blev bilen faktisk til en 

gokart, altså et køretøj uden affjedring. Og netop her lå Jones’ 
begrundelse for at ”stå af”.

”Denne omgåelse af reglerne er den mest sindssyge, egoistiske 
foreteelse, som nogen sinde er skabt af en konstruktør i det, 
der skulle have været verdens fornemste bilklasse”, sagde Alan 
Jones allerede tidligt på sæsonen.
”Affjedringssystemet er slet og ret livsfarligt”, tilføjede den afgå-
ende verdensmester. ”Der er ingen af de eksisterende Grand 
Prix baner, der er bygget til de hastigheder, en F1-racer i dag 
kan præstere. Banerne er bulede, og asfalten er lappet. Når 
man kommer i et sving for fuld speed, sker det tit, at vognen 
rammer en bule. Og når den gør det, springer den ukontrolla-
belt i vejret, og man har ingen som helst mulighed for at styre. 
Hvad ligner det at lave sådan en indretning bare for at omgå 
en dødssyg regel skabt af mennesker, der ikke har en pind 
forstand på formel 1.
Jeg kan godt sige, at hvis de tosserier ikke bliver ændret, er 
jeg færdig med formel 1. Jeg vil ikke være til grin for dumme 
kontorfolk og tåbelige konstruktører”.
Reglerne blev ikke lavet om, FISA så igennem fingre med kon-
struktørernes krumspring. Altså trak Jones sig tilbage. 
I USA tog Carlos Reutemann poleposition, men ender som nr. 
8, da han tidligt i løbet mister sit 4. gear.  Alan Jones førte fra 
start til mål.
Carlos Reutemann proklamerede senere - 14 dage efter løbet - 
at han stopper i F1. 

Verdensmesterskabet  ender med en andenplads til Reuteman 
og en skuffende tredjeplads til Jones. Efter 1981 trækker British 
Leyland sig som sponsor, mens araberne fortsætter med at 
støtte Williams.. 

Selv om Williams, Jones og Reutemann leverede alt det en 
sponsor kan forlange, og i 1980 kørte Leyland navnet over mål-
stregen som verdensmester, var succesen ikke nok til at vende 
Leylands nedadgående salgskurve og firmaets logo forsvandt 
i 1986 fra det engelske bilmarked.
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”The Tom Gustavsson
MGA De Luxe 2000 Mk III”

af Jens Byskov Jensen

 sidste nummer af bladet fortalte vi om Tom Gustavssons Blue 
Magic Special Atlantic Coupé MGA 2000 Mk III. Denne gang 
skal vi se nærmere på den anden specialbyggede MGA i Toms 
garage - den røde MGA de Luxe 2000 Mk III.

Oprindelig er bilen fra 1962. Den har levet hele sit liv i USA i 
staten Indiana, hvor den udelukkende har været brugt til race. 
Tom Gustavsson er den første, som har indregistreret bilen. 

Motoren er en 18v - med fem hovedlejer fra MGB, hundrede 
procent blyfri. Motoren er boret op til 1995 ccm og bygget 
hos MG-specialisterne hos Oselli i England til ”Rally Special” 
specifikation. Den leverer 135 hestekræfter. Krumtappen er let-
tet. Motoren trækker vejret igennem en Weber 45 karburator 
med nåle fra Oselli. Bagplanden er lettet til under 7 kg i stedet 
for 8,5 kg. 

Efter Toms egen recept er der blevet plads til en fuldsynkroni-
seret MGB gearkasse fra 1972 med overgear. Sådan én giver en 
særdeles behagelig kørsel i en MGA koblet med den potente 
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motor. Det er ikke let at finde plads til dén mekanik i et MGA-
chassis, men Tom har fundet de vises sten, og flere andre har 
kopieret konceptet siden. Bagtøjet er ligeledes fra MGB med 
en 3:9 gearing. Bananmanifolden sikrer, at motoren effektivt 
kan komme af med affaldsstofferne, der sendes igennem en 
2 tommer udstødning under vognen og 1,5 tomme rør ud ad 
siden. 

På Blue Magic Special Atlantic Coupé, som vi beskrev sidst, har 
Tom som bekendt udtænkt et sindrigt system, hvor han har 
koblet to benzintanke sammen. I kabinen kan han dreje på 
en messinghane bag passagersædet, og derved lukke benzin 
fra reservetanken ned i den primære tank. Når han således 
har vænnet sig til den øgede benzinkapacitet, er tanken i den 
røde MGA de Luxe også gjort større. Denne gang har Tom dog 
valgt at skabe én større tank. Udvidelsen er sket med 19,5 cm 
til siden, dér hvor lydpotten normalt sidder. Bilen har udstød-
ning ud af siden lige bag venstre dør, så lydpottens normale 
plads var til fri disposition.

Karossen ligner ikke nogen standard MGA Coupé. Tom har 
formgivet fronten frit med inspiration fra sin Blue Magic Spe-
cial Atlantic Coupé med rødder tilbage til Bugatti. Resultatet er 
noget ganske særligt. Der findes ikke én magen til. Så Toms in-
tention om at skabe enestående, specialbyggede MGA’ere må 
siges at være lykkedes. Bilens overordnede udtryk er ganske 
råt. Det er tydeligt for enhver, at der ikke er tale om en hvilken 
som helst MGA - dette her er ikke et legetøj for tøsedrenge! 
Frontens formgivning vækker minder fra forgangne tiders mo-
torsport og Le Mans - de potente, dobbelte udstødningsrør ud 
af siden vidner om hestekræfterne under hjelmen - denne bil 
er næppe nogen sinke i trafikken. Fælgene er et kapitel for sig. 
Det er specialfremstillede, ekstra brede Twin Cam fælge, hvor 
Tom har fået guldbronzeret den midterste del. Som på Blue 
Magic Special Atlantic Coupé er der særlige luftindtag i begge 
forskærme, som både giver køling til motorrummet samt til 
kabinen. Et genialt træk, der gør det lettere for motoren at 
klare de varme ture til Italien.

I motorrummet ser man også tydeligt Toms varemærke: 24 
karats guld. De mange skruer og beslag, bolte, møtrikker, sågar 
dynamoen og lågene til køleren samt reservoir til kobling- og 
bremsevæske er belagt med guld. Bremsecylindrene er guld-
belagte. Tom fik idéen, da han skulle hente nogle reservedele 
hos sin sædvanlige, trofaste forkromer. Han opdagede noget 
guld, der glimtede og spurgte, hvad det var. Det viste sig at 
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arbejdede han på holdakkord ved en maskinfabrik i Fillerup 
udenfor Odder. Siden 1979 har Tom tilbragt alle sine feriedage 
i selskab med MG - fortrinsvis på ture til udlandet ved arrange-
menter i udenlandske MG-klubber.

være juleuroer til Georg Jensen, der var blevet belagt med 24 
karats guld. Siden da har Tom gerne ofret den gyldne belæg-
ning på sine biler, hvilket sætter dem i en klasse helt for sig.

Oprindelig er Tom Gustavsson udlært damefrisør. I mange år 
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MGA på auktion i Holstebroauktion

Af Carl Buus

Det er ikke hver dag, man finder en MGA på en af de mere 
almindelige danske auktioner, men midt i maj meddelte Hol-
stebro Auktioner i en annonce, at der ud over de mere tradi-
tionelle udbud af hittegods, kunst og meget andet, var noget 
helt specielt – en rød MGA 1956. Beskrivelsen af køretøjet 
passede fint med en rød MGA, der stod til salg på bilmessen i 
Fredericia i marts. Kunne det mon være den samme, som der 
blev forlangt 130.000 kr. for, og kunne bilen indbringe det eller 
måske mere på en auktion? Svaret fik vi på auktionen tirsdag 
den 19. maj.
Bilen var rød og med sort læderindtræk. Oprindelig med en 
1600 ccm motor, men erstattet med en MGB motor. Bagtøjet 
var højere gearet, og der var monteret skivebremser på forhju-
lene. Km-tælleren viste 72.246 – dog uden garanti.  Almindelig 
stand incl. lak og interiør udpræget træt. 
Buddene var forsigtige og startede ved 70.000 og bevægede 
sig langsomt til 90.000 kr. hvor auktionarius trak MG’en tilbage 
med den begrundelse, at den ikke nåede minimumsprisen. 
Efter auktionen talte vi med ejeren, Peter Fuglsbjerg, der fast-
holdt, at prisen var mindst 130.000 kr., og at auktionsbuddene 
havde været helt uantagelige.  
Den anden klassiker på auktionen – en Volvo 444 1956, rimelig 
pæn - løb op i 56.000 kr. plus salær på 7000 kr.

Der var på forhånd pæn interesse for den røde MGA 1956. Men da der skulle bydes, var stemningen nærmest lidt mat, og ved 90.000 
kr. standsede buddene.

Interiøret var som den øvrige del af bilen en smule træt og bar 
præg af et langt liv.    
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Af Carl Buus

St. Bededag i Gjern plejer at være en af de MG-dage, der bliver 
husket både før og efter. Det vil den sikkert også blive i år, men 
næppe for overvældende trængsel eller andet i den retning. 
Konkurrencen med Jesperhus, 1. maj med alle arrangemen-
terne og konfirmationer over det ganske land plus trusler om 
bygevejr havde gjort et voldsomt indhug i det sædvanlige 
deltagerantal.  
Men de, der var mødt op, kunne kun få en god dag ud af det. 
Først en tur indenfor i museet, hvor Hanne Louring stolt kunne 
fremvise de to nytilkomne – en BMW 600 og en Citroën SM, to 
yderst sjældne køretøjer, hvoraf der kun findes et enkelt eller 
to eksemplarer i Danmark. BMW`en toprestaureret til museets 
sædvanlige standard og SM´en i original urestaureret stand. 
Nok et ekstra kig værd.
Men også på plænen var der interessante sager. For eksempel 
Ole Grønnings ”frøøje” 1959 med 1275 motor, eller rettere sagt 
den frøøje, som Ole Grønning havde lånt af sin kone med alle 
mulige løfter om at passe ekstra godt på den. Smukt restau-
reret med en fortid i USA og med lidt ekstra i Danmark, som 
f.eks. skivebremser.
Har man tiden, pengene, energien og øje for det, der skal til 
og de fornødne tekniske talenter, kan man som Finn og Erika 
Christensen fremvise en Austin Healey i en stand, der slår det 
meste i den retning. Bilen kom fra Frankrig som et vrag, men 
nu – 1400 timer senere – står den i absolut concour stand, 
med teknisk indmad fra det halve Europa.  Et pragteksemplar 
der samlede mange beundrende blikke. Der samme gjorde 
Erik Petersens Ford A 1931, der blev publikums favorit og fik 
overrakt en absolut velfortjent præmie af Søren Martin Søren-
sen  fra MGCC  Auto Jumble.
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Et nyt medlem fortæller
MG CarClub

DENMARK

Af Carl Buus

Ole Sundsby, Valdhornvej i Randers er trods sin relativt unge 
alder (57) en hærdet MGB ejer. Allerede i 1977, kun 19 år gam-
mel og i lære på reservedelslageret hos Robert Nellemann 
i Randers, blev han ejer af en MGB, årg. 1964. Ikke dårligt på 
en lærlingeløn, for selv om prisen kun var 24.300 kr, var det i 
halvfjerdserne en ikke ringe sum. Men MG’en måtte i hus og 
ikke nok med det – der blev oven i handlen råd til en omla-
kering fra lyseblå til rød. Men lykken varer jo sjældent evig, og 
da alle kammeraterne kørte på motorcykel, måtte MG’en ofres 
til fordel for en senere stribe motorcykler, bl.a. en Ducati, den 
seneste en Harley årgang 2000. Fruen er dog stadig kørende 
på en 4 cylindret  Yamaha. 
Salgsprisen var 12.000 lige ud – nok en handel han i dag ryster 
en smule på hovedet over, men en god og sjov tid, og pyt – 
omkring nytår 2015 kom MGB nr. 2 på plads i garagen i Vorup. 
Ole fandt den i Aalborg, men forud var gået flittigt research 
over det meste af Jylland og en enkelt på Fyn. Der blev lagt 
en del vægt på originaliteten, men ikke afgørende og den 
udkårne har da også et par smuttere, hvis det er det, der skal 
nævnes. Den har så vidt, Ole kan se, været kraftigt restaure-
ret med både nye forskærme og døre. Sælgeren havde haft 
MG’en siden 2006, havde været glad for den og solgte kun 
fordi, der var lidt problemer med at få indrettet en gammel ryg 
til den snævre plads, ikke mindst ind og ud.  
Ellers fortaber ejerskaberne sig i tågerne, og Ole ved kun, at 
der har været en advokat inde i billedet, vist nok dog kun i for-
bindelse med en konkurs, og at sælgeren købte den af Claus 
Osborne, Ford i Aalborg. Men skulle nogen vide, hvor stel-
nummer 17488 startede sin tilværelse, er Ole Sundsby meget 

Nyt medlem – gammel MGB fan

interesseret. Især kunne det for Ole være interessant at vide lidt 
mere om, hvad der er lavet ved Manchester-motoren. 
Om grunden til at Ole Sundsby igen begyndte at interessere 
sig for MGB  og nu også for MG klubben, skyldes en lidt svin-
gende interesse for Harley’en. Så farvel til de to hjul og ingen 
diskussion om, hvad der skulle følge efter. 
Ole fortæller glad om sit første pubmøde med grilleaften, der 
fandt sted i Årslev den 3. juni. ”Det var en rigtig god oplevelse. 
Mange kom hen og snakkede med mig og var interesserede 
i, hvad jeg kørte i og hvordan og hvorledes. Desværre måtte 
jeg dog droppe Wedelslund på Grundlovsdagen med det helt 
store opbud af alle mulige køretøjer. En vigtig familiefest kom 
i vejen. Men der er meget andet, der venter, og jeg se frem til 
meget i min nye klub”, slutter Ole Sundsby.

Ole Sundsby, Vorup ved Randers, glæder sig ikke alene over sin 
nyerhvervede MGB 1970, men også udsigten til gode bekendt-
skaber og oplevelser i klubben.

Efter Oles eget udsagn  er MG’en ikke noget glansbillede, men 
pæn og yderst velkørende. 
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Er dit køretøj i original stand?
Hvornår er køretøjet i original stand?

Der har i den seneste tid været stor debat omkring originaliteten på veteran og klassiske køretøjer, hvilket 

har ført til en del usikkerhed blandt mange forsikringstagere.

Vores holdning til køretøjer, som forsikres af en veteran eller klassisk forsikring er, at de skal være i original 

stand som ved første registrering. Det er dermed ikke en blåstempling, at køretøjet er synet og godkendt 

af SKAT. Det gør ikke et ombygget køretøj originalt.

Små ændringer er ok
Vi har selvfølgelig forståelse for, at det kan være svært at skaffe originale reservedele eller reservedele med 

samme specifikationer som de originale. Alle bolte og møtrikker behøver derfor ikke at være originale. Ej 

heller ser vi problemer i enkelte små ændringer, som ikke giver køretøjet væsentligt ændrede køreegenska-

ber eller gør, at det i det store hele kommer til at se anderledes ud end det 100 % originale.

Hvad godkender vi?
Det vil altid være en konkret vurdering, men her er en række af de ændringer, vi som udgangspunkt god-

kender:

• Elektronisk tænding og et rustfrit udstødningssystem, når det modsvarer det originale.

•  Opgradering af tromlebremser til skivebremser foran på bilen, hvis det er en synsgodkendt ombygning 

og ikke deciderede sportsbremser.

•  En anden farve på køretøjet end den originale, hvis det er en standard klar lak.

•  En anden radio (headunit) i bilen og udskiftning af højtalere bag det originale højtalergitter.

Sætter du dit eget præg på køretøjet i form af andre dæk og fælge, er de ikke dækket af forsikringen.  

Ved en totalskade vil hele køretøjet dog være dækket på sædvanlige vilkår.

Hvis du får en skade?
Får du en skade, leder vi ikke med lys og lygte efter uoriginale dele. Men konstaterer vi, at der er lavet æn-

dringer på køretøjet, som vi ikke har kendt til, vil vi tage stilling til, om vi ville have forsikret køretøjet uanset 

de pågældende ændringer. I langt de fleste tilfælde vil ændringerne dog ikke give anledning til problemer.

Fortæl os om ændringer på dit køretøj

Det er altid vigtigt, at du oplyser os om relevante ændringer ved dit køretøj. Det gælder både, når du op-

retter din forsikring, og hvis du ændrer på køretøjet på et senere tidspunkt.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere om vores vilkår.

Vi ønsker alle en rigtig god 2015-sæson

Fra Alm. Brand / Nordisk Veteran har vi modtaget følgende 
omkring originaliteten på veteran og klassiske køretøjer.
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Mellem andemad  
    og klassiske biler

Damerne har fået nyt tøj

Af Bjarne Rother

Det tegnede til at blive årets første rigtige sommerdag, da 
vi fredag morgen trodsede udsigten til grundlovstalerne og 
satte os til rette i MG’en. Klokken havde knapt passeret otte, da 
vi holdt på restepladsen syd for Aalborg klar til kortegekørsel 
med retning mod Wedelslund Gods. Med vinden i håret, for-
året i næseborene og et ekstra nøk på radioens volumenknap, 
nærmede vi os køen til biltræffet, som var målet for denne 
udflugt. Var det kø vi forventede, blev vi bestemt ikke skuf-
fede, men for os der skulle deltage i biltræffet, var det kun en 
kærkommen lejlighed til at betragte de nærmeste klassiske 
historiestykker. 

For vores medtrafikanter, der måske ikke savlede over histo-
riens firhjulede fortidsminder, var det nok en helt anden sag, 
men det var nu en bekymring, der var svær at fastholde. 
Jeg kantede bilen ind over godsets snoede grusvej, der var 
belagt med en noget sporadisk belægning af brosten - hvis 
man da kan kalde en sådan spredning for brolægning. Men 
jeg fik da bilen parkeret i den utroligt smukke park, og fandt 
et skyggefuldt sted til bilen på den enorme græsplæne, og da 
først vi var i gang med opsætningen af campingbord og stole, 
var irritationen over de enkelte dunk - stenene provokerende 
havde tilføjet lydpotten - næsten glemt. Kaffe og rundstykker 
kan nu dulme megen irritation. 
Målet med sådan en udflugt er jo at få mulighed for at 
betragte de mange nostalgiske automobiler, og med over 
2000 besøgende gæster var der jo nok at tage fat på. Så med 
maven fuld af formiddagskaffens tomme kalorier begav jeg 
mig på opdagelse i billernes vidunderlige historiske verden, og 
de dertil hørende accessories. Og accessories har jo i den grad 
udviklet sig til en væsentlig del af mange biltræf. Nostalgisk tøj 
blomstrer frem i en sådan grad, at de genbrugsbutikker, der 
tidligere var leveringsdygtige i ”umoderne” tøj, må kæmpe 
mod tomme bøjlestænger, og glædes over bugnede kasseap-
parater. Vi andre kan så glæde os dobbelt, da tøjet er en fryd 
for øjet, og pengene ofte går til velgørende organisationer. 
På bil fronten var, i hvert fald i min verden, et af de mere 
sjældne indslag en Morris DOMI Van. Sådan en model, har jeg 
aldrig set før. Jeg mener, det er en Morris 1000, som blev mon-
teret med et specielt karosseri, som DOMI fik lavet. En rigtig 
varevogn, og nok er den ikke køn, men den er sjælden. 
Når man nu går og drømmer sig tilbage i tiden, som jo ofte, 
om end med nogen erindringsselektion, fremstår som en 
bedre tid, kan man jo nemt miste opmærksomheden til nuets 
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tid og sted. Og bagateller som bakker, trapper og havedamme, 
kan sagtens undgå ens nærværelse. Og allerede der midt på 
formiddagen, måtte en uheldig gæst lide en noget hårdhæn-
det opvågning til nutiden.  Den smukke park har jo også en 
havedam, og netop denne havedam var dækket så smukt 
med grønt andemad, endda så fint, at intet vand var synligt. 
Dammen ligger næsten plant med græsplænen, og den 
uheldige gæst måtte en tur i dammen, med fjeldræv, kamera, 
mobiltelefon og hvad man nu ellers slæber rundt på til sådan 
et arrangement. Ikke noget at sige til, at fortiden sikkert har 
stået som noget mere attraktiv for denne gæst, ikke mindst 
når man tænker på, at græsplænen omkring dammen var tæt 
belagt med amerikanske, tyske, engelske og italienske klassiske 
biler og deres nostalgisk klædte ejere, som ikke har kunnet 
undgå, at få opmærksomheden tiltrukket af vandpjaskeriet i 
andedammen. Heldigt for den uheldige, at dagen netop var 
en utrolig varm dag.
Efter sådan en oplevelse, det gølder også for os tilskuere, træn-
ger man til øl og frokost. Og med retningen mod køletasken 
i min MG’s bagagerum, kom jeg forbi tidligere tiders højtek-
nologi, nemlig en fastmonteret bilgrammofon, dem der kun 
kunne spille singleplader. En påmindelse om, at man før i tiden 
på servicestationen, kunne få en tiger i tanken. Vel fremme 
ved bordet, og ikke langt inde i frokosten (jeg havde stadig øl 
i glasset) indhentede nutiden os igen, da rygtet om at det nu 

var to gæster, der havde været i andedammen, bredte sig.
Efter frokost var der annonceret flyveopvisning. En engelsk 
Spitfire gav opvisning i loop, spind osv., mens en 50’er Jaguar 
racer, replika tror jeg,  gjorde klar til sin opvisning på den til 
formålet nyklippede mark. Her kunne drengerøve og piger 
tilkøbe sig lidt ekstra spænding i det racing grønne vidunder.
Er man mere til ”bylivet”, jitterbug og stumpemarked, var det 
blot at bevæge sig ned gennem rækkerne af de smukt restau-
rerede lastbiler, forbi 60’ernes brandkøretøjer frem mod lyden 
af Roy Orbison kopinumrene. På den smukke gårdsplads var 
der rejst et musiktelt og mulighed for at købe en forfriskning. 
I den tilstødende lade var der indrettet stumpemarked. At så 
stumperne var nyfremstillede kinesiske varer, der ikke havde 
noget med biler at gøre, betød mindre. Den tendens er også 
set på andre markeder. 
Godt mættet af de mange indtryk trængte lysten til eftermid-
dagskaffe sig på, og næppe havde vi bænket os på klapstolene, 
før ”nyheden”, om det nu var fem personer, der havde følt sig 
tiltrukket af andemaden og vandet under det. Den tænkte 
jeg så lidt over, her sidst på eftermiddagen og foreslog, at vi 
vendte MG’en mod nord, der var jo trods alt en hjemture på 
godt 100 km.
Så var der også en mulighed for at undgå badet i havedam-
men.

Kom en tiger i tanken. Morris DOMI Van

Jaguar Parken
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Lørdag den 12. september 2015

Turen går gennem naturskønne områder i det midt/vestjyske, længden på turen er ca. 120 km.

Startsted Videbæk Idræts- og Fritidscenter
Vestervang
6920  Videbæk
Der vil være skilt til startstedet fra Bredgade (Hovedgaden).

Program
08.30 morgenkaffe med rundstykker
09.45  velkomst og orientering vedr. turen
10.00 1. bil sendes af sted
17.30 middag og afslutning på:
 Øster Holmgaard
 Holmgaardvej 4
 6900  Skjern

Undervejs er der indlagt frokostpause, hvor der serveres sandwich inkl. øl eller vand.

Sidste frist for tilmelding/betaling er den 31. august.
Tilmelding på mail ghicar@privat.dk – betaling skal ske til 
Vestjysk Bank, Videbæk, reg. nr. 7652 kontonr. 1289009. 
Husk at skrive navn og medlemsnr. i forbindelse med tilmelding og betaling.
Max. antal biler 45, så det er først til mølle princippet.

Tilmelding til Midt/Vest løbet 2015

Navn……………………………………………………………………….
Medl. nr………………………………………………………………….
Medkører……………………………………………………………….
Adresse…………………………………………………………………..
Post.nr……………….By……………………………………………….
Telefon…………………………………………………………………...
Mail…………………………………………………………………………
MG type……………………..Årgang……………………………….

Betaling
Startgebyr pr. bil     60,00 kr.
Morgenmad, frokost inkl. drikkevarer, middag
ekskl. drikkevarer pr. person   270,00 kr.
børn under 12 år:        135,00 kr.
tilmelding efter 31. august tillægges 50,00 kr.

Hvis man ønsker overnatning findes der campingpladser i Ringkøbing, Skjern og Herning. Derudover er der flere Bed and Breakfast 
i området.
Eventuelle spørgsmål til ovennævnte mail eller 40 17 55 40 kl. 18 – 20.

Vel mødt til MG Midt/Vest løbet 2015

Med MG hilsen Ghita og Carsten  (2194)

MG Midt/Vest løbet 2015 Klubmesterskabsløb

Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK
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Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK

Nu er der åbnet for tilmelding til den 7. udgave af den årlige 
MG tour fra vores lille cottage i Tånum.  
Vi mødes naturligvis på Tånum Bygade 23, 8920 Randers NV, 
hvor touren begynder kl. 09.30.  

Vi skal i år en tur med Veteranjernbanen i Mariager. 
Toget afgår kl. 11.00.  De har den årlige kuffertdag, hvor alle som 
medbringer en gammel kuffert kører med på turen til Handest 
og retur ganske gratis. Ellers koster en tur kr. 120 pr. person.
Klæd jer gerne på i tidstypisk tøj, da vi kører med et flot damp-
tog.

Den medbragte frokost nyder vi i smukke omgivelser et sted 
på ruten. Efter frokost går vejen igen mod Tånum, hvor Lotte 
og Co. venter med kaffen og den berømte Tånumkringle samt 
andre søde fristelser.

Det er naturligvis også tilladt at parkere sin MG i haven, så vi har 
nogle kønne vogne at kigge på, mens kaffen serveres.

Har du/I lyst til at deltage i dagens arrangement, så tøv ikke 
med at få jer tilmeldt. Vi har plads til ca. 25 biler. Tilmelding er 
efter først til mølle princippet. Det koster kr. 40,00 pr. person at 
deltage.
Sidste tilmeldingsdag er 1. august 2015.
Tilmelding kan ske på mail: michaelamorsen@yahoo.dk 
eller tlf. 4094 4060.
Vel mødt til endnu en hyggelig MG dag på de små landeveje.

MG-hilsen 
Familien Klausen og Amorsen
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Crashtest
Læser man om crashtest, støder man på Euro NCAP, der står 
for European New Car Assessmet Programme. Formålet med 
kollisionsprøverne er at forsyne forbrugerne med realistiske og 
uafhængige oplysninger om kollisionssikkerhed og fodgæn-
gervenlighed for de mest sælgende biler i Europa. 
Euro NCAP blev etableret i 1997 og støttes af europæiske 
regeringer, af EU kommissionen plus motor- og forbrugerorga-
nisationer i alle EU lande. I Danmark FDM og Forbrugerrådet. 

Når biler udsættes for en crashtest, svarer det bil, at to biler 
kører frontalt, men forskudt sammen med 40 pct. overlap. 
Overlapningen skyldes, at den er hyppigere forekommende 
end to biler, der støder direkte sammen. Desuden er kræfterne 
med den skæve belastning voldsommere. 

En anden form for crash er sidekollisionen. Her køres en ram-
buk ind i den testede bil - en rambuk hvis facon svarer til en 
almindelig og typisk bil. 

Et tredje parameter er selealarmen, den irriterende bippen, der 
sætter ind og minder om ens forsømmelighed, bare man på 
sin egen gårdsplads skal flytte bilen 10 meter.

Fodgængervenligheden afprøves ved at påkøre en dukke, 
hvor eftergiveligheden i bilens front vurderes og belønnes 
eller det modsatte. 

Resultatet af de kollisionerne plus reminderen udmøntes i 
stjerner. Men da frontal-crashtesten i praksis er lidt skrappere 
for store biler end for små, er stjernetildelingen ikke umid-
delbart sammenlignelig for en stor og en lille bil. Stjerner kan 
således kun bruges til sammenligning inden for en bestemt 
størrelsesgruppe af biler. Der kan opnås fem stjerner for kol-
lisionssikkerhed, men da “den femte stjerne” ofte er opnået 
med selealarmen, vil det være fornuftigt at nærlæse stjernetil-
delingen.     

Tromle-Skivebremser
Der er fordele og ulemper ved alt – også ved tromle- og ski-
vebremser. De allerfleste moderne biler har skivebremser ved 
forhjulene og tromler ved baghjulene. Så vidt vides sælges der 
ikke nye biler i Danmark med tromler på alle fire.

Skivebremsen fødtes på racerbanerne, fordi den i langt højere 
grad end tromlerne er i stand til at slippe af med varmen, især 
når der anvendes ventilerede skiver, ligesom bremseeffekten 
med de to eller fire bremseklodser er væsentlig større end selv 
de største tromles. 
Rent teknisk kan bremsefunktionen forklares ved at bremse-
klodserne ved bremsehydraulik klemmes sammen om skiven 
ved hjælp af en såkaldt bremsekaliber. En af svaghederne ved 
systemet er, at bremseskiverne sidder ubeskyttet og oversja-
skes med al tænkeligt vejsnavs – også salt, der kan fremkalde 
ødelæggende rustdannelser på bremseskiver, der tager en 
længere pause efter en tur i vintervejret. 

I bremsetromlerne sidder der to bremsebakker med en frik-
tionsbelægning, der ved bremsepåvirkning presses ud mod 
tromlens sider. Fordelene – trods den lavere  bremseeffekt – er, 
at systemet er indkapslet og beskyttet mod snavs og salt.  

At det er fuldt forsvarligt med lavere bremseeffekt på baghju-
lene skyldes, at en større del af køretøjets vægt ved opbrems-
ninger lægges på forhjulene. Trykket fordeles mellem for- og 
bagbremser af en begrænserventil, der tager hensyn til 
vægtfordelingen i køretøjet. 

Støddæmpere
I dag står der ikke meget i instruktionsbogen om støddæm-
pere, og mange tænker næppe over deres funktion eller 
velbefindende. 

 Carl Buus’ lexikon
MG CarClub

DENMARK

Det ser voldsomt ud, når to biler støder sammen med kun 60 
km/t. Og står man tæt på, er oplevelsen en del værre.  
(Foto: Carl Buus)
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Alt var anderledes i gamle dage. I anvisningen for en Ford A 
kunne man læse: ”Indstil ved at dreje måleventilen. Modstan-
den øges, når ventilen strammes og aftager, når den løsnes. 
Normal indstilling til varmt vejr: Bagtil – skru ventilen til, indtil 
den begynder at stikke ud forneden. Drej den så en kvart 
omgang tilbage. Fortil som ovenfor, men skru 3/8 omgang 
tilbage. Små unøjagtigheder i ventilstillingen kan have alvorlig 
indvirkning på støddæmpernes funktion.”
Besværligt og indviklet, men man var ikke i tvivl om støddæm-
pernes indflydelse på sikkerheden. Sådan var det, og sådan er 
det. 
   
Egentlig burde de slet ikke hedde støddæmpere, da de ikke 
dæmper stød, men svingningsdæmpere, da de holder køretø-
jet i ro, hvor det ellers ville komme i ukontrollable svingninger. 

Støddæmperne fungerer ved, at olie i et rør pressen igennem 
en ventil. Fra den ene side af ventilen til den anden. Det giver 
den træghed, der gør, at køretøjet ikke hopper op og ned over 
vejens ujævnheder, men holder hjulene fast mod vejbanen. 

Alle støddæmpere er i dag og har længe været dobbeltvir-
kende – d.v.s. træghed både op og ned. De støddæmpere, 
der benævnes som gasstøddæmpere, er gasfyldte over olien. 
Derved hindres olien i at skumme, hvilket gør dæmperen 
virkningsløs. Andre og mere avancerede dæmpere kan indstil-
les manuelt eller elektrisk til formålet, for eksempel med en 
campingvogn på slæb, andre igen indstiller sig automatisk til 
højere belastning. Olieudsivning er et sikkert tegn på opslidte 
støddæmpere klar til udskiftning. 

Mcphersons  fjederben 
De, der læser om biler og især om hjulophæng, kender McP-
herson eller har i det mindste hørt om hans ophæng. Opfin-
deren hed Earle S. McPherson, der oftest står for et forhjulsop-
hæng, men systemet dækker både for og bag. 

På personvogne er forhjulene altid uafhængigt affjedrede, 
hvilket vil sige, at fjederbevægelsen ved et forhjul ikke påvirker 
det andet. Ofte skabes forbindelse mellem to ophæng for at 

undgå for stor krængning i svingene. Via krængningsstabi-
lisatoren kobles de to fjedre sammen, så den inderste fjeder 
dykker, mens den yderste presses sammen.

Det klassiske forhjulsophæng har to vandrette triangler i 
hver side og benyttes især på sportsbetonede biler, men det 
billigere McPherson-ophæng er i dag det mest udbredte. 
McPherson fjederbenet består af et teleskop-ben med indbyg-
get støddæmper omgivet af en skruefjeder. Benet er øverst 
fastgjort til karrosseriet, forneden støttes det af en triangel. 
Teleskop-benet fungerer samtidig med styrespindelen, når 
forhjulet drejes. 

Ud over skruefjedre findes bladfjedre, torsionsfjedre, luftpude-
affjedring og affjedring med væske. Torsionsfjedre er i princip-
pet en stålstang, der vrides om sin længdeakse.

Ventiler og knastakseler
I gamle dage - for ti til femten år siden - stod der ofte 16V på 
bagklappen. Det betød, at den firecylindrede motor var udsty-
ret med fire ventiler/cylinder – 16V(entiler). På nye biler ser man 
det sjældent eller aldrig, da det efterhånden er en selvfølge. 

16 små ventiler i stedet for 8 store har især betydning for ind-
sugningen på suge motorerne (uden turbo eller kompressor). 
Meget avancerede motorer, ofte japanske motorcykelmotorer, 
har fem ventiler/cylindre. Andre har nøjes med tre, for eksem-
pel den aldrende og vel næsten glemte  Mazda 121, hvor der 
på bagklappen stod 12V. 
Allerede før 1. verdenskrig var der racermotorer med fire venti-
ler/cylinder. For eksempel hos Bugatti. 

Der er flere grunde til, at man gik fra to til flere ventiler. De 
mange ventiler giver en bedre fyldning og tømning af brænd-
kammeret og en bedre og renere forbrænding, der igen fører 
til et lavere brændstofforbrug. 

Knastakslen kommer ind i billedet, når ventilerne skal åbnes. 
Når de lukkes, sker det med fjederkraft. Stort set alle knast-
aksler er overliggende. Det betyder, at knastakslen er anbragt 
i topstykket. Knasterne er udformede som halve ovaler på 
akslen og træder direkte på ventilen eller på vippearme, der 
igen påvirker ventilen.  

Den negative side af sagen med de mange ventiler er en 
ringere sejtrækningsevne ved lave omdrejninger. Den slags 
kan der imidlertid rådes bod på med en speciel udformning 
af knastakslen. Honda laver deres VTEC, og BMW fører sig frem 
dobbelt Vanos. Andre fabrikker har andre løsninger. I alle til-
fælde betyder det, at knasterne og eller timingen varierer med 
omdrejningstallet. Et kompliceret system, men det fungerer.  
Når der er tale om motorer med fire ventiler/cylinder, er det of-
test to knastaksler, en til hver række, DOHC – Doble OverHead 
Camchaft – der trækkes fra motorens krumtap med enten 
et tandhjul, en kæde eller en tandrem. Sidstnævnte er både 
berygtet og berømt.
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I det Nordjyske findes et museum som er et besøg værd. 
Hjallerup Mekaniske Museum åbnede den 12. maj 2007. På 
museet findes en samling af biler, motorcykler, knallerter og 
prototyper af el-biler. Samlingen råder ikke kun over ældre 
køretøjer, men også for eksempel Solbilen, som krydsede 
Australien i 1990’erne.
Som navnet siger, er der her tale om et mekanisk museum og 
ud over køretøjer kan opleves en samling på ca. 250 gamle 
radioer og fjernsynsapparater, helt tilbage fra 1940’erne.

Oplev for eksempel

Prototypen på en af Danmarks første serieproducerede el-biler.
Nogle af Danmarks ældste og fortsat fungerende traktorer – 
nogle findes kun i dette ene eksemplar.
Spændende og flotte veteranbiler.
Forskellige standermotorer.
Gamle knallerter og motorcykler.
Starfighter jagerfly.
Museet er samlet på 2000 m2 og omfatter også cafeteria og 
mødelokaler.
I forbindelse med sæsonstart medio maj, afholdes hvert år et 
stumpemarked.
Se mere på: www.hjallerup-museum.dk

Åbningstider 2015

Hjallerup Mekaniske Museum holder åbent fra d. 16. Maj til d. 
30. September 2015.
16. og 17. maj kl. 9.00 - 16.00 sæsonåbning og stumpemarked
20. maj til 30. juni kl. 13.00 – 16.00 (tirsdage og søndage)
Juli og august kl. 10.00 – 16.00 (tirsdage og søndage)
September kl. 13.00 – 16.00 (tirsdage og søndage)

Museet kan også åbnes efter aftale.

Entré Voksen kr. 50, Børn 12 - 16 år kr. 25,  Børn under 12 år  gra-
tis. Grupper med mere end 12 personer,  Voksne kr. 40,  Børn 
12-16 år kr. 20.. 
Et års medlemskab, fra den 1. juli til den 30. juni kr. 150 (giver 
adgang alle åbningsdage)
Man gør opmærksom på at der kun kan betales med kontan-
ter på museet.
Ved gruppebesøg kan der arrangeres kaffe med kage eller 
brød med pålæg.

Dette aftales blot med en af museets kontaktpersoner.

Hjallerup Mekaniske Museum
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Virksomhedsbesøg hos 
Creativ Company i  
Holstebro torsdag den 
16. april 2015.

Tekst og billeder: Erik & Kirsten Thesbjerg

En pæn procentdel af de 30 tilmeldte 
MG’ere havde valgt at trodse de lave 
temperaturer og den friske forårsvind og 
ankom i nypudsede og klargjorte MG’ere, 
da Peter Jepsen havde arrangeret virk-
somhedsbesøg hos Creativ Company i 
Holstebro.
Peter Jepsen ś mangeårige ven, Peter 
Nørgaard, som er én af indehaverne af 
firmaet, havde tilbudt at bruge en aften 

på at vise og fortælle os om virksom-
heden og - ikke mindst – om filosofien 
bag, og om den organisation, som Peter 
Nørgaard har været med til at stifte, som 
hedder ”Code of Care”
Og mon ikke vi alle gik hjem med en del 
at tænke over. For ud over at virksom-
heden - som sælger hobbyartikler over 
det meste af verden - altid har haft sorte 
tal på den økonomiske bundlinie, ja så 
arbejder de også meget målrettet med 
en hel masse andre bundlinier, - ar-
bejdsglæde, socialt engagement, trivsel, 
personlig udvikling og meget andet. For 
eksempel har man bestemt, at 15 % af 
arbejdsstyrken skal udgøres af men-
nesker, som befinder sig ”på kanten af 

arbejdsmarkedet”. Og man kan vist roligt 
sige, at også det har de haft succes med. 
Det var en meget engageret, entusiastisk 
og inspirerende virksomhedsleder, der 
fortalte om historie og strategi, krydret 
med eksempler på nogle af de mange 
solskinshistorier, der var kommet ud 
af, at man var med til at give nogen en 
chance.
Det blev en rigtig spændende aften 
med godt til både øjne, ører og mave. 
En stor tak til Peter Jepsen for initiativet, 
og til Peter Nørgaard for en rigtig god 
oplevelse, som gav stof til eftertanke. 
Og til sidst kan vi da lige opfordre alle til 
at efterleve motto’et: ”Mere care, mindre 
mig”.
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CRAA 2015

Af Carsten Thorgaard

Efter et års fravær var klubben igen at 
finde i Mindeparken i Århus i forbindelse 
med Classic Race. I år var arrangementet 
lagt i pinsedagene, så allerede torsdag 
rykkede Mogens og Bøje sammen med 
en flok frivillige hjælpere fra Østjylland 
ind i parken og satte pavillonen og cam-
pingvognen på plads.
Lørdag morgen ankom ”personalet” og 
ejerne af de biler, der skulle udstilles på 
standen. Der var noget for enhver smag, 
lige fra Jørgen Poulsens MMM årg. 1930 
til Bjarne Rothers Metro. Selve shoppen 
blev også indrettet med vareudvalget, så 
da tilskuerne begyndte at dukke op, var 
alt klappet og klart. 
Mange af de besøgende - også udenfor 
klubben - var meget begejstrede for 
de udstillede biler: Udover MMM og 
Metro, havde Bøje udstillet sin A med 
tilhørende campingvogn, dette trak 
også mange tilskuere til, ligesom Tom 
Gustavssons A Coupe, der blev beskrevet 
i maj medlemsbladet. To B modeller 
havde også fundet plads på standen, en 
roadster tilhørende Anette og Flemming 
og slutteligt min egen GT med de tids-
typiske ting i bagagerummet. Det skal 
også nævnes, at flere personer blandt 
standpersonalet var tidstypisk påklædt. 
I løbet af lørdagen gik arrangørerne 
rundt blandt de forskellige udstillere og 
udvalgte prisvindere i forskellige klasser. 
Meget fortjent gik pokalen for Concour 
de Charme til Lillian og Jørgen Poulsen 
og deres triple M. Bil og påklædning pas-
sede perfekt til hinanden, selv de krykker, 
som Lillian benyttede pga. en brækket 
ankel, var tidstypiske. Ind i mellem han-
del og snak blev der heldigvis også tid 
til at kigge lidt race og studere de øvrige 
stande i parken.
Søndag morgen var vi igen klar, publi-
kum var dog noget langsommere til at 
dukke op, men så havde vi igen lidt tid til 
at kigge på race, nogle klasser var sjovere 
at kigge på end andre, personligt synes 
jeg meget godt om udlændingene, der 
kom i deres Minier, NSU og Fiat. Det var 
nostalgi for alle pengene. Heldigvis kom 

publikum også omkring vores stand i 
løbet af søndagen, nogle af dem, der 
kom forbi var arrangørerne, der bad Mo-
gens og Bøje følge med. Da de to herrer 
kom tilbage, medbragte de en flot pokal, 
som de havde fået overrakt for bedste 
mærkeklubstand. Denne pris forpligter 
jo, så allerede kort tid efter, var der flere, 
der begyndte at tænke fremad til 2016, 
så vi kan forsvare vores 1. plads. Hvad det 

hele munder ud i, står hen i det uvisse, 
resultatet vil være at se i Mindeparken 
i maj måned, når Århus igen kalder til 
Classic Race.
Slutteligt vil jeg på hele stand persona-
lets vegne sige en stor TAK til alle, der 
kiggede forbi, handlede i shoppen, og 
ikke mindst til dem, der hjalp med både 
opstilling og nedtagning.
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Nordjysk Hill Climb 2015

Af Carsten Thorgaard

Det var en kold og tidlig morgen. Ka-
lenderen fortalte, at det var lørdag den 
18. april og uret på væggen i køkkenet 
sagde 05.50. De fleste læsere vil nok sige, 
at skribenten ikke er for klog, når han er 
oppe så tidligt og så oven i købet på en 
fridag, men MG´en og jeg havde lovet 
hinanden, at vi skulle en tur til Nordjyl-
land, og således blev det. 
At det virkelig var koldt bevistes af, at 
duggen - der var faldet i løbet af natten 

- blev til is, da jeg kørte ned til den lokale 
tank for at fylde brændstof på bilen. 
Heldigvis viste vejret sig fra den bedre 
side, efterhånden som jeg kom nordpå, 
og op ad dagen blev det helt hæderligt, 
årstiden taget i betragtning. Ankomst til 
Gl. Skørping lidt over 8, over til arrangør-
vognen for at få udleveret en pressevest, 
hvor man samtidig blev oplyst om, at der 
var kaffe og rundstykker ovre i forsam-
lingshuset. Tak, så var der noget at varme 
sig på. 
Her var en stor del af deltagerne samlet, 
og jeg fandt hurtigt sammen med et 
par MG folk, som skulle deltage i løbet, 
et løb som  var 1. afdeling af DM. Jens 

Byskov og Dennis Linnet, var de eneste 
medlemmer af vores klub. Derudover 
var der et par MG kørere mere med. 
Hen på formiddagen var der førermøde, 
hvorefter kørerne blev ledt ud på en 
prøverunde i samlet flok med løbslede-
ren i spidsen. Jeg var så heldig at have 
tilladelse til at følge feltet med rundt, 
så jeg kunne se ruten og således også 
finde nogle gode steder til at fotogra-
fere. Efter prologen var det alvor, nu var 
det kampen mod stopuret, der gjaldt 
for deltagerne. Blandt de første kørere 
var de tidligere nævnte Jens og Dennis, 
der var placeret i samme klasse, så det 
var lidt spændende at følge de 2. Efter 
1. gennemkørsel førte Dennis med ca. 9 
sekunder, dette blev der vendt godt og 
grundigt om på i 2. gennemkørsel, Den-
nis var åbenbart lidt for ivrig, så efter en 
tyvstart og overskridelse af målfelt, var 
Jens nu forrest med en margin på ca. 12 
sekunder.
Efter de 2 gennemkørsler var der pause 
med indlagt spisning i forsamlingshu-
set for alle kørere og officials, herunder 
undertegnede. Denne spisning og mor-
genkaffen er arrangeret af lokale kræfter, 
der hvert år lægger et stort arbejde i 
hele arrangementet. Lokale landmænd 
sørger også for store halmballer til at 

agere autoværn samt traktor til at fjerne 
eventuelt havarerede køretøjer fra 
kørebanen.
Efter at have fortæret den gode mad, 
kørte jeg ud til et punkt på ruten, som 
jeg havde udset mig i prologen. Her 
kunne MG´en holde lidt af vejen, og jeg 
kunne placere mig et godt sted for at få 
nogle gode billeder i kassen, i øvrigt lige 
op ad en chikane, hvor der kunne ske lidt 
af hvert. Igen kom bilerne nu i en lind 
strøm, og efter 3 tællende heats, var det 
tid til at gøre dagens resultat op. Dennis 
og Jens havde kørt ret konstant uden fejl, 
hvilket resulterede i en 1. plads til Dennis 
og en 2. plads til Jens i klassen, begge 
dog et pænt stykke nede i generalklasse-
mentet. Blandt de øvrige MG kørere var 
Martin Vestergaard i sin MG Metro godt 
kørende og endte på en 2. plads i sin 
klasse, og i den øverste halvdel generelt.  
Han skulle egentligt have været kåret 
som vinder, idet nr. 1 ikke blev tildelt 
de straf sekunder, som han burde. Niels 
Tvedergaard i MG A endte langt nede i 
feltet generelt. En god oplevelse rigere 
gik turen nu igen hjemad, så efter godt 
13 timer hjemmefra, kunne jeg atter rulle 
MG´en ind i garagen. En ting er sikkert, vi 
kører til Gl. Skørping igen i 2016, når der 
arrangeres Hill Climb.
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Jyllands-Ringen  
historisk weekend

Af Carsten Thorgaard

I starten af maj afholdt FDM Jyllands-
Ringen historisk weekend og i den anled-
ning var flere mærkeklubber herunder 
MGCC DK inviteret til at stille op med en 
stand. Desværre havde arrangørerne ikke 
taget hensyn til, at nogle af udstillerne 
skulle bruge strøm, så det eneste sted, 
vi kunne blive placeret var et stykke så 
langt væk, som man kun kunne finde, 
hvis man blev ledt derhen.
Der var lavet en fælles parkering til 
klubben, som da også blev benyttet, 
herudover var Bøjes campingvogn stillet 
op med en pavillon foran. Det var vores 
mening at udstille noget af klubshoppen, 
men placeringen gjorde, at vi hurtigt 
skrottede den ide, og koncentrerede 
os om at se lidt race og hygge os med 
hinanden.
Desværre er der ikke nogen fra klubben, 
der kører 4 – hjulet banerace i år, det 
nærmeste er Ole Aaen, der har skiftet til 
de 2 hjulede, dog ikke med den store 
succes i den nævnte weekend. Begge 
motorcykler drillede, det var lige før, at 
den nyindkøbte Velo Solex var bedre 
kørende. I forbindelse med arrange-
mentet, havde man dog indlagt nogle 
sprintetaper, som skulle gennemkøres af 
deltagerne i hill climb mesterskabet, her 
deltog dog et par MG´ere, hvoraf den 
ene er medlem af vores klub.
Bedste oplevelse for de besøgende MG 
folk var vel egentlig, da vi fik lov til at 
tage et par runder på banen i pausen, 
dog var det efter pacecar, så det foregik 
i et roligt tempo. En af deltagerne kunne 
dog ikke nøjes hermed, så han tog en 
ekstra runde til stor moro for os andre og 
lidt sure miner fra nogle af de tilstedevæ-
rende officials.
Jeg håber arrangørerne har lært noget af 
deres begynderfejl med hensyn til klub-
stande, der var lagt op til det helt store 
med boder osv., men det fusede godt 
nok ud i sandet (for enden af langsiden). 
Nu må vi se, hvad der lægges op til næ-
ste år, så vurderer vi ud derfra, om det er 
besværligheden værd at stille op igen.
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MGCC Midt-Vest Torvetræf på Færch 
Torvet i Holstebro torsdag den 7.maj 2015

Tekst og foto: Kirsten og Erik Thesbjerg

25 biler med fører og passager trod-
sede det mildt sagt kølige forårsvejr og 
fandt vej til sæsonens første torvetræf 
på Færch Torvet i Holstebro. Flere af de 
fremmødte kunne fortælle om kraftige 
byger undervejs, men på mirakuløs vis 
var der tørvejr på torvet hele aftenen. 
Der blev snakket, beundret, fortalt, spar-
ket dæk og udvekslet erfaringer, inden 
det meste af flokken sivede hen mod 
pizzeriaet, hvor man først og fremmest 
kunne få varmen, og dernæst sulten og 
tørsten stillet.
Der var forholdsvis tidligt opbrud, men 
alligevel var det flot, at så mange mødte 
frem. 
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MGCC Fyn

Tirsdag den 2. juni havde Annette og 
Lars Bonnevie inviteret til pubmøde.
Kalenderen siger sommer, men vejret 
mindede mest om efterår. Regn og 
blæst ødelagde ikke lysten til at køre til 
Pubmøde.
Gårdspladsen bar dog præg af, at som-
meren ikke var slået helt igennem denne 
aften og kun 6 MG’er, blandt andet en 
nyrestaureret MGY, var taget ud af de 
lune garager og havde fundet vej til 
Hundstrupvej. 
Der var ca. 30 samlet til en hyggelig 
aften. MG’erne var kørt ud af garagen og 
der var dækket op til kaffebord. Endnu 
et hyggeligt pubmøde i det Fynske, hvor 
der blev snakket livligt.
Mange tak til Annette og Lars for jeres 
gæstfrihed.
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Fynsk Pubmøde  
tirsdag den 15. maj 2015

En næsten mørk, regn og stormfuld 
aften i Akkerup City.
For første gang i MG klubbens historie 
havde Jette og Kent indbudt til pub-
møde,
og så var det sådan et møgvejr, ville der 
overhovedet komme nogen? 
Jo minsandten to MG’ere havde kæmpet 
sig igennem, de øvrige var ligesom lidt
mere bekvemme under de forhold.
6 klubmedlemmer med damer, det blev 
til en god og hyggelig snak over kaffen.
Herefter skulle staldene lige besigtiges.
Hvad der måske manglede af MG’ere på 
gårdspladsen, opvejedes i værkstederne,
der kunne simpelthen ikke være flere!
Jette og Kent er indehavere af 4 MG’er. En 
Midget der kan køre - en MGC GT som 
lige  mangler det sidste, så kører den - en 
MGB GT gummivogn, den mangler lidt 
mere end det sidste, eenn endelig  MGA 
coupe, UHA den mangler meget mere 
end det sidste. Karosseriet står oppe på 
hanebåndene, det er stort set gennem-
sigtigt, og resten – jah,
men Kent kan noget med gamle biler, så 
der kommer en dag !
Vi havde en hyggelig aften og siger tak 
til Jette og Kent Larsen.

Vi ses, hilsen Karin
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

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

  .
  Forsikringen omhandler Vejhjælp i hele policens kørselsperiode, hvis køretøjets alder er mindst 35 år.
 Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring g/s

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og  motorcykler 
fra 1980 eller før:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 25.000  586  217
 75.000  852 217
 125.000  1.051  217
 175.000  1.246  217
 225.000  1.435  217
 275.000  1.643 217
 325.000  1.899  217
 375.000  2.153  217
 400.000 2.278  217
 475.000 2.609 217
 525.000 2.918 217
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 1.449 kr.    0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 
1981 til og med 1987:

 Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

 25.000  1.441  492
 75.000  2.099  492 
 125.000  2.585  492
 175.000  3.068  492
 225.000  3.529  492
 275.000  4.042  492
 325.000  4.671  492
 375.000  5.296  492
 400.000  5.601 492
 475.000  6.418  492
 o.s.v. 
 Selvrisiko kr. 4.343 kr.    0
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Er du medlem af en klub under Motorhistorisk Samråd,  
kan du og din veteranbil blive forsikret i Runa Forsikring

Årlig pris for ansvar og kasko

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

Indeks 2015

Vi tilbyder

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

private forsikringer

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

www.runa.dk • 33 32 22 00 

Vi passer på dig

Forsikring til  
dit kæreste eje

PS: Husforsikringen hos Runa Forsikring blev kåret Bedst i Test juni 2013 af Tænk Penge
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Hvem skal have hvad?

Har du nyheder eller fotos til www.mgcc.dk, sendes 
det til en hjemmesideredaktør

Bjarne Rother Jensen: rother@mgcc.dk
Erik Thesbjerg: mgccmidtvest@mvbmail.dk
Thor Flade: thorflade@gmail.com
Anders Peter Eeg: apeeg@tdcspace.dk
Casper Jørgensen: casperj_1987@hotmail.com
Palle Møldrup: palle.moldrup@gmail.com
Palle Kragh Rühe (MG Sport): palle@mgcc.dk

Stof til MG-bladet sendes til redaktøren

Anders Nyby Øster: mg-bladet@mgcc.dk

Hvis du vil hjælpe 
din klub!

Så meld din kontingentbetaling til Betalings-
service.

Gå ind på vores hjemmeside - ind i medlems-
sektionen. I menuen til venstre err der et 
punkt der hedder ”Betalingsservice”

Her kan du udfylde blanketten med dine data 
-  OBS: Kundenummer er dit medlemsnummer.

Efter du har udfyldt blanketten, trykker du på 
send, og resten går automatisk.

Klubben sparer på denne måde mange penge 
og kassereren sparer meget tid på udsendel-
ser af girokort og håndtering.

Bestyrelsen

Adresseændringer til cp@jp-industri.dk                Nye medlemmer
MG CarClub

DENMARK
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Pubmøder 2015
Dato Event Annonceret Tidsfrist Tilmelding

Nordjylland
17. Februar Pubmøde Januar Saw - 2149 0749

Midtvestjylland
Sydvestjylland
12. Maj Pubmøde Januar 2 dage før Erik - 7511 6735 eller 61716735
9. Juni Pubmøde Maj 2 dage før Bo - 2632 5830

Østjylland
6. Maj Aftenkøretur Maj Program sendes på mail
3. Juni Grillaften Maj Program sendes på mail
21. Juni Sommerkøretur Maj Program sendes på mail
1. Juli Aftenkøretur Maj Program sendes på mail
12. August Aftenkøretur Maj Program sendes på mail
22. August Sommerkøretur Maj Program sendes på mail
9. September Aftenkøretur Maj Program sendes på mail
14. Oktober Kaffemøde Maj Program sendes på mail
11. November Kaffemøde Maj Program sendes på mail
9. December Julefrokost Maj Program sendes på mail

Sydøstjylland
13. Maj Pubmøde Marts 2 dage før Thor - 2023 9746
10. juni Pubmøde Marts 2 dage før Bo - 2632 5830
1. Juli Pubmøde Marts 2 dage før Erik - 7568 8640/4030 2911
12. August Pubmøde Marts 2 dage før Søren - 2756 0000
9. September Pubmøde Marts 2 dage før Børge - 6166 2683
14. Oktober Pubmøde Marts 2 dage før Karsten - 2396 2617
4. November Pubmøde Marts 2 dage før Klaus - 2156 5530
1. December Pubmøde Marts 2 dage før Kent - 6066 7152

Fyn
5. Maj Pubmøde Januar - Kent - 2262 8545

2. juni Pubmøde Januar - Lars - 6227 2848
7. Juli Pubmøde Januar - Kaj - 6262 5854
4. August Pubmøde Januar - Palle - 50550228
1. September Pubmøde Januar - Mogens - 7253 2187
6. Oktober Pubmøde Maj - Hans - 5055 0228
1. December Pubmøde Januar - Karsten - 2324 1015

Sønderjylland
6. Maj Pubmøde Januar Harry - 7110 7198

3. Juni Pubmøde Januar Søren - 2367 7596

1. Juli Pubmøde Januar Ole - 7448 8805

5. August Grill aften Januar Gert - 7442 3439

2. September Pubmøde Januar Ove 2032 5305

7. Oktober Pubmøde Januar Ole - 4073 9289

4. November Pubmøde Januar Sundhalle - 7448 7570

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

 

Oversigt over Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Gimming Autoværksted 
MG   -   Triumph   -   Morris 

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

 

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

  



Bestyrelsen

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

 Bestyrelsesmedlem:
 Claus Pedersen
 Bogfinkevej 40 
 8382 Hinnerrup 
 Tlf. 4035 3622
 E-mail: cp@jp-industri.dk

 Sekretær???:
 Casper Jørgensen 
 Mjangvej 15 
 6470 Kirke Hørup
 Tlf. 5189 5217 
 Email: casperj_1987@hotmail.com>

Biltype-kontakter:
FWD: John Hollænder
 Johannesmindevej 4
 9000 Ålborg
 Tlf. 9813 1587

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

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

MGB: Gert O. Christensen
 Porsborgsvej 13 A
 9530 Støvring
 Tlf. 9837 2122

MGB V8: Søren M. Sørensen
 Dyregård, Overbyvej 13, As
 7130 Juelsminde
 Tlf: 7569 0287

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

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

Midget: Harry Lagoni
 Mommarkvej 3
 6470 Sydals
 Tlf: 7110 7198

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

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

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

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

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

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

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

Klubshop:
Bøje Hansen
Urup Kirkevej 24
7200 Grindsted
Tlf: 28256015
E-post: boje.clubshop@mgcc.dk

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



43MGCC, Denmark

Pas godt på din 
gamle kærlighed

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




