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

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

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

webshop >> www.mgcenter.dk << Webshop 

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

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

sporingskode.

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

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

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

DENMARK

Siden sidst er der sket rigtig mange ting. Årets første MG-løb 
til klubmesterskabet er blevet kørt - Langelandsløbet. Selv var 
jeg uheldigvis arbejdsramt den weekend, men i de medde-
lelser jeg har fået, lyder det til at have været et pragtfuld løb. 
Derudover har MG Sport afviklet de to første afdelinger af MG 
Sport mesterskabet i henholdsvis Vandel og Bogense - også 
her lyder det til at være gået rigtig godt.

I slutningen af april deltog jeg i MG Car Club European Con-
ference i Holland. Dette er en tredages konference, hvor for-
mænd fra de europæiske klubber under MG Car Club mødes 
hvert andet år. Der er her mulighed for at udveksle erfaringer 
og knytte kontakter klubberne imellem. Det er også ved 
denne konference, det bliver besluttet, hvor ”European Event 
of the Year” skal afholdes i de kommende år. Her fornemmede 
jeg, at planlægningen allerede nu begynder at forme sig 
flere år frem i tiden. Vores klub har 50 års jubilæum i 2023, og 
det kunne være interessant, hvis vi til den tid kunne komme i 
betragtning som ”European Event of the Year.”

Bestyrelsens tålmodighed med det firma der var sat til at 
redigere klubbens hjemmeside er sluppet op. Jeg gav firmaet 
en frist på en uge til at få udbedret de sidste mangler, og da 
denne frist ikke blev overholdt, opsagde vi samarbejdet. Vi har 
i stedet indledt et samarbejde med DC Media, der hoster klub-
bens hjemmeside. De har vist sig at være kompetente, også 
når det gælder redigering og tilretning. De sidste udfordringer 
omkring login og oprettelse af profiler for nye medlemmer 
skulle på nuværende tidspunkt være klaret, så alle medlem-
mer kan benytte hjemmesiden. Vi har i redigeringsfasen lukket 
ned for medlemsdatabasen på hjemmesiden, så den ikke er 
tilgængelig. Det har vi gjort, fordi listen over medlemmer var 
misvisende, og vi ville ikke risikere, at medlemmer rettede 
deres oplysninger på nettet, uden at medlemsregistrator også 
ville få oplysningerne. DC Media arbejder netop nu med at få 
medlemsdatabasen gjort færdig, så den igen kan blive tilgæn-
gelig for os alle.

Galleriet på hjemmesiden er nu fuldt funktionsdygtigt - men 
det mangler billeder! Hvis du har billeder fra nogle af klubbens 
mange arrangementer - det være sig pubmøder, hyggeture, 

torsdagstræf, klubmesterskabsløb, MG Sport eller andet - be-
des du venligst sende dem til én af hjemmesideredaktørerne 
(du finder dem her i bladet og på hjemmesiden), tak.

Bestyrelsen har her i foråret udarbejdet jobbeskrivelser for alle 
udvalgsmedlemmer, da det var et ønske på udvalgsmødet i 
januar. Jobbeskrivelserne har været rundsendt til de respektive 
udvalg til godkendelse, og bortset fra et par enkelte tilfælde, 
som vi arbejder på at løse på den ene eller den anden måde, 
er jobbeskrivelserne faldet i god jord og taget til efterretning.

Her i sommertiden er vi mange, der tager MG’en og kører 
afted på ferie i ind- eller udland. Det sidste indebar tidligere, 
at man skulle have en del dokumenter med, men i dag er det 
anderledes. Mange europæiske byer har sat grænser for, hvor 
meget et køretøj må forurene - så hvis ferieturen går igennem 
en større europæisk by, vil jeg anbefale, at man inden turen 
undersøger, hvad grænserne måtte være for den pågældende 
by. Igennem Motorhistorisk Samråd, som vores klub er med-
lem af, forsøger man at få undtaget alle historiske køretøjer 
ældre end 30 år fra disse regler, men sådan er det altså ikke 
endnu.

Jens Byskov Jensen 
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Medlemsblad for
MG Car Club Denmark

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

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

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

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

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

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

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

Deadline: 
Den 5. i de lige måneder.

Tryk:
Økotryk, Videbæk

Oplag: 
1.500 stk.

Indhold:
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Hvis du ikke modtager bladet kontaktes

Claus Pedersen

Bogfinkevej 40

8382 Hinnerup

Tlf. 40353622

Email: claus@mgcc.dk

Klubbens internetside            Følg klubben på facebook

    Køb og salg på facebook

Forside: Regn mere end kun dråber. Paraplyen kunne lige 

akkurat nå fra side til side. Chilterns UK 2009

Se mere i Jørgen Linds artikel inde i bladet
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Min
AUSTIN HEALEY     SPRITE Mk2 1962
Af Jørgen Lind
Bilen, der fremkalder smil - både når man ser den, og når man 
kører i den.

Geoffrey Healey, chef-produktionsingeniør og ældste søn af 
Donald M. Healey fra Donald Healey Motor Company Limited 
i  Warwick konstruerede hen i 1950’erne en lille, enkel og billig 
sportsvogn. Bilen var opbygget uden chassisramme, men med 
en solid undervognsplatform med kassevanger i siderne, en 
kraftig, lukket kardantunnel og kasseformede tvær-traverser 
for og bag. Bagskærmene, bagagerumsbunden og torpedoen 

danner faktisk tilsammen et selvbærende karrosseri. Inder-
forskærmene er med til at afstivede et par vanger, der bærer 
forhjulsophængene, mens indstukne kvartelipse-bladfjedre 
bærer den stive bagaksel. Det blev den første masseproduce-
rede britiske sportsvogn, der fik denne enhedskombination af 
chassis og karrosseri. 

Annonce fra ”Fart og Form”, marts 1962 - samtidig med at min 
Sprite netop var bygget færdig i Abingdon.

Dengang en meget avanceret platform - fra den originale 
dansksprogede brochure, omend den illustrerede bil er

højrestyret (RHD).
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BMC - British Motor Corporation - var en sammenslutning 
af Austin og Morris, og som bl.a. også omfattede MG og de 
gamle mærker Wolseley og Riley. BMC byggede i forvejen en 
Healey-konstrueret sportsvogn på Austin fabrikken i Long-
bridge under navnet Austin Healey 100, og nykonstruktionen 
skulle også bære Austin Healey-navnet. 
Karrosseriet  blev presset og svejset op på Swindon-fabrikken 
på den platform, der kom fra John Thompsons Motor Pres-
sings i Wolverhampton. Derefter blev det sendt til maling i 
Cowley-fabrikken, og så kørt videre til MG Car Co.  fabrikken i 
Abingdon. En let modificeret A 35-motor kom dertil fra Morris 
Engines fabrikken i Coventry - og sammen med alle de mange 
andre dele, som kendes fra Austin A 35 og A 40, Morris Minor 
m.fl., der blev fragtet til Abingdon fra alle de andre BMC-
fabrikker og diverse underleverandører - ja, så blev det skruet 
sammen dér til Austin Healey SPRITE Mk1.
Den første Austin Healey SPRITE løb af produktionslinien på 
MG fabrikken allerede i marts 1958, men bilen blev først of-
ficielt præsenteret den 20. maj samme år. Den lille sportsvogn 
fik hurtigt kælenavnet FROGEYE/BUGEYE/FRØØJE på grund 
af forlygterne, der af sparehensyn var ”lagt” ovenpå motorhjel-
men og gav den ligheden med en frø... 

Allerede 3 år senere var man klar med en revideret og opda-
teret SPRITE Mk2-udgave. Den nye model var stort set mage 
til en Mk1, men havde et andet udseende med en ”almindelig” 
forende med traditionel motorhjelm og forlygterne indbygge-
de i skærmenes hjørner, designet af Healey, og en ”almindelig” 
bagende med brugervenlig bagageklap og store indbyggede 
baglygter, designet af MG.
Premieren på SPRITE Mk2 fandt sted den 21. maj 1961, og bare 
én måned senere, den 20. juni 1961, præsenteredes en næsten 
identisk bil som en MG med tilnavnet MIDGET Mk1. Forskellen 
fra SPRITEen var et anderledes kølergitter, nogle pyntelister på 
motorhjelmen og langs siderne, og et MG-emblem på instru-
mentbrædtet i stedet for et solidt håndgreb for passagereren.
På dette billede fra MG Car Co. i Abingdon 1961 er de slipse- 
og kittelklædte bilsamlere i gang med venstrestyrede MIDGET 
til eksport på den forreste samle-linie, højrestyrede SPRITE 
til hjemmemarkedet på den næste, mens man samler MGA 
på den tredie linie, og der samtidigt bygges MORRIS MINOR 
TRAVELLER (”Bindingsværk”) på den fjerde.

Min bil er en Austin Healey SPRITE Mk2, som er sat sammen i 
Abingdon i februar 1962. 
Den blev døbt HAN 6L 13.590, hvor HAN står for Austin Healey, 

6 for den 6. model i samarbejdet mellem Austin & Healey, L 
for left-hand-drive (venstrestyret). Den første Mk2 i serien 
havde nr. 101, så min er altså nummer (13.590 - 101) = 13.489 af 
slagsen.
SPRITEen blev eksporteret til Californien, USA, i april 1962, hvor 
den blev indregistreret  under nummeret 349 FIL. Den har nok 
haft andre og flere ejere end William Stokely, indtil den sidst 
gældende afgift ifølge nummerpladen udløb i 1974. 

Produktionslinierne på MG-fabrikken i Abingdon, UK 1961.

Øverst: Den sidste californiske nummerplade fra 1973/74.
Nederst: Rester af det californiske registreringskort fra 1962.

JB Specialbiler - Jørgen Balle - i Ødis ved Vamdrup, havde købt 
bilen i USA, og den 18. november 1993 fik han den leveret i 
Danmark sammen med 3 stk. MG TF 1954, 1 MORGAN Plus 4 
1958, 1 MGA Roadster 1958 og en MGB Roadster 1969.
På Veteranmessen i Fredericia efteråret 1996 mødte jeg en 
god bekendt fra MG-klubben, Peder Hansen fra Svendborg. Vi 
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SPRITEen kunne lige akkurat være i Peders skur, Svendborg. 
Påsken 1997.

SPRITEens ankomst til Sønderho den 24. maj 1997.

Søn Jakob og jeg gik straks i gang med at skille bilen ad. 
Juni-juli 1997.

Så er motor og gearkasse samlet og klar til at droppe i. 
Vinter 2000.

Karrossen efter højtryksrensning. Det hvide er lakeret stålplade, 
det rødprikkede er overfladerust og det sorte er asfalt - ikke så 
galt endda. Efterår 1997.

talte om, at der var mange MG-modeller til salg, men sjældent 
en MIDGET. Peder røbede, at han havde en tidlig SPRITE stå-
ende, som han havde købt af JB i okt. 1995. Det var meningen, 
at han og lillebror skulle restaurere den sammen. Men lillebror 
kom på andre tanker, og derfor skulle bilen nok sælges. En 
hurtig aftale blev, at han ikke måtte sælge den uden at spørge 
mig først, og jeg ville køre over at se på den, når frosten og 
vejsaltet var væk. Det skete så i påsken 1997, da søn Jakob og 
jeg kørte et smut til Svendborg i MGB GT’en, som jeg på det 
tidspunkt havde haft i 7 år.

Jo, selv om bilen så meget træt ud, købte jeg den på stedet, 
og nogen i min familie, der boede i nærheden af Svendborg, 
fik den hentet ud af Peders skur og fragtede den på en trailer 
til Sønderho på Fanø, hvor jeg boede på det tidspunkt. Opto-
get ankom til Sønderho den 24. maj 1997.

Bilen bag præg af at være brugt til ”markræs” eller lignende, og 
har derefter tilsyneladende stået parkeret uden kaleche under 
et rosentræ i meget, meget lang tid. Dørlommerne var fyldt 
op med rosenblade, alle hulrum i motorrummet og skærmene 
havde jordegern eller andre gnavere fyldt op med nøddeskal-
ler, og vandpytter havde efterladt en del tæring i den højre 
side af bunden - bilen har stået skråt. Det varede ikke længe, 
før Jakob og jeg begyndte at splitte bilen ad i ”atomer”. 

Alle smådele, som kunne genbruges, blev løbende renoveret, 
og da hele karrossen var højtryksrenset, var det til at se, hvad 
der duede og ikke duede. Jeg fandt forresten 9 amerikanske 
småmønter forskellige steder i karrossen.
Det var mest i den højre del af bunden, der var tæring, så den 
blev skiftet med en fabriksny halvdel. Dan i Sædding bankede 
buler ud i alle hjørnerne og reparerede lidt hist og her, og det 
hele - den grønne dør og motorhjelm incl. - blev så lakeret i 
den originale farve Old English White. Den originale motor-
hjelm og højre dør fulgte ganske vist med, men de var ikke så 
gode som de grønne.
Det var meget længe siden, at bilen havde kørt og motoren 
havde drejet rundt. Stemplerne sad fast i cylindrene, så hos 
Doktor Morris på Fyn hentede jeg en tilsvarende 948 cc motor 
for en brøkdel af, hvad en hovedreparation ville have kostet. 
Jeg lagde en fast road knastaksel i, og skiftede forskellige 
sliddele. Motoren var nu igen som ny, og blev virkelig kvik og 
meget omdrejningsvillig. 
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De fleste af de elektriske komponenter og ledningsnettet 
kunne genbruges. Nogle mekaniske dele var opslidt, mens 
andre dele var forbavsende intakte. Bremserne fik nye bakker 
og hjulcylindre, fælgene blev lakeret og de gamle, stive og 
revnede diagonaldæk med hvide dæksider blev erstattet med 
nye Dunlop radialdæk. Bagagerummet var fyldt med diverse 
løsdele - bl.a. kardanakslen (!), rester af kalechen og -stativ, og 
i bunden af bilen fandt jeg noget, der lignede sædernes stel. 
De blev ”gjort ved” og fik nye stålbunde, puder og betræk, og 
øvrige indvendige paneler og beklædninger fremstillede jeg 

selv på grundlag af de originale. Kalechestativet kunne sættes 
i stand, men det var nødvendigt med en ny kaleche og tonne-
audækken. Sideruderne, som vi i øvrigt næsten aldrig bruger, 
fik nye lister og acrylruder. 
Et originalt tæppe i en SPRIDGET (fællesnavnet for SPRITE & 
MIDGET) dækker hele bunden og kardantunnelen i ét stykke, 
men jeg købte en tæpperest og klippede små ”brikker” til gul-
vet, De kan nemt kan hænges til tørre, hvis de er blevet våde 
ovenfra. Og det sker jo undertiden!
Efter næsten 3 års arbejde - dog ikke uafbrudt - havde jeg sat 
så mange løsdele så meget sammen, at bilen igen kunne køre 
ved egen hjælp, foreløbig dog uden ”næse” og kun på vores 
egen gårdsplads.

Min familie havde foræret mig en god brugt W & P SEBRING 
GT glasfiber bonnet. Den blev lakeret samtidig med resten af 
bilen og monteret i stedet for den originale næse, forskærme, 
og motorhjelm. Bilen var nu færdig, blev synet og godkendt 
uden problemer og indregistreret  den 21. juli 2000. US-
eksportmodellerne havde intet stelnummer i karrossen, så lige 
efter synet huggede jeg det selv i, så det kunne tilfredsstille 
synsmanden. Den afgift, som jeg skulle betale, var på forhånd 
ansat til 4.400,- kr., men efter to kyndige mænds syn, steg den 
til 4.700,- kr. Og hvorfor så det? 
Ja, det fik jeg ikke at vide...

De følgende 5 år levede den sammen med ”storesøster” MGB 
GT’en, der var min helårs hverdagsbil. I 2005 kom den længe 
ønskede LOTUS pludselig til, og i næsten en hel uge var vores 
engelske sportsvognsfamilie på hele tre biler! MG’en blev hur-
tigt solgt, med lidt vemod efter 15 års tro tjeneste og 130.000 
km i alt slags vejr

SPRITEen er selvkørende for første gang i mange år. Forår 2000.

Den første danske registreringsattest. Juli 2000.
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Hos Aros Forsikring har vi uden sammenligning 
Danmarks bedste Veteranforsikring

- du opnår en række unikke fordele som helkunde ved os!

Vi giver dig en række unikke fordele:

• Vi dækker lejlighedsvis kørsel hele året uden  
tillægspris for kørsel om vinteren.

• Intet krav om at køretøjet skal være helt originalt.
• Intet krav om medlemsskab af klub.
• Fast præmie og intet bonustab efter skade.
• Dækker kørsel i udlandet.
• Førerulykkesforsikring (kun på bil).
• Dækning af reservedele på attraktive vilkår.
• Mulighed for vejhjælpsdækning på attraktive vilkår.

– vi har uden sammenligning Danmarks  
bedste veterankøretøjsforsikring

Dette er ikke bare en gammel velholdt bil ...
... det er en 1968 MGB MK II 

Hos Aros Forsikring forsikrer vi ikke kun hele  
familien, og alt hvad I holder af – vi sætter  
os ind i jeres interesser og drømme.

Få en snak om klassiske biler og hør om dine fordele som kunde hos Aros Forsikring.
Bor du i eget hus og har bil samt får en af vores assurandør på besøg
- så kvitterer vi med en GRATIS billet til Classic Race i Aarhus den 27.- 28. maj 2016 (værdi kr. 275)

Aros Forsikring er kundeejet. Det betyder at overskuddet går til gode loyale kunder i form af bedre forsikringer og service. Aros Forsikring har nogle   
af markedets bedste produkter, og vi leverer gode forsikringsvilkår og høj service til konkurrencedygtig pris.

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

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

Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222 · Døgnvagt ved skade 8734 5099 
www.arosforsikring.dk · aros@arosforsikring.dk

Forvent lidt mere...

A4_MGCarClub_ann_2015.indd   1 19/11/15   09.18
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Da ”min engelske sportsvognsfamilie” var på tre medlemmer - i næsten en hel uge... september 2005.

Esbjerg Veteranløb 2005, VMK. Inden starten på THY-LØBET med 80 deltagere. Hurup,   
juni 2007.

Oppe i højderne på North Yorkshire Moors, UK juli 2002 - sikke 
en udsigt!

Vi har kørt rigtig meget i den lille SPRITE, og vi har deltaget i 
diverse Austin Healey-, MG-, DVK-, VMK-løb og diverse andre 
arrangementer og træf rundt i landet, lige fra Thy til Tønder, 

og den har klaret ferieture med fuld oppakning, bl.a. til 
”Heartbeat-land” i North Yorkshire og til Lake District i 2002, 
hele Wales rundt i 2003, til Cotswold i 2005, til Windsor/Chil-
tern 2009 og senest i 2015 hele turen ned gennem Tyskland 
og Holland til Sydengland - og retur. Bilen vækker stadig/igen 
opmærksomhed i UK, hvor vi konstant møder ældre gentle-
men, der har haft mindst 2 af den slags...

SPRITEen har også kørt i Malcolm Campbells og Parry Thomas’ 
verdensrekord-hjulspor på Pendine Sands strandbredden i 
Wales, hvor der desværre nu er 10 mph speedlimit. Den har 
kørt en hel del hobby race, køretekniske- og manøvrekørsler 
på forskellige hjemlige flyvepladser, racer- og manøvrebaner.  
Den har kørt lange distancer på landevejene, fredelige picnic 
ture ude i naturen, udflugtsture på små, snoede veje sammen 
med ligesindede og korte byture - bilen er bare lige veloplagt 
og velegnet til det hele.

Efter 3-4 år med den lille 948 cc motor fik jeg fat i en 1275’er 
fra en Morris Marina fra 1970’erne, sjovt nok også i Svendborg. 
Jeg splittede motoren ad, og den viste sig at være i særdeles 
god stand, og snurrer stadig ualmindelig friskt og fint med 
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Vi skal vi videre nordpå efter et Car Boot Sale (bagagerums salg) ved en meget lille by et sted i det nord-vestlige Wales, juli 2003.

Ved Churchill’s stamhus Blenheim Palace ved Woodstock, Ox-
fordshire, sammen med SPRITE-venner fra Thisted, juli 2005.

På Pendine Sands, den berømte strand i det sydlige Wales, hvor 
Malcolm Campbell og Parry Thomas satte verdensrekorder i 
1920’erne - jeg overholdt pænt hastighedsgrænsen på 10 mph.

Gennem en lille landsby i det sydlige England - gaden er så 
indsnævret, at to biler ikke kan passere hinanden - derfor lys-
signalet. juli 2009.

Dækhyl i Silkeborg, MG-jubilæum i 2008.
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noget mere ”rusk”, end der er i den lille, som så blev sendt på 
pension. Dette kraftværk står dog stadig klar til brug. Jeg kørte 
videre med den gamle ”glatte” gearkasse, men har siden skiftet 
den ud med en nyrenoveret ”ribbet”, som ikke skratter ved 
hvert eneste gearskift. Den gamle kobling, som var fra en 1098 
model, var begyndt at glide, så ved samme lejlighed mon-
terede jeg et lettet svinghjul - tyndt som et grydelåg - og en 

”on-off” racerkobling, der - BANG! - enten sætter bilen i spring ... 
eller i stå!  Med et par års øvelse vænner man sig til det, og vil 
bestemt ikke bytte tilbage.
Efter 10 års kørsel med glasfiber-næsen var tiden inde til at 
sætte de originale forskærme, næsepartiet og motorhjelmen 
på i stedet - for også at prøve det. De originale kofangere 
er for grimme, rustne og bulede, så de hænger hjemme på 

væggen. Foran kører jeg uden, og bagpå har jeg monteret et 
par ”bumperettes” fra en Frøøje, men vendt på hovedet, som 
på den oprindelige basic SPRITE Mk2 til UK-hjemmemarkedet. 
Det originale kølergitter er knækket lidt, men blev holdt godt 
sammen af beslagene til et par Lucas tågelygter, som senere 
er udskiftet med et AA- og et MGCCDK-emblem. Dynamoen 
kunne ikke overkomme at levere strøm til så meget lys.

En af de mest mærkbare, men mindst synlige ændringer fik 
SPRITE’en i 2011, da den blev højere gearet. Differentialet viste 
sig at være med den meget lave udveksling 4,55:1, der vel 
stammer fra Morris Minor 1000, Austin A35, eller A40 med 948 
cc motoren. Standardudvekslingen for Mk1 og Mk2 modellen 
er 4,22:1. Det er ikke til at vide hvorfor og hvornår det er sat i 

Årets sidste tur, Seem ved 
Ribe, oktober 2010.

Det går strygende derud 
ad på en tør, men kølig 
forårsdag,
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SPRITE’en, men det må være sket i tiden i California-.  ”Klum-
pen” blev erstattet med en anden med udvekslingen 3,91:1, 
der passer til 1275 cc motoren. Det har måske taget en smule 
af accelerationen, men har samtidig pillet over 500 omdr./min. 
af motoren ved 50 mph. Motoren er nu mere afslappet, og da 
det nye bagtøj nærmest er lydløst i forhold til det gamle, kan 
vi nu oven i købet tale sammen under normal kørsel.

Bilen har nogle herlige køreegenskaber, der især mærkes på 
de små, snoede veje. Den ”ligger” godt på vejen og styrer utro-
ligt præcist, bare med små bevægelser i håndleddene. Man 
holdes til stadighed fuldt orienteret om vejbanens beskaf-
fenhed - det må være det, der kaldes god vejkontakt: alt, hvad 
man passerer, mærkes tydeligt! Med den korte akselafstand 

og den meget korte fjedervandring er vejbump den værste 
”fjende” - og på de skrappe af slagsen (alle er bestemt ikke lavet 
efter den samme skabelon), skraber udstødningsrøret ret tit 
imod. Et par nye, stivere quarter-eliptic bagfjedre  hævede 
bagenden næsten 5 cm, skærpede styringen yderligere og 
magter belastningen fra feriebagagen langt bedre.  Man sid-
der lavt og dybt, men rigtig godt og afslappet i de små sæder, 
selv på længere ture. Der er rimelig god plads til bagage bag 
sæderne, i bagagerummet og til nød på bagagebæreren. Og 
som i en gammel MINI: Det er utroligt, hvad der kan proppes 
ned i dørlommerne.  Vi kører så vidt muligt altid åben - helt 
indtil regnen bliver så slem, at paraplyen ikke længere er 
tilstrækkelig, og vi må overgive os! 

MG Vestkystløbet, start i 
Ribe 2014.

Åh, det er vist kun dråber 
- og kalechen ligger aller-

nederst under bagagen. 
UK 2009.



14 MGCC, Denmark

Med kalechen oppe er der ikke meget rum inde i kabinen, og 
den føles endnu mindre og endnu mere indelukket, når også 
sideruderne er sat på. Transmissionsstøjen høres også markant 
mere med tag på - noget selvforskyldt, fordi vi ikke har det ori-
ginale gulvtæppe, der dækker over gearkassen/kardantunnel-
len. Endnu værre er støjen med den original ”works” glasfiber 
hardtop monteret på bilen, så den bruger vi aldrig. (foto 27)
Hvor meget bilen i alt har kørt i hele sit nu godt 54-årige liv, tør 
jeg ikke gætte på, og desværre har jeg ikke skrevet op, hvor 
langt vi har kørt siden 2000 - speedometeret var i en periode 
også ude af drift - men det er nok blevet til mindst 40-50.000 
miles. 
Bilen er meget nem at vedligeholde og at arbejde med. Man 
kan få næsten alt i nye dele til denne model, bl.a. fordi der er 
så mange standarddele i den, og det endda ret billigt. Selv-
følgelig har det gennem årene været nødvendigt at udskifte 

almindelige sliddele, men der har ikke været de store proble-
mer med mekanikken, og for det meste virker næsten alt det 
elektriske også. Én aften på vej hjem måtte vi dog efterlade 
bilen et sted, fordi både nær- og fjernlyset var forsvundet - det 
viste sig, at nedblændingskontakten var opslidt efter 49 års 
brug!

Bilen er i enhver henseende meget enkel, men velkonstrueret. 
Set i forhold til en moderne bil er den yderst primitiv og sær-
deles mangelfuld. Men trods det - og måske netop derfor - er 
den utrolig sjov at køre i. 

Vil man gerne køre hurtigt - så føles det i hvert fald sådan og 
så lyder det sådan i en SPRIDGET!

Parat til start på hjemmebanen.



15MGCC, Denmark

Vejret, vejen, bilen  - det er bare skønt! UK  september 2015.
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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…”.

HVAD F… ER ET TOPSTYKKE? 
Før du læser denne artikel, så lad mig lige slå fast: jeg ved IN-
GENTING om biler. Jeg kører i en 12 år gammel Ford Fiesta, og 
er der nogen, der spørger til den, kan jeg fortælle, hvilken farve 
den er, og på en god dag også hvornår den er fra. 
Det eneste, jeg kan skrue på, er volumenknappen på min radio, 
og indtil for nylig troede jeg, at sprinklervæske og kølervæske 
var en og samme ting. Oveni det, HADER jeg at køre stærkt! Når 
en bil har 4 hjul, er det efter min overbevisning, fordi de alle 4 
skal røre vejen på alle tidspunkter - også rundt i svingene.
Det var med det udgangspunkt, at jeg kom ind i MG klubben! 
Ikke den mest logiske kombination – specielt for min kæreste 
og det mangeårige medlem (Palle K.R.), som faldt i tønden 
med motorolie som barn og derfor ELSKER fart, værktøj og 
gamle biler, og ved sådan cirka ALT, der er at vide om motorer.
Mange ville nok mene, at den kombination var dødsdømt på 
forhånd. Men mine oplevelser og erfaringer de sidste 2 år gør, 
at jeg må konkludere følgende:
Jeg ELSKER følelsen af at køre i åben bil: bilture, da jeg var barn 
involverede ½-1 times hed transport til et eller andet kulturelt 
sted, efterfulgt af en gåtur i naturen. I åben bil bliver transpor-
ten en central del af oplevelsen. Man er udenfor, mærker vin-
den, solen, duftene og ser de små veje. Resultatet af det er, at vi 
pr. 2016 har anskaffet endnu en MG (og ud over at den er mørk 
lilla, ved jeg faktisk også, at det er en MGB GT, så lidt har jeg da 
hørt efter – og jeg har fundet volumenknappen på radioen, så 
jeg kan være med, når der skal skrues.
Jeg har i forbindelse med MG klubbens arrangementer mødt 
søde, hyggelige mennesker, som med bilerne som samlings-
punkt, nyder et socialt fællesskab, som involverer andet og 
mere end bare bilerne, farten og de tekniske spidsfindigheder. 
Jeg har deltaget i
MG Sport arrangementer (dog med begge ben solidt plantet 
i græsset, mens jeg heppede på Palle og holdt mig for øjnene, 
når det blev alt for vildt)
natløb - en arrangementsform, hvor mine evner indenfor 
vendespil, Kims leg, og andre spejder-inspirerede aktiviteter 

kommer til sin ret, og faktisk har resulteret i flere gode resultater 
og præmier (f.eks. mit eget MG krus, som jeg er meget stolt af)
pub-møder, som modsat navnet oftest foregår i garager, men 
ellers er en hyggelig, uformel samlingsform, hvor man sagtens 
kan deltage uden at vide noget om biler -  specielt hvis man 
så kan bidrage med noget andet - som eksempelvis brød og 
kager 
Alsløb med hele familien, hvor jeg sammen med min 10-årige 
datter, fik en bedre placering end Palle og min søn, på trods 
af manglende erfaring og evne til at køre hurtigt, (noget, som 
stadig giver en vis håneret, men også øger presset til næste års 
arrangement)

Konklusion: MG klubben er måske nok en bilklub, men det er 
også et fællesskab af mennesker på tværs af køn, alder, ud-
dannelse og biltype, og hvor der er plads til både dem med 
kørehandsker og dem uden. 
Jeg lover ikke, jeg nogensinde finder ud af hvad forskellen er 
på en generator og et topstykke, eller lærer hvor tændrørene 
sidder, men det er heldigvis heller ikke nødvendigt for at være 
medlem af MG Klubben 
Henriette
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Sommeren står for døren. Måske er din 
sommerferie allerede planlagt, men 
forhåbentlig er der også afsat tid til en 
længere tur med MG’en. Du snyder 
dig selv – og din MG – hvis du ikke har 
prøvet at være på langtur i den. MG’en er 
en udmærket rejsevogn – holder fint trit 
med de andre ude på landevejen, men 
er lidt trættende på motorvejen ved 
110 – 130 km/h, hvis der ikke er monteret 
overgear eller foretaget en opgearing 
af bilen. Men pyt – motorveje er altid 
kedelige – så undgå dem!
 
Hvad skal du ta’ med af værktøj?
Den medbragte værktøjssamling til en 
sommerferietur behøver ikke at være 
stor. Hvis du ”ikke er så god til teknik”, 
så kan du begrænse de medbragte 
værktøjer til:

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.

•  en god lygte (gerne diodelygte med 
magnetfæste), er uundværlig også i 
dagslys!

•  et par skruetrækkere med lige kærv, 
samt en fatningsskruetrækker

•  et par skruetrækkere med krydskærv 
•  en 4 tommer skiftenøgle
•  en 6 tommer skiftenøgle
•  en skævbidetang (”skævbider”)
•  en vandpumpetang (”papegøjetang”) 
•  en hammer og 
•  hobbykniv (”Stanley-kniv”)
 
Det er vigtigt her at bemærke, at 
ovenstående er minimum og det er ikke 
meget bevendt, hvis der virkelig skal 
repareres – men hvis du ikke er nogen 

”ørn” til det med teknik, så rækker det. 
Den professionelle, som evt. skal hjælpe 
dig i nødens stund, medbringer jo sit 
eget værktøj!
 

Beskedent reservedelsforbrug   
Rikkes biler har deltaget i alt på fire MG 
European Events i Norge, Italien, Belgien 
og Sverige. Det er blevet til mange kilo-
metre, uden egentlige tekniske uheld. Jo, 
der har været en enkelt driftsforstyrrelse 

– som ”reparerede” sig selv (formentlig 
en damplomme i benzin tilførslen). Hos 
en anden af vore klubkammerater brød 
benzinpumpen sammen og året senere 
brød hans akkumulator sammen, hvilket 
er absolut uforudsigeligt.
 
Reservedele til de lange ture
Hvis vi antager, at du har de samme 
begrænsede tekniske forudsætninger, 
som før omtalt, så skal du ikke fylde 
bagagerummet op med reservedele – 
du kan alligevel ikke selv udskifte dem! 
Hvis du vil have reservedele med på 
turen, så montér dem der hvor de hører 

Teknik, holdninger og gode råd

Værktøj til turen



19MGCC, Denmark

hjemme! Eksempelvis er vi mange, der 
– dumt nok – slæber rundt på en ekstra 
elektrisk benzinpumpe. Hvorfor? Jo den 
gamle kunne jo gå i stykker! Jamen, så 
udskift den gamle inden du tager på 
langtur. Det er snavset og besværligt 
arbejde – også for en professionel - at 
udskifte pumpen ude på landevejen. En 
ny pumpe koster ca. 1.000 kr. (svarende 
til to gange optankning) og det er jo bil-
ligt for at kunne slappe af på langturen. 
Og til næste år og næste år igen vil den 
stadig fungere som en ny pumpe. Smid 
ikke den gamle pumpe ud, en af dine 
MG venner kan sikkert efterse den og 
montere nye kontakter (pris ca. 200 kr.) i 
den og så kører den næsten som en ny 
pumpe.
 
En masse småting, som du evt. kan 
medbringe
Altså ingen reservedele med på turen, 
bortset fra et par små ting:

•  et platinsæt (er sikkert udskiftet hjem-
mefra, men alligevel)

•  en kondensator og 
•  en rotor
 
Ovennævnte bare for eventuelt at kunne 
supportere den professionelle vejhjælp. 
Når jeg nævner de små ting er det fordi 
vi erfaringsmæssigt ved, at ikke alle nye 
MG dele er i vesteuropæisk kvalitet, hel-
ler ikke selv om de bliver leveret fra UK.
Men et teknisk nedbrud kan trods alt 
ikke udelukkes. I stedet for masser af 
reservedele praktiserer jeg selv at køre 
rundt med følgende universelle ting 
til brug ved nødreparation mv. ude på 
landevejen:

•  nogle små slangebånd til benzinslan-
gerne

•  ca. ½ meter benzinslange af de rigtige 
dimensioner

•  div. fiberskiver til benzintilslutninger til 
karburatorer mv.

•  en rulle universalspændebånd
•  ca. 2 meter ledning 
•  div. små kabelsko til ledninger 
•  et par kronmuffer (kunne ikke drømme 

om at anvende dem til en blivende 
reparation!)

•  div. reservepærer (se forrige nummer af 
klubbladet)

•  en rulle bindetråd (tynd ståltråd, 0,5 - 1 
mm tyk)

•  en rulle gaffatape
•  to ruller isolerbånd og
•  evt. en tube flydende pakning.
Herudover skal du selvfølgelig medbrin-
ge bilens værktøj til hjulskifte mv.
 
Reservehjulet er en pladsrøver
Det er vist ingen hemmelighed at reser-
vehjulet fylder godt i bagagerummet på 
en MG. Derfor kunne det være fristende 
at efterlade reservehjulet derhjemme i 
garagen. Mange moderne biler kører jo 
rundt uden reservehjul, så hvorfor ikke?
 
Inden du beslutter dig, skal du undersø-
ge om dine dæk er slangeløse (tubeless) 
eller om de er monteret med slange. 
Lad dig ikke narre af, at der står ’tubeless’ 
uden på dækket, det står der nemlig på 
alle nye dæk, uanset om de er monteret 
med eller uden slange. Det eneste, der 
kan afsløre om dækket er monteret med 
eller uden slange, er ventilen. En kender 
eller fagmand kan hurtigt konstatere om 
dine dæk er med eller uden slange. 
 
Dæk med slange
Hvis du kører med trådhjul er der højst 
sandsynlig monteret slange i dækket, 
idet en trådfælg ikke kan holde på luften. 
Fælgen er utæt der hvor egerne er 
fastspændt. Jeg har hørt eller læst, at der 
findes specielle fælgbånd til at montere 
på trådfælgen, så den bliver lufttæt. Jeg 
har ingen erfaring hermed og jeg tvivler 
på, at de i længden kan holde på luften. 

Men måske er der et medlem, som kan 
berette om sin erfaring hermed?
 
Når der er monteret slange i dækket, 
så er du dårligere stillet end med et 
slangeløst dæk. Et dæk med slange, der 
punkterer, mister luften med det samme 
eller meget hurtigt. Det er ikke alene 
farligt, du risikerer oven i købet at øde-
lægge dækket inden, du får bilen bragt 
til standsning. Så i dette tilfælde bør du 
medbringe reservehjulet, hvis du da ikke 
tør satse! Det er faktisk sjældent at man 
punkterer! En mulighed er at medbringe 
en ekstra slange – lige som cykelrytterne 

– og så håbe på at dækket ikke er blevet 
ødelagt ved punkteringen. Men du kan 
ikke selv skifte slange ude på landevejen, 
du må søge hjælp på et autoværksted 
eller hos en vulkanisør. Og jo, slanger 
kan lappes, men en ny slange er bedre. 
Men nye slanger er ikke ”hyldevare”, de er 
faktisk svære at få fat i.
 
Slangeløse dæk
Hvis du kører på slangeløse dæk, så ville 
jeg ikke betænke mig på at efterlade 
reservehjulet derhjemme. Alle plade-/
stålfælge af nyere type kan – hvis de er i 
orden, dvs. uden indvendig rust – køre 
med slangeløse dæk. Fordelene er flere: 
De beholder luften ved punktering – 
næsten! Luften siver kun langsomt ud 
og du kan i mange tilfælde køre videre, 
med nedsat hastighed til nærmeste 
tankstation. Eller du kan køre ind til siden 
og tage din luftkompressor frem og 
pumpe dækket op. Kompressoren har 
du købt inden ferien eller du har med-
bragt den fra hverdagsbilen sammen 
med lappeskummet. Brugsanvisning for 
kompressor og lappeskum står på pak-
ningen. Ved lejlighed holder du ind på 
et værksted og lader dem lappe dit dæk, 
medens du venter, det tager ikke ret lang 
tid for en fagmand.
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 Uanset hvad: Du må ikke pille skruen, 
sømmet eller hvad det nu er som har for-
årsaget punkteringen, ud af et slangeløst 
dæk, så er du virkelig på den og så ville 
du have ønsket at du ikke havde efterladt 
reservehjulet derhjemme!
 
Nødhjulet er et godt alternativ
Et alternativ til ovennævnte ”enten eller” 
er et nødhjul (omtalt i klubblad nr. 9/2008). 
Det var endnu ikke opfundet dengang 
vore MG’ere var unge i 50 - 70’erne, men 
Lars Thousig har genopfundet et til sin 
MGA. Bagagerummet i en MGA, er meget 
lille og der kan opnås meget mere plads 
ved at medbringe et såkaldt nøddæk 
monteret på en af de originale trådfælge. 
Nødhjulet er mindre og rager nu ikke helt 
ind bag sæderne, og det skaber et helt 
nyt fralægningsområde til regntøj, mad-
pakker mv. Og så er der som før nævnt, 
forøgelse af pladsen i selve bagagerum-
met – der kan nu stå en større sportstaske 
ved siden af reservehjulet, og der er mere 
plads oven på hjulet.

Hvordan kører bilen så på 3 ½ hjul?
Diameteren på nødhjulet er jo mindre 

– som det fremgår af billedet – men det 
går fint. Hastighed max. 80 km/h (lov-
krav). Lars fik det monteret hos en dæk-
mand (vulkanisør) som vist nok skaffede 
dækket hos en ophugger. Pris ca. 500 kr. 
Lars synes at det er en god investering. 
 
Lad mig være ærlig. Jeg har aldrig brudt 
mig om nødhjul. Jeg synes, at det er 
som at sætte sig mellem to stole. For er 
du punkteret og har monteret nødhjulet, 
så skal du snarest køre til en vulkanisør 
eller et værksted og få det rigtige hjul 
lappet. Du kan ikke fortsætte ferien på 
et nødhjul. Og du skal i mellemtiden 
finde plads til det punkterede hjul! Men 
indtil du punkterer er det fint! Og igen, 
risikoen for at punktere er minimal. 

Hjulskifte 
Hvis du medbringer reservehjul eller et 
nødhjul, så undersøg inden afgang om 
du har en donkraft, der virker (velsmurt), 
og en god hjulnøgle med – den origina-
le er ikke særlig god. Hvis du kører med 
trådfælge skal du i stedet for hjulnøgle 
medbringe en stor bly- eller kobberham-
mer til fløjmøtrikkerne. Alternativt kan en 
1 kg mukkert anvendes, men det kræver 
et mellemlæg mellem hammerhoved 
og fløjmøtrikken, eksempelvis et stykke 
pleksi glas (lecsan) min. 5 mm tykt – du 
kan sikkert få et lille stykke hos din 
glarmester – eller en hård træklods/bræt. 
Men det siger sig selv at det ikke er lige 
så godt som en bly- eller kobberhammer, 
men de er dyre, med mindre at du kan 
finde en på et stumpemarked, som jeg 
har gjort.
 
Og lad det så være slået fast med…. nå 
ja, en bly- eller kobberhammer! – fløjmø-
trikkerne skal efter at bilen er kommet 
ned fra donkraften spændes/tæves 
alt hvad du kan. Og når du så ikke kan 
mere, så skal de bare tæves endnu en 
kvart omgang! Hvis du ikke gør det, så 
ødelægger du navet på dine fælge og 
du vil høre et glonk-lyd når du sætter i 
gang og når du bremser. Lyden fortæller 
dig, at du er ved at ødelægge dine fælge 
og at du skal i gang med at spare op til 
nogen nye!
 
 
Dæktrykket glemmes ofte
Inden du begiver dig af sted på dit 
sommertogt, skal du lige kontrollere 
dæktrykket, det gælder alle dæktyper. 
Jeg vil anbefale, at du forhøjer dæktryk-
ket med 0,2 – 0,4 bar i forhold til det i 
instruktionsbogen anførte. Dels kører 
du med fuldt læs og dels skal du ud og 
køre hurtigt, det er jo det som en MG 
er konstrueret til! Frygt ikke, den kan 

sagtens holde til de lange stræk, hvis 
motoren ikke er nedslidt, men så bør du 
nok overveje helt at blive hjemme.
 
Desværre er der færre og færre tanksta-
tioner der har et dækoppumpningsap-
parat (hedder det virkelig sådan?) med 
et sikkert virkende manometer. Det 
er derfor en god idé selv at anskaffe 
dæktryksmåler (og det hedder det). Billig 
i anskaffelse, fylder ikke meget og du er 
sikker på, at det er det korrekte dæktryk, 
som du måler hver gang.

 Ved du i øvrigt hvor ofte man skal 
kontrollere sit dæktryk? Dækbranchens 
nordiske organisation STRO anbefaler 
at man kontrollerer dæktrykket hver 14. 
dag! Det er der vist ikke mange der gør – 
heller ikke mig! Personligt bestræber jeg 
mig på at huske at kontrollere dæktryk-
ket jævnligt -  sådan ca. hver 3. måned 
eller sjældnere - i hvert fald én gang om 
året (og det er for sjældent). 
 
Endnu engang!
Jeg glemte en ting: Igen, igen, hvis du 
kører med trådhjul, så skal du for en 
sikkerheds skyld efterspænde fløjmøtrik-
kerne inden ferieturens start. De skal 
spændes/tæves osv.
 
God sommer og god tur!  
 
 

MGA bagagerum med nødhjul
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T-type tur 
i Midt og Østjylland d. 28.-29. maj 2016

Af Simonsen
Ifølge deltagerlisten var der tilmeldt 51 biler fordelt med 1 
MGPA two-seat sport – antal produceret 1396-. 1 MGPB two-
seat sport – antal produceret: 408. 3 MGTA – antal produceret 
3003. 1 MGTB -antal produceret: 379.  9 MGTC – antal produce-
ret: 1001. 13 MGTD – antal produceret: ca 30.000
incl. 1700 Mll modeller. Resten MGTF – antal produceret: 9602 
incl. 3400 stk. 1500 og 2 prototyper. 
Vi skulle mødes ved Den Gamle Papfabrik i Bruunshåb lige 
uden for Viborg kl. 11. Det var et flot syn, da de mange MG´er 
trillede ind på den store gårdsplads med høje træer omgivet 
af de smukke bolig- og fabriksbygninger. Alt klædte hinanden. 
Der var tid til at hilse på deltagerne inden Peter Clausen bød 
velkommen og gav en kort introduktion til besøgets forløb, og 
der blev delt en fyldig ruteplan ud for de to dage.

kloster fra 1809, satte sin 25 årige søn Johannes Ivar Bruun til 
at etablere i 1821. Det gjorde han med så stort held, at den i 
1835 var Danmarks 3. største klædefabrik med 235 ansatte. I 
1842 brændte fabriksbygningerne, men blev hurtigt genop-
bygget. I 1842 erstattedes vandhjulene med vandturbiner og 
5 år senere suppleredes trækkraften med en dampmaskine. 
1909 hærges fabrikken af en voldsom brand. Arkitekt Søren 
Vig-Nielsen tegner den fabriksbygning, vi ser i dag. I 1913 går 
klædefabrikken på tvangsauktion. 1916 bliver fabrikskomplek-
set købt af A/S J. Smiths Papfabrik, der ser, at stedet er velegnet 
til papproduktion, idet mølleåen kan sikre den nødvendige 
mængde vand, og maskineriet kan umiddelbart kobles på klæ-
defabrikkens hoveddrivkraft og sindrige transmissionssystem. 
En af fascinationerne ved det arbejdende fabriksmuseum er da 
også, at transmission og produktion stort set foregår som for 

Vi blev delt i tre grupper med hver sin guide, og fik en grundig 
og informativ rundvisning på fabrikken, der er et arbejdende 
fabriksmuseum under Viborg museum med mange frivillige 
ildsjæle.  Der var sat lidt produktion i gang, medens vi var 
der, så vi fik et godt indtryk af processerne, og maskinerne 
arbejdede med råmaterialerne, der var gamle aviser, papir og 
vand malet sammen af to store roterende stenvalser, alt imens 
guiden fortalte levende om fabrikkens historie, maskineriet og 
de tidligere ejere. 

Lidt historie.
Nørreå ved Bruunshåb med et fald på syv meter gav plads 
for Midtjyllands industrieventyr. Opstemningen ved Sønder 
Mølle og Åle Mølle gav vandkraft og energi til den klædefabrik, 
skibsreder og købmand Bertel Bruun, ejer af godset Asmild-

85 år siden. Spændende var det også at få oplyst, at der laves 
pap i forskellige  farver. At de bakker, der bruges ved check-in 
i nogle danske lufthavne, er lavet af pap fra Bruunshåb, og at 
Grundfos også er aftager af pap herfra.

Efter rundvisningen fordelte vi os på fabrikkens areal med vor 
medbragte mad og den øl, der blev udskænket fra en meget 
charmerende ”ølbil”
Efter nogle spændende timer og med fyldte depoter gik turen 
videre ind  i det Midt- og Østjyske bakkede sø- og højland, 
hvor det altid er en fryd for øjet at færdes. Store frodige marker, 
grønne skovarealer, blomstrende syrener, buske og træer er 
en fryd for en, - der kommer fra Vestjylland -, stort set ingen 
vindmøller til at ødelægge naturen med små og bakkede veje 
med flotte kik ud over bl.a. Hald Sø og Hinge Sø, hvor vi holdt 



22 MGCC, Denmark

pause, inden det gik videre mod Sabro kro, hvor vi var ved 17. 
tiden.  For mange en lang køredag, så det var skønt med et 
godt værelse, et opfriskende bad og en dejlig aften med  buf-
fet, vin og megen snak.

Efter et solidt morgenmåltid om søndagen var der afgang fra 
Sabro Kro kl. 9.30, og det gik med vej 511 mod Stilling og vide-
re mod Skanderborg sø, som vi fulgte langs østsiden. En ”krølle” 
på 360º ned om Hylke kirke.  Forbi Skanderborgs kuperede 

golfbane, igen med søen i baggrunden, hvor ”golferne”, dybt 
koncentrerede i kamp med handikappet, dog bemærkede 
den flotte kortage af veteraner, der kørte forbi mod Tåning og 
Voerladegård til  kaffen / theen og de hjemmebagte småkager,  
der ventede ved den vestlige ende af Mossø. Lod mig fortælle, 
at opskriften på småkagerne vil blive offentliggjort. Efter kaffen 
gik vi over landevejen ned til Klostermølle, der oprindelig var 
vandmølle for munkene ved Voer Kloster. I 1872 blev munke-
nes gamle kornmølle omdannet til træsliberi og på basis heraf 



23MGCC, Denmark

papproduktion. Området ejes af staten og er i dag naturskole 
og hovedsæde for Natur og Ungdom.

Efter den gode kaffepause og lidt ”strækken” ben gik det mod 
Gammel Ry og videre med små smalle veje over Vrads, hvor 
de har en lille købmandsbutik, der drives og passes af bebo-
erne i fællesskab og som har åbent hver dag. Et besøg værd, 
hvis man kommer forbi. Fra Vrads tog vi en meget smal vej 
mod Nørre Snede for at komme til Hampen Cafeteria og Kro, 

hvor der var afslutning med den danske nationalret – Stegt 
flæsk og persillesauce -, men inden vi nåede så vidt  blev der i 
Palsgård Skov drejet til højre med Troldsø Brandlinie, - sikkert et 
brandbælte. Nu gik det med moderat fart på en jordvej med 
midterrabat af græs. Godt at alt modkørende var gående. En 
spændende søndagsrute med en flot afslutning, hvor det også 
blev afsløret, at næste års tur går til Åbenrå i det sønderjyske.
En stor tak til Ulla og Bjørn Bertelsen for en veltilrettelagt tur, 
og Peter Clausen for registrering m.m.
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Boghandleren anbefaler
MG CarClub

DENMARK

Til dette nummer, har vi i boghandlen fundet fire specielle ting 
til klubbens medlemmer. Vi har rodet i de MG-historiske kasser 
og fundet et par specialiteter. Den første er en lille bog af Ken 
Smith, Aspects of Abingdon, og handler om produktionen af 
MGB og Midget. En sjov lille sag, som vi kan sælge for 150 kr. 
Den anden bog, vi har fundet, vil mange nok betragte som 
en af de nyere udgivelser, men den har faktisk snart 10 år på 
bagen. Vi taler om Moylan’ MG’s Abingdon Factory. Bogen er 
udsendt i serien ”Those were the days”, og dækker 50 år af MG 
fabrikkens historie. Bogen er rigt illustreret, med mange bille-
der fra produktionen, men også de andre sider af MG’s historie 
f.eks. produktionen af militærkøretøjer.

Den tredje MG bog er lidt speciel, og for samlere.  Mange af 
klubbens medlemmer kender sikkert Brian Moylan’. The Story 
Behind the Octagon. Men den her udgave er på titelbladet 
signeret af forfatteren En dejlig lille ting at have på reolen.
Sidste bog i denne omgang, er også en historiebog, men ikke 
en MG-bog. Vi har fået et enkelt brugt eksemplar (men bogen 
fremstår som ulæst) af Carsten Frimondt. Roskilde Ring del 
1. 1955-62. En fantastisk spændende bog om Roskilde Ring. 
Del 2 er lige udkommet, men her har du nu mulighed for at 
erhverve dig del 1. for kun 200 kr. Desværre har vi kun dette 
ene eksemplar. 

Så først til mølle…….

1.  Ken Smith. Aspects of Abingdon. MG World. 2006. 112 sider. 
150 kr. (antikvarisk)

2.  Brian J. Moylan. MG’s Abingdon factory. Veloce Publishing. 
2008. 92 sider. 140 kr. (antikvarisk)

3.  Brian J. Moylan. The Story Behind the Octagon. Ukendt 
forlag. u.å. 96 sider. 200 Kr. (antikvarisk)

4.  Carsten Frimondt. Roskilde Ring del 1. 1955-62. Veterania 
2015. 343 sider. 200 kr. (antikvarisk)

1.

2.

3.

4.
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Afholdte arrangementer
MG CarClub

DENMARK

MG Langelands Løbet 2016 

Af Palle Møldrup
Natur – natur - natur. Langeland er indbegrebet af bakket land-
skab med små skove og aldrig mere end få km til vandet. 

Her havde Claes, Sanne og co. lørdag den 21. maj arrangeret 
en 155 km tur med 6 poster,. Vi kom hele øen rundt og Lange-
land er lang, men det føltes hele tiden som nye naturoplevel-
ser, skønt vi vist alle var godt møre, da vi nåede aftenmåltidet i 
Rudkøbing Skudehavn og hvor kødet heldigvis også var dejligt 
mørt. Kun den første post gav lidt ventetid. Men ventetid giver 
mulighed for at mødes og snakke og lave sjov. 
Ved posterne blev vi udfordret på MG viden på stumper og 
hjulstørrelse. Langeland er heste, både vilde og tamme og to 
poster var henholdsvis ringridning og hestens hale. Og så fik 

vi øvet os i kast med hat og kasket til stumtjener, noget vi kan 
have glæde af, når tjansen på værkstedet med de gamle biler 
har nået sengetid. 

Da en del af vores biler består af træ, er det også godt at øve 
sig i snedker/tømrerfaget og opmåling af træ.
Resultatet af Langelandsløbet 21. maj 2016 blev

1. Bøje Hansen og Flemming Duelund
2. Erik Thastrup
3. Jette og Kent Larsen

Med i posen fik vi nogle dejlige brochurer om Langeland. 
Lige til at planlægge sin egen tur med inspiration fra dagens 
oplevelser. En stor tak til Claes og teamet omkring ham for en 
rigtig dejlig dag.
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Tekst og foto: Carsten Thorgaard
I starten af maj slog Jesperhus Blom-
sterpark på Mors dørene op til deres 
sæson nr. 50, og i lighed med tidligere 
år, indbød de ejere af veteranbiler til at 
udstille deres køretøjer både indenfor 
og udenfor parken. Det er efterhånden 
blevet en tradition, at medlemmer af 
MG Car Club Denmark mødes et sted og 
følges ad ind i parken. 
I år var mødestedet havnen i Nykøbing 
Mors. Der mødte dog kun et fåtal op, 
måske på grund af den noget tidlige 
mødetid. Da alle var dukket op, gik 
det i samlet flok mod blomsterparken, 
heldigvis var der ikke antydning af kø, så 
vi kørte lige ind og blev placeret samlet, 
endda med så god plads omkring os, at 
der var mulighed for at stille borde og 
stole op. 
Op ad dagen dukkede flere MG´ere 
op og de blev placeret udenfor selve 
parken, idet der var fyldt op indenfor. Alt 
i alt blev der uddelt 662 udstillernumre, 
hvilket er rekord. Besøgstallet satte også 
rekord, men vejret indbød også til at 
komme udenfor, samtidig var der også 
meget at kigge på udover bilerne. Jeg 
selv nåede ikke at se det hele, men så 
er det jo heldigt, at indgangsbilletten 
kunne konverteres til et sæsonkort mod 

Åbning i Jesperhus Blomsterpark

betaling af et mindre beløb. Sidst på ef-
termiddagen blev der udtrukket vindere 
af ublikumskonkurrencen. Der var dog 
ingen MG´ere blandt vinderne. Alle delta-

gerne i ”vores” gruppe var enige om, at 
det havde været en rigtig god dag, så 
mon ikke mange dukker op igen, når 
Jesperhus åbner sæsonen 2017.
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CRAA 2016

Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Sidste week-end i maj valfartede race-
interesserede fra store dele af verden til 
Aarhus for enten at deltage eller overvæ-
re Classic Race Aarhus. Igen i år var MG 
Car Club Denmark at finde blandt udstil-
lerne i Mindeparken, allerede torsdag var 
teltet til shoppen og campingvognen 
stillet op af Mogens Petersen og hans 
lokale hjælpere, og lørdag morgen tidligt 
dukkede ”personalet” og de sidste udstil-
lingsbiler op i god tid inden åbningen, 
da indkørslen foregår ad Oddervej, der er 
en del af selve racerbanen. Shopfolket fik 
varerne stillet op, så de stod indbydende 
til potentielle købere, de røde gulvtæp-

per og møblerne blev stillet frem ved 
siden af campingvognen, alle nåede 
også at få en kop morgenkaffe, inden 
publikum strømmede til. I år var MGCC 
en del af den britiske stand, der udstille-
de biler fremstillet i England, behøver jeg 
at fortælle at MG´erne var i overtal. Igen 
i år var Jørgen Poulsen og frue en del 
af udstillingen, denne gang med en TA 
årg. 1938 og selvfølgelig strategisk rigtigt 
placeret, så publikum absolut måtte ind 
og kigge og snakke med de stolte ejere.
Herudover var Mogens Petersens 
nyrenoverede MGB GT på plads, fra 
racerafdelingen var Uffe Madsens MGB 
baneracer og team PhD 59,66 s Midget 

udstillet, herudover var et par flotte MG 
Magnette udstillet; en ZA årg. 1955 og 
en Mk IV årg. 1964, begge tilhørende 
familen Søndergaard fra Randers. Halv-
tredserne var også repræsenteret med 
Ole Aaens MGA. Slutteligt var min egen 
GT udstillet, denne gang som trækpla-
ster til MIGB teltet, da den, som nogle 
har bemærket, er blevet dekoreret med 
Union Jack på taget.
Lørdagen gik med megen snak på 
udstillingspladsen, på et tidspunkt kom 
Jørgen Poulsen og sagde, at hvis han 
bare havde fået 1 kr. pr. billede, der var 
taget af deres bil, ville han snart være en 
holden mand. Ligeledes var der godt 
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besøgt i klubshoppen, hvor der også 
blev handlet en del. Heldigvis holdt 
tidsplanen fra racet, så allerede lidt efter 
kl. 18,00 kunne vi sætte os i bilerne og 
køre fra Mindeparken og samle kræfter 
til søndagen.
Tidligt op igen søndag, så man kunne 
nå ind i Mindeparken med bilen, inden 
racet startede op, de sammenpakkede 
ting skulle lige på plads igen, og så var 
det tid til en kop morgenkaffe inden de 
besøgende ankom. Der gik dog lidt tid, 
det var jo søndag, så vi kunne nå at se 

lidt race, inden arbejdet kaldte. Hen på 
eftermiddagen dukkede en delegation 
fra arrangørerne op, de ville gerne se de 
standansvarlige til præmieoverrækkelse, 
så det var med at få fat i Mogens, der 
kiggede race på det tidspunkt. Sam-
men med Anette fra shoppen drog han 
af for at afhente årets pokal for bedste 
bilklubstand – altså en gentagelse fra 
2015. Ligeledes skulle Ellinor og Jørgen 
Poulsen med, de havde ligesom sidste år 
vundet Concour pokalen. Helt ærligt, vi 
var en flok glade og stolte MG folk, der 

syntes, at det havde været hele slæbet 
værd.
Hen mod slutningen af dagen var det tid 
at pakke alt ned, shopeffekterne i diverse 
biler og trailere, teltet pakket sammen i 
kasser og ind i varevognen, da den en-
delig kunne komme ind, og alle møbler 
mv. ind i campingvognen klar til afgang.
Tak til alle jer, der kiggede forbi til en 
snak og en handel, vi er på plads igen i 
maj 2017, så må vi se, om vi kan lave et 
hat-trick.
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Afholdte Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Maj pubmøde i  
Sydvestjylland

Tekst og foto: Carsten Thorgaard
I midten af maj havde Lillian og Kristian 
Hansen i Ølgod indbudt til pubmøde, og 
da der er rift om at være med hos dem, 
var det med at tilmelde sig hurtigt.
Deltagerne mødtes på adressen, hvor der 
blev tid til at beundre familiens nyrestau-
rede MGB, der i dagens anledning var kørt 
frem på gårdspladsen. 
Da alle var ankommet, satte vi os i bilerne, 
og med Lillian og Kristian i front i deres 
MGC gik turen ud i den skønne natur i 
området omkring Ølgod. I første omgang 
gik turen til Letbæk Mølle, hvor der blev 
tid til at få en forfriskning og kigge lidt på 
omgivelserne, blandt andet mølledam-
men med sorte svaner. 
Herfra gik turen tilbage til Ølgod, hvor 
der var dækket op i garagen/værkstedet, 
der blev dog tid til at kigge lidt på en 
MGC GT, der hang på liften, som i dagens 
anledning var skubbet ud bagved. Det har 
egentlig været Kristians mening, at GT én 
skulle renoveres, men hvis en køber dukker 
op med det rigtige tilbud, lader det til, at 
den bliver solgt.
Kaffen og teen kom på bordet sammen 
med franskbrødsmadder og kage, hvilket 
bekom deltagerne udmærket, der blev 
dog også tid til lidt snak, inden Bøje som 
pubmødekoordinator overrakte aftenens 
værter årets pubmødeskilt.
Herefter var det tid til opbrud og MG érne 
kørte ud i alle verdenshjørner fra Ølgod.
Tak til Lillian og Kristian for en god aften.
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Invitationer til Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Pubmøde Sydøstjylland

6. juli
Sommergrill hos Erik Gydesen
Kl. 18.00  –  22.00
Adresse: Solvænget 1. 7130 Juelsminde
Tilmelding  75688640 el-
ler 40302911 / Mail:Gydesenerik@gmail.
com
Igen i år inviterer familien Gydesen til MG 
Sommer Grill.
Kom og vær med til denne hyggelige 
aften og tag din ledsager med.
Der vil i forbindelse med tilmeldingen 
blive informeret om, hvad deltagerne 
hver især skal medtage af eksempelvis 
salat, brød kartofler m.v.
Erik ligger grill og terrasse til, deltagerne 
medbringer selv kød og drikkevarer.
Husk 20 kr. til kaffekassen. 

10. august
Aquila Racing Cars
Bakkegården
Kastrupvej 31
6510 Gram
 
Grundlæggeren, direktør og racerbils-
specialist Dan Suenson tager imod os.
Dan vil fortælle om virksomheden, 
give os en rundvisning og sikkert også 
fortælle sin egen historie om livet med 
racerbiler. Det bliver godt. 
Vi starter fra Ravningvej 48, Ravning, 
7182 Bredsten kl. 18.15. Vi kører samlet 
mod Kastrup og jeg forventer, at vi er 
fremme kl. 19.30.
Hvis der er nogen, der vil slutte sig til 
undervejs, aftales det med mig, så får vi 
får afstemt tid og sted. 
Er der nogen der vil køre direkte på egen 

hånd, er det også en mulighed.
Jeg regner med at medbringe forfrisk-
ninger, kaffe og kage. Måske kan vi drikke 
kaffen i Dans lokaler, ellers finder vi et 
sted på vejen hjem.
 
Se mere om Aquila Racing Cars på: http://
www.aquilaracingcars.com/
 
Maksimum 25 deltagere
Tag en klapstol med, hvis der er mulig-
hed herfor.
 
Tilmelding senest 3 dage før til
Kaare Schultz Pedersen
 2064 1030 – E-mail: ksp@tornbosvejs.dk
Husk 20 kr. til kaffekassen

  

 

 

 
 

Veteran Event hos Strøjer 
den 10. september 2016, kl. 1000 – 1600 

 
Dansk Veteranbilklub  og Sonaxservice arrangerer sammen med 
Strøjersamlingen, denne spændende Veteran-dag, hvor det vil 
være muligt at kombinere et besøg i den unikke bilsamling, med 
en god snak hos de 7 udstillere af tilbehør og udstyr til 
veterankøretøjer. 

Udstillerne er Sonaxservice (bilpleje), Forkromeren, CTV Trading 
(dæk), we3D (3D-print af bildele), Læderkompagniet (polstring), 
TDMT Motorrenovering og Dansk Veteranbil Klub. 

Der vil i løbet af dagen være præsentationer og information fra 
udstillerne og guidet rundvisning i den flotte Strøjersamling – 
hvor der løbende kommer nye biler ind, og der sker udskiftning, 
så der altid er noget spændende at se på. 
Der kan købes pølser/brød m.v. og drikkevarer. 

Kom i jeres veterankøretøjer, og fyld parkeringspladsen  
med smukke gamle køretøjer – Gerne klubture. 

Vi glæder os til at se Jer til en hyggelig veteran-dag. 
Venlig hilsen, Strøjersamlingen og Udstillerne.  

Evt. spørgsmål om dagen til Lars Oxholm, Sonax (2181 7949) eller Jens 
Heldgaard DVK (3056 2299) 
 

 

Program for dagen 

1000 Udstilling og Event åbner 

1100 Udstillerne giver en kort præsentation 
           af deres produkter 

1230 Guidet rundvisning i udstillingen, med 
          historien om de spændende biler 

1400 Udstillerne giver en kort præsentation 
           af deres produkter 

1500 Guidet rundvisning i udstillingen, med 
          historien om de spændende biler 

Tilmelding er ikke nødvendig, man kommer 
blot mellem kl. 10 og 16, og køber en billet 
ved indgangen til kr. 100,- for voksne og kr. 
50 for børn 8-12 år. 
Billetter kan dog reserveres på: Billetto.dk 
(-søg på Veteran Event i september) 
Adressen er:  
Strøjersamlingen, Bogyden 12, 5610 Assens 
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Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK

Invitation til
Picnic Sydvestjylland 13. august

Vi mødes ved Garett Newton i Sig kl. 10.00 til rundstykker.

Vi kører ad små veje og finder et hyggeligt sted at spise 

den medbragte frokost.

Herefter kører vi til Blåhøj, hvor Halskenbjerg blåbærplantage er vært 

ved kaffe og blåbærmuffins og hvor der indvidere er mulighed  

for at plukke blåbær.

Pris 25 kr.

Alle er velkomne

Tilmelding senest den 7. august til

Bøje og Charlotte

28256015

oldtimer@hansen.mail.dk
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Klubmesterskabsløb

INVITATION TIL MG RANDERSLØBET 2016 

Afholdes traditionen tro hvert andet år, og i år er det 28 år siden det første MG Randersløb blev afholdt.

Hold da op hvor vi glæder os til at se jer ;-) 

Program

Mødested/startsted: Lørdag den 13. august 2016 – Shell Mariagervej 123, Randers  
                                           hvor der vil være rundstykker og kaffe
                                          Mødetid mellem kl. 830 & 930 - første bil afsendes ca. kl. 1000
   Løbet er en del af ”Randers Ugen” – se evt. det øvrige program: www.randersugen.dk

Ruten:   Rundt i det kronjyske – ad nogle smukke MG veje.

Frokost:  I ”skuret” i Ålum, hvor der serveres en let frokost inkl. 1 øl eller 1 vand.
                                         
Afslutning:  Løbet afsluttes på Retroworld i Lerbjerg – www.retroworld.dk - hvor der vil være præmieuddeling  
   og spisning – drikkevarer for egen regning.

Pris:   KUN: Kr. 220,- pr. person (børn under 12 år halv pris)
   + startgebyr: kr. 60,- pr. bil

Personer over 12 år, der ikke deltager i spisning om aftenen, slipper med kr. 100, pr. person for deltagelse i løbet.

OBS! Max 100 deltagende biler

Tilmelding:  
Udfyld tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside: www.mgrandersloebet.dk 
Absolut seneste tilmelding lørdag den 30. juli 2016 

Indbetaling SKAL foretages på konto nr. 3155721668, reg. nr. 9335 i Sparekassen Kronjylland – MG Car Club, Randers c/o Finn 
Elsøe Gravesen. 

Husk at påføre medlemsnummer ved overførsel til sparekassen.
TILMELDING BLIVER REGISTRERET I DEN RÆKKEFØLGE BETALINGEN GÅR IND.

Evt. overnatnining  Retroworld – Lerbjerg, 40 44 75 40 - bb@retroworld.dk 
   Randers City Camp - Fladbro Camping, 86 89 10 10 - info@randerscitycamp.dk  
   “Tante Sofie” xx xx xx xx

Arrangører:  Katrin, Patrick, Marianne, Finn (188) 21 49 77 33
                         mg-randersloebet@live.dk 

Dresscode:  Ingen umiddelbart – men lidt ”flippet” outfit vil ikke være af vejen ;-)

   Med venlig MG hilsen
   Team Randersløbet
   Love & Peace 

Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK
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Klubmesterskabsløb

Esbjerg MG løb 2016

Lørdag den 17. september 2016

Turen går i og omkring Danmarks Energi Metropol, Esbjerg
Startsted, morgenkaffe og rundstykker:
Guldager idrætscenter
Præstemarsksvej 43
6710 Esbjerg V
 
Program
08:30  Morgen kaffe/te med rundstykker
09:45 Velkomst og løbsorientering
10:00 Første bil afsted
Der er en gode frokostretter på ruten tilrettelagt af kokken Jacob Justesen 
15:30 Forventet afslutning med kaffe, kage og havudsigt samt præmier overraskelse. 

Sidste frist for tilmelding på mail til jonathan@lite.dk og betaling er torsdag den 1. september 2016
Betaling skal ske til Danske Bank, Esbjerg reg.nr.3445 konto nr. 3448370984
Husk at skrive navn og medlemsnummer ved betaling og tilmelding
Der er en speciel børnekonkurrence (U14), så tag et ungt menneske med som co-driver
Max 45 biler, så først til mølle.

Tilmelding til Esbjerg Løb 2016  Betaling:
Navn:……………………………………………………....  Startgebyr pr. bil kr. 60,-   kr……
Medlem nr:……………………………………………….  Morgenmad, stor frokost
Medkører:……………………………………….…..............  og eftermiddagskaffe
Adresse:……………………………………………...............  kr.8,- pr person (ens pris for alle  
Post nr:…………..… By:…………………………..................     
Telefon:……………………………………………..…........  …………antal    kr…… 
Mail:………………………………………….………...........  i alt til Esbjerg løbet    kr…… 
MG type:…………..……. Årgang:……..………....................

Med MG hilsener Poul Rasmussen 2212 & Jonathan Madden 3066

Indbydelse til arrangementer
MG CarClub

DENMARK
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”

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

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

Kontakt os venligst og hør nærmere om pris og indtegningsregler.

Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring A/S

Veteranforsikring Danmark

Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler 
fra 1981 eller før:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar
25.000 
75.000  8

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

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

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982 
til og med 1988:

Dagsværdi Ansvar + kasko Ansvar

25.000  1.4
75.000  2.

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

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

Årlig pris for ansvar og kasko

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

Indeks 2016

Vi tilbyder

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

typer private forsikringer

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

www.runa.dk • 33 32 22 00 

Vi passer på dig

Forsikring til  
dit kæreste eje

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

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

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

Adresseændringer til claus@mgcc.dk                Nye medlemmer
MG CarClub

DENMARK

3197
Ole Lassen Schmidt
Mellemgade 1
6500 Vojens

3198
Lars Sellerup Petersen
Strandalleen 51
5800 Nyborg

3199
Leif Kristensen
Skovvej 6
6650 Brørup

3200
Jens Kristian Tvermose
Stadionvej 76
6000 Kolding

3201
Jens Jakob Fruensgaard
Herninggade 13
9900 Frederikshavn

3202
Claus Kjersgaard Nielsen
Skt. Nicolaus Gade 3,3.9
8000 Århus C

3203
Jan K. Larsen
Flinthøjen 58
8382 Hinnerup

3204
Ann Stoltze Madsen
Villadsensvej 6
8240 Risskov

3205
Jonas Ginderskov
Toftebakken 2 E
3460 Birkerød

3206
Steen Larsen
Elmevej 2 E
9560 Hadsund
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Pubmøder 2016
Dato Event Annonceret Tidsfrist Tilmelding

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

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

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

Sydøstjylland
11. Maj Pubmøde Marts - Kurt - 8680 5552
8. Juni Pubmøde Marts - Karsten - 2396 2617
16. Juli Sommergrill Marts - Erik - 75688640 eller 40302911
10. August Fabriksbesøg Marts - Kaare  - 2064 1030
14. September Pubmøde Marts - Mere info senere
12. Oktober Pubmøde Marts - Mere info senere
9. November Pubmøde Marts - Mere info senere
14. December Pubmøde Marts - Mere info senere

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

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

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

Oversigt over Pubmøder
MG CarClub

DENMARK

Gimming Autoværksted 
MG   -   Triumph   -   Morris 

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

 

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

  



Bestyrelsen

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

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

 Sekretær:
 Casper Jørgensen 
 Mjangvej 15 
 6470 Kirke Hørup
 Tlf. 5189 5217 
 Email: casper@mgcc.dk 

Biltype-kontakter:
FWD: Harry Lagoni
 Mommarksvej 252
 6470  Sydals
 71107198

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

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

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

MGB V8: Søren M. Sørensen
 Dyregård, Overbyvej 13, As
 7130 Juelsminde
 Tlf: 2756 0000

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

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

Midget: Harry Lagoni
 Mommarksvej 252
 6470  Sydals
 71107198

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




