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Formanden har ordet

Sommeren har været lidt speciel i år - ikke specielt god, hvad
vejret angår. Forhåbentlig har I fundet lejlighed til at lufte
MG’erne ind imellem, men jeg synes bestemt ikke, vejrguderne har været i det bedste humør.
På klubfronten synes jeg der imod, det går rigtig godt. Det er
mit indtryk, at vores klub fungerer godt rundt om i landet.
På nogle områder er vi allerede begyndt at tænke på næste
sæson. Der vil vi prøve at lave et årstræf i klubben. Sådan et har
vi aldrig haft, men nu skal det prøves. Det bliver et weekendarrangement først på sommeren, hvor hyggen omkring vores
MG-biler er i højsædet. Mere herom senere.
Frank Neumann har meddelt, at han ikke genopstiller som
kasserer ved næste generalforsamling. Hvis du kunne have lyst
til at blive klubbens nye kasserer og være en del af bestyrelsesarbejdet, hører jeg gerne fra dig. Frank siger, den vigtigste
kvalifikation er, at man kan betjene Excel. Se iøvrigt jobbeskrivelsen for klubbens kasserer på hjemmesiden.
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middagskaffe. Det var rigtig hyggeligt at have besøg af disse
MG-folk. Og det minder mig om, at ”Motor car people are nice
people.” Citatet stammer fra én af mine første ferier i England.
Jeg var ikke mere end 3-4 år og kunne sidde bag sæderne i
mine forældres MGB. Vi var afsted på ferie i 14 dage, hvor vi
nød de små veje i England. Hver gang vi så en spændende
gammel bil, gjorde vi holdt og var inde at se på sagerne. Overalt blev vi mødt med gæstfrihed. Et sted vidste en lille dreng
på min alder dog ikke helt, om han turde lade den fremmede
dreng fra Danmark lege med hans løbehjul, men straks kom
hans mors formanende ord: ”Be nice to the boy, Daniel - Motor
car people are nice people!”
Sådan kan en MG være adgangsbillet til mange pragtfulde
oplevelser og venskaber.

Jens Byskov Jensen
I slutningen af juli måned fik vi besøg fra Yorkshire. Det var
Bob Ward, der havde planlagt en rundtur i sin MG TD i Danmark, Norge og Sverige, hvor han undervejs ville samle ind
til Læger uden grænser. Jeg kendte ikke Bob i forvejen. Han
tog en fragtfærge til Esbjerg havn, hvor han blev mødt af Erik
Tasse Thastrup i MGB og Lillian og Jørgen Poulsen, vor klubs
grundlægger, i MG TA. De to T-typer fulgtes ad et stykke vej og
holdt pitstop her hos os, hvor vi fik en god snak og lidt efter-
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Claus Pedersen

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.

Tlf. 40353622

Bogfinkevej 40
8382 Hinnerup
Email: claus@mgcc.dk

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

Klubbens internetside

Følg klubben på facebook

Tryk:
Økotryk, Videbæk
Oplag:
1.500 stk.

Køb og salg på facebook

Forside: Børn på udflugt prøvekører en af Århusfolkenes
MGB - læs mere side 24.
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Årets Europæiske
					MG event.

Holdt efter sejlturen over Elben. Preben og Lis’ MGB og Den lysegrønne MGY
Frankrig var vært ved årets europæiske MG event, der fandt
sted i Nordfrankrig lidt syd for Calais i Le Touquet-Paris-Plage
den 8.-12. Juni 2016.
Vi havde planlagt nedturen fra Danmark sammen med 8 andre ”MG-par”. Det vil sige, vi havde snakket om rute og booket
sammen de 3 overnatninger, vi havde på nedturen. Men vi
kørte mest 2 og 2. Så er det lettere at holde styr på hinanden.
Vi tog en overnatning i Nordtyskland, en mere ved Osnabrück
og en i Belgien.
Benzin og regnvejr
Der var to store udfordringer. Den ene var spørgsmålet, om der
var benzin i Frankrig. De omfattende arbejdsnedlæggelser og
blokader havde nærmest tørlagt store dele af Frankrig. Ugen
før vi tog af sted kunne vi læse om franskmænd, der kørte til
Belgien for at tanke. Men benzinselskabet Total lovede lige før
vi tog af sted, at der nok var brændstof. Men et par dunke var
nu rare at have med. Den anden udfordring var de massive

Vi er samlet på hotellet i Husum den første overnatning på vej
mod Frankrig
vandmængder, der var faldet i Nordfrankrig og Belgien.
Det sidste fik vi at mærke. På vej mod vores sidste overnatningssted i Belgien blev vi fanget i et kolossalt regnvejr og
kunne ikke komme ud af en lille by, da vejene i stort set alle ret-
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Detailplanlægning af rute på en rasteplads i Tyskland

Competition Department Abingdon.

Tændingsproblemer på B’eren hos vort svenske makkerpar

Den tro kopi af MG’s følgevogn til Le Mans 1955

Luftning af de våde MG’er efter styrtrenen i Belgien.

Et udsnit af de mange 30’ er MG’er

ninger var blokeret af vandmasser og jordskred. Vandet kom
også ind i bilen og en kørelys pære døde på grund af vand.

Her skulle vi nyde samværet og turene med MG folk fra mange
lande. Der var mange Franskmænd og Englændere en del
Tyskere, Hollændere, Belgiere, nogle fra Luxemburg, en del fra
Italien, nogen fra Schweitz, få fra Sverige og Norge, Portugal,
Spanien, men også Syd Afrika og Australien var med. Og så 10
biler fra Danmark.

Efter halvanden times forsøg på at komme ud af byen fandt
vi endelig en ”gedesti”, der gik opad og ad den kom vi ud af
morasset og ned på en motorvej.
Det blev ret sent før vi nåede vores hotel og vi var godt trætte.
Le Touquet
Næste dag skinnede solen og vi kom til Le Touquet-ParisPlage, en fredsommelig ferieby lige ud til den Engelske kanal
og vi kunne mødes med de 350 andre MG’er.
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MG biler i alle aldre
52 biler var fra før 2. Verdenskrig, den ældste en 14-40 fra 1929.
Modellerne, F1, J, K, NA, P, Q, SA, VA, WA, T-modeller.
316 efterkrigs MG’er. Fra 1940 ’erne og begyndelsen 1950’ern
modellerne Y (2 YA , 2 YT, 3 YB) og TC’er, TD’er og TF’er. Fra 1955
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MGY’ere mellem to MGYT.

Rikke’s Rally på Lady’s tur.
MGA’er, Magnetter, MGB’er, nogle MGC’er og MGB V8’ere, få
MG Midget’er, , en Montego, nogle RV8, en del ”nye” MGTF’ere,
en ZTT, en ZR og en MG6 fra 2012.
Competition Department
Replika vognen af den lukkede service lastvogn som Abingdon havde med til Le Mans 1955 indgik med fornem vægt i
eventen. Bilen er en enestående kopi, som vi fik lejlighed til at
se og også snakke med føreren og bilbyggeren. Jeg spurgte
ham, om han måske havde en pære til de små skærmlygter.
Det havde han og jeg måtte ikke betale for den. Så var der lys i
begge lygter på MG”Y”-eren igen.

Løb eller Rally
Arrangørerne havde planlagt 6 forskellige løb. Det gjorde det
muligt, at hvert løb ”kun” omfattede i snit 60 biler. Længden
strakte sig fra 135 km til 265 km.
I løbet af eventen deltog vi i 3 rallyes, et kyst rally, et Lady’s
rally og et memory rally til bemærkelsesværdige steder fra 2.
Verdenskrig.
Kyst turen gik forbi store natur arealer for fugle med et ophold
i byen Crotoy. Her kunne vi se den store forskel på ebbe og
flod. Desuden et besøg i Saint Valéry sur Somme kendt for be-
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På Ladys Tour var det obligatorisk med hat.
søg gennem historien af Vilhelm Eroberen (ham med Bayeuxtapetet), Richard Løvehjerte (efter sit korstog) og Jeanne d’Arc
(Bondepigen der blev hærfører og senere måtte lade livet på
bålet).
Og så fik vi en dejlig togtur med veterantog om eftermiddagen.
Lady’s turen.
Rikke overtog roret på ”Y”-eren og klarede landevejene, de
små byer og de ind imellem lidt vanskelige tolkninger af
kørebogens anvisninger i fin stil. Vi kørte til Montreuil-sur-Mer
(den vigtigste havneby mod vest i mange århundreder), kørsel
gennem 7 dale, byen Fressin, med vandretur i parken Valloires med efterfølgende frokost i Abbediet. Videre til byen
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Rue med vandretur og kirkebesøg. Afsluttende på strøget af
eventbyen Le Touquet
hvor de seje kvinder i de gamle dytter med tidstypiske dragter
og flotte og finurlige hatte blev fotograferet og nogle interviewet.
Memory-turen for 2. Verdenskrig. Turen understregede de
rædsler denne sidste storkrig bragte med sig. Vi besøgte to
af de angrebsværker som tyskerne byggede i Nordfrankrig til
raketangreb på England.
Bygning og affyring af V1 og V2 bomber/raketter fandt sted fra
et kæmpe bunker kompleks midt i en skov kaldet Blockhaus
d’Eperlecques. Fabrikken og affyringsstedet blev beordret
bygget i slutningen af 1942 af Hitler. Slaver/krigsfanger fra Østeuropa og de allierede blev sat til bygning af dette kolos-an-
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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.

– vi har uden sammenligning Danmarks
bedste veterankøretøjsforsikring

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)

Hos Aros Forsikring har vi uden sammenligning
Danmarks bedste Veteranforsikring
- du opnår en række unikke fordele som helkunde ved os!

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

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.

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.

Forvent lidt mere...
Denmark
Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222 · MGCC,
Døgnvagt
ved skade 8734 5099
www.arosforsikring.dk · aros@arosforsikring.dk
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HediSign.dk – Annonce 2015 – vi tager forbehold for pris- og trykfejl.

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 henvende 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 veteranbil helt uden bekymringer.

Efter de allieredes bombardement af V2 fabrikken

Parade af de gamle biler foran Congres huset.

Inde i fabrikken der kun blev delvist ødelagt

Lidt brug af skruetrækker kan forekomme efter et par tusinde
km og styrtregn.

Kolossen af et fabriksanlæg til V2 raketter

Makkerparret Preben og Lis på vandretur i Furfozz, Belgien

læg med 5 meter tykt beton beskytte. 35.000 fanger omkom
under opførelsen og driften.
De allierede satte en stopper for affyringsanlægget, men ikke
for produktionen af V2, da de den 27. August 1943 sendte
200 B17 bombefy over anlægget og udløste mere end 300
bomber.
Det andet anlæg var Helfaut-Wizernes ligeledes bygget af
krigsfanger for afsending af V2 raketter. Det lykkedes de allierede at stoppe affyringer ved massive bombninger fra marts
til september 1944 dog uden at ødelægge det 5 meter tykke
betondække.

Hjemtur
Vi havde valgt en hjemtur fra den franske vestkyst op langs
floderne Meuse og Lesse til Belgien og naturparken Furfooz.
Her overnattede vi på B&B ”La Ferme des Belles Gourmandes”
efter en skøn vandretur og naturoplevelse i dette eventyrlige
kontrastrige naturområde, med stejle klipper ned til floden,
huler og hulemalerier fra vore ældste europæiske forfædre.
Og aftensmaden var en Michelin-stjerne værdig. Dagen efter
gik turen til Bonn med to overnatninger og sejltur på Rhinen.
Sidste attraktion var nord for Bonn, hvor vi besøgte Neanderthalmuseet. Neanderthalerne uddøde for ca. 35.000 år siden.
Da var Homo Sapiens for længst indvandret til Europa. At
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Hurtig ”bagagerumsfrokost”
En Neanderthal mand
på museet.

Ude på en af de små veje i Nordfrankrig
de mødte hinanden bevidner den DNA vi har i os i dag. Vi
har nemlig alle lidt Neanderthal DNA i os. Museet var meget
informativt og bestemt et besøg værd. Herefter en yderligere

overnatning og næste dag med Elb-færge ved Glücksburg og
så hjem. En dejlig tur med gode MG-folk.

MGCC, Denmark
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MG Weekend i Vejle
Bjergkjøbing GP

Allan Hansen, Daugaard

Ole og Dorthe der blev nummer 3 klar til start
Af: Hella og Gert Jørgensen
Der stod MG på hele weekenden d. 25.-26. juni for vores (Hella
og jeg) vedkommende.
Bjergkøbing GP var annonceret, der blev anbefalet at man
havde et problemfrit første gear samt friske og virkningsfulde
bremser. Det lød jo ligefrem sportsligt! Om søndagen var vi tilmeldt MG Sport der også skulle foregå i Vejle, og også her må
man sige at det er en fordel med et godt første gear samt friske
bremser. En fed krængnings stabilisator er heller ikke at foragte
når man skal sno sig om de forbistrede kegler.
Hella og jeg tog så af sted fra Sønderborg i Hellas Frøøje, idet
Hella også skulle deltage i MG Sport om søndagen. Vi havde så
aftalt at vi kunne overnatte hos Søren og Pernille tæt ved Juelsminde, og så var lørdagens hjemtur og søndagens morgentur
til at overse.
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Vel ankommet til Bjergkøbing GP startstedet hos Bilforhandler
Allan Hansen i Daugård (altid 300 biler på lager stod de på
skiltet!) så vi os lidt omkring. Først på de 40 deltagende biler
– rigtigt mange kendte, men også nogle nye ansigter. Dejligt
med et rundstykke og lidt kaffe efter den første morgentur.
Morgenkaffen foregik i den ene hal der var spækket med biler
af en vis klasse.
Ved startinfo mødet gennemgik arrangør Ole Aaen lidt praktiske ting, men også lidt instrukser om hvordan køreordren
skulle læses og forstås. Ifølge Ole var den lavet som den første
køreordre han så i klubben i 1976! En spøjs ting idet den var
skrevet og tryk på en rulle af meget fin kvalitet. Gad vide om
der blev brugt en rulle toilet papir i 1976? – Kender jeg de
gutter ret fra dengang i klubbens unge dage skulle det ikke
undre mig. Denne her kunne holde i regnvejr – det skulle blive
nødvendigt – det kunne toilet papiret sikkert ikke have gjort!
For en motorhistorisk interesseret en som mig satte det jo
straks tankerne tilbage til 1955 hvor Denis Jenkinson opfandt
denne metode, en såkaldt ”roller map” til at beskrive en rute.
Han kørte dette år som observatør hos Stirling Moss i den
Mercedes SLR hvormed de vandt Mille Miglia det år i rekordtid.
Hidtil havde man slet ikke brugt begrebet observatør, der var
tidligere kun en mekaniker med, men ellers kørte alle alene.
Stirling satsede alt her. De gennemkørte ruten og ”Jenks” skrev
det hele ned på en papirrulle (præcis på samme måde som
Ole Åen) som så blev monteret i en roller map box med et
håndtag man kunne dreje ruten frem på. Det var foreløberen
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Oles Bjergkøbing Roller Map

Jenks Roller Map

Jenks and Moss 1955 Mille Miglia Mercedes SLR 2

for det vi i dag kender som ”Rally Notes”, der blev top raffineret
af Stuart Turner da han styrede BMCs Competition Department, der totalt dominerede Rally verdenen i tresserne.
Her sad jeg så som en anden Denis Jenkinson der skulle styre
Hellas kørsel resten af dagen. Som en sidste del af orienteringen fra Ole inden starten påstod Ole at hans kompagnon i
firmaet af 40 deltagere havde udpeget start nummer 20 til at
skrive om arrangementet. Det var os! Jeg tror simpelthen ikke
på den tilfældighed – og det skulle vise sig som dagen skred
frem at det skulle blive meget være for stat nr. 20 – ja rigtigt
meget værre.
Starten gik dog godt, og rute rulleriet gik faktisk nemt og rigtig
godt når man lige fik rullen fixet med fingrene. Havde vi haft
Jenkinson’s roller map box havde det været helt ideelt.
Køreriet på ruten gik fint og vi kom til første post hvor der
skulle hentes en ”pint” vand i en spand fra Vejle Fjord. Jeg
skulle da mene at have indtaget adskillige pint selv ved besøg
i England, men dog aldrig af en spand. Så det var yderst
vanskeligt at bestemme, og det gik da også helt galt efterfølgende på vægtet. 10 klip – fin start.
Der hørtes heftige diskussioner i andre biler om at der faktisk
var tale om at en US pint på 473ml var det rigtige svar/mænde
og ikke en engelsk pint på 568ml og at det i øvrigt ikke var
oplyst inden man fiksede pinten op fra Vejle Fjord. Helt ærligt
hvor er vi hænde? Her kommer vi i en engelsk bilmærke klub
og bliver sat til at fiske og øse en pint – og bliver så klandret for
en fejlagtig måling fordi det skal være in US pint!
Det skal retfærdigvis siges at det ikke var udslagsgivende for
vore 10 klip!
Dårlig start – videre.

Ole havde jo ret når han siger at Vejle er bjergrigt. Der var faktisk tale om nogle gevaldige stigninger/fald engang imellem.
En drøn skøn tur, og en rute beskrivelse der ikke giver problemer, ja så kommer man jo igen hurtigt ovenpå – indtil næste
prøve – jeg har fortrængt hvad den gik ud på og vil ikke trætte
læserne med det, men med yderlige 10 klip kom vi derfra –
den rene chikane imod start nr. 20.
På den anden side af fjorden kom vi til en dythornsprøve! Ak
jeg ved at Hellas frø dyt næsten ikke kan andet end grynte så
her var der sikkert også 10 klip. Der skulle dog vise sig at arrangørerne denne gang var fair idet man selv skulle angive med
hvilke db man skulle mene den kunne vræle. Som sagt vores
dyt er meget vag så der blev angivet ca. 30db. Det skulle nu
vise sig at også Frøen vendte sig imod os denne dag. Da Hella
trykkede på hornknappet tog den sig i dagens anledning
gevaldigt sammen og brølede til næsten 70db! Med 10 klip
yderligere kunne vi konstatere at max mulige hidtil var opnået!
Når man er nede skal man jo op igen, og det kom vi snart efter.
Ruten gik nu ad vejen syd om Vejle Fjord, og ja ganske rigtigt
vi skulle køre på Munkebjerg Hill Climb ruten. Fandens også
jeg nu i dag havde Denis Jenkinson rollen, jeg ville meget
hellere have haft Stirling Moss rollen. Hella tog ikke notits af
mine ”Jenks” tilskyndelser fra ”Roller Map” instruktionen om at
drøne op ad bakken, men kørte blot yderst fornuftigt op ad
bakken. Vel ankommet på toppen af bakken var der en ”stable
søm prøve” hvor vi nu efterhånden blev nød til at satse hvis vi
skulle have nogle point med hjem. Der blev oversatset, og det
hele gik tabt, og næste lyspunkt var nu den snarlige frokost
oppe i bjergene. Inden da skulle vi lige yderligere ned med
nakken ved ”lystfisker prøven”. ”Ej blot til lystfisk” kunne man
sige. Vi kunne selvfølgelig ikke ramme de dumme spande ved

MGCC, Denmark

13

at kaste med den snøre – held skulle man have – og det havde
vi jo ikke i dag. Vi havde nu stadig max mulige klip og der var
få poster tilbage!
Vi fandt nu et hyggeligt sted på toppen af et bjerg med flot
udsigt, hvor vi kunne spise vores frokost sammen med en
gruppe sønderjyder. Ganske udmærket frokost, men så satte
regnen ind. På med taget og så af sted igen.
Næste prøve var egentlig ret simpel. Vi skulle fortælle Carsten
hvor lang tid vi ville bruge på at køre hen til en pind der stod
5-6m længere hende. Vi sad i tørvejr (en Frøøje top er ret tæt
bare til i ved det!) og Carsten stod derude i møgvejr – helt
fint. Nå vi kunne vel ikke bruge mere en 15 sek. på at køre det
stykke vej. Klar, start, jeg tæller og Hella kører; ”15, 14, 13, 12, 11,
10, 9, 8 – jamen så kør dog – ellers kommer vi da aldrig derhen”
– ” Det gør jeg da også tæl nu bare videre – kom i gang” siger
Hella. Hvad er nu det for et banken – ah – det er dyngvåde
Carsten der står og banker på den totalt dukkede siderude –
”Tiden er gået siger han” og der er stadig et godt stykke hen til
den dumme pind – 10 klip! – Ej altså nu er vi helt sikkert ude af
præmie rækken med kun 2 poster tilbage.
Vi beslutter os nu for bar at nyde turen der foreløbig er gået
nord om fjorden, vest om, så syd om, og vi er nu på vej vest
om Vejle i et meget bakket og skønt område. Det regner stadig – og nu beslutter vindues viskeren sig for at stoppe! Sjovt
nok så sker den slags kun i regnvejr. Vi kører dog videre og
kigger ud mellem dråberne på ruden. På et tidspunkt efter en
prøve mere der giver 10 klip får vi kontakt med Søren Elnef og
hans røde baglygter, og kører nu efter disse. Ved næste stop
for vi dog viskeren i gang igen. Det var sikringsholderen der
sidder på toppen af inder skærmen i fugt og hvad ved jeg, der
var korroderet lidt rigeligt.
Turen går nu nord om Vejle, og vi er på denne del af ruten
14

Stavle søm....sådan!
dejlig fri for prøver/chicaner. Hele ruten har været utrolig
flot og det er alle enige om da vi kommer i mål. Spørgsmålet
ved mål er så nu hvor meget kørte vi i alt opad. Spørgsmålet
blev i løbet af de 10 minutter vi stod og tænkte formuleret
på 3-4 forskellige måder. Jeg må indrømme at entusiasmen
for at forstå den rigtigt lå lidt lavt, så jeg valgte version 2 som
gav minimum 10 klip tror jeg nok. Som noget helt nyt kunne
vi således slutte turen med ”fuldt hus”, det har jeg godt nok
aldrig prøvet før.
Efter en rigtig dejlig middag skulle der så uddeles præmier
og råbes et hip. For nu at tilføje spot til skam blev man som
den første anråbt til at modtage en trøstepræmie for sidste
pladsen. Åh nej – og Ole, jeg forstod aldrig den vits der hørte
til selve præmien – den må du fortælle mig en dag når jeg er
kommet over dette lavpunkt i MG-karrieren.
Axel Juul Hansen vandt løbet med Jørgen og Else Lind på
andenpladsen og Dorthe og Ole Grønning på tredie pladsen,
hvordan de så end bar sig ad med det – så tillykke og ros for
den store indsats!
Hella og Jeg kunne nu smutte ud til Søren og Pernille ved
Juelsminde til en fornuftig bilsnak over et par glas rødvin. Vi
skulle jo også tidligt op næste dag til MG Sport i Vejle. Vi skulle
nok komme op for Søren var jo arrangør af søndagens arrangement.

MGCC, Denmark

MG Sport på Transportcentret Vejle
Søndag d. 26. juni. Kl. 8.30

Der var annonceret snæver keglekørsel hvor alle kunne deltage uden den ellers obligatoriske hjelm, ildslukker etc. altså man
kunne køre lige fra Bjergkøbing GP til MG-Sport prøver. Der
dukkede således også nye hoveder op der lige skulle smage
lidt på denne disciplin inden for vores MG Car Club.
Hella og jeg var som sagt taget af sted denne weekend i Frøøjen, og det havde 2 fordele; Hella og jeg kunne begge deltage
i samme bil med 2 startnumre. Derudover er Frøøjen absolut
at foretrække til snæver keglekørsel. Flere havde fået samme
ide med at 2 delte samme køretøj så rigtig mange kom ud at
køre denne dag i Vejle.
Dagen startede med rundstykker og en let fugtig dryssende
regn – og faktisk lidt koldt. Som formiddagen skred frem skulle
der dog blive ret varmt.
Sønnike Casper er jo fast inventar til disse MG Sport arrangementer i den Ecurie Ecosse blå Speedwell Sprite, men vi havde
de sidste par måneder arbejdet på også at få sønnike 2, Jacobs
Sprite klar. Den blev så synet torsdag morgen før Vejle weekenden og havde som sådan da kørt ca. 15km inden weeken-

den. Weber karburatoren fødede ikke den lille 1275cc helt den
skulle, men Casper og Jacob arbejdede på bilen indtil godt og
vel midnat lørdag aften for at få den klar.
Vi kunne på anlægget oppe ved Transportcentret kl.ca. 8.45
høre lyden af mere end én Weber karburator i det fjerne – det
var lykkedes at få den nye Sprite til at gå ordentligt, og det
både lød godt og så godt ud da de to knægte ankom. Spriten
er i øvrigt lakeret i farven med det eksotisk klingende navn
”Aqua Verde Caliente”, der er den grønne farve Aston Martin
Zagato race modellerne var lakeret i fra 1959 og frem til 1967.
Tager sig også godt ud på en Sprite.
Søren have en plan med at vi skulle køre 3 prøver i løbet af dagen. Søren har en ret afslappet måde at gøre tingene på. Han
ser på pladsen, tager en stak kegler unde armen og går en frisk
morgentur og vupti så var bane 1 klar. I mellemtiden havde
Uffe der altid er på pletten fået alt det administrative på plads,
så vi var klar til prøve 1 kl. 9.00 som planlagt. Alle 3 prøver
skulle gennem køres 3 gange. Hurtigste tid talte i regnskabet.
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Prøve 1 var en slalom prøve med varierende afstand mellem
keglerne – med vilje. Det umuliggør at man kan fastholde et
flow i kørslen som gør at det kan gå rigtigt stærkt i en Midget/
Sprite. Det havde Søren selvfølgelig tænkt over så han således
stadig kunne have en chance i V8teren, som det kan være
vanskeligt at få flow i på en snæver slalom bane. Det hjælp
dog ikke idet de 3 hurtigste tider blev sat af Sprite modeller
(3xJørgensen) skarpt forfulgt af Mads Nygaard, Søren, og vores
nye talent Søren Hadberg. Mads og Søren Hadberg er utroligt
gode ratvridere begge i Triumph TR5 og 6.
Det var rigtigt dejligt at se at vore nye deltagere havde det
herligt på banen og nød at være med. Det må siges at Jesper
Sørensen bogstaveligt tog kegler i sin debut på prøve 1, men
det fik han ellers ret godt styr på i løbet af dagen. Det var også
lidt af en håndfuld at komme ud at køre i fars V8, som han for
første gang blev introduceret til aftenen før!
Prøve 2 blev hurtigt etableret ved at forlænge prøve 1 med et
par hurtige sving hvor der skulle bl. a. skulle vendes og bakkes.
Nu havde Mads fået gang i TR5 modellen og vandt denne
prøve skarpt forfulgt af Casper, Jacob og Søren V8.
På Prøve 3 fortsatte Søren sin pragmatiske måde at udlægge
baner på idet der nu var tale om en noget forlænget Prøve
2. Denne bane rykkede noget rundt på resultaterne for de 15
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deltagere, dog stadig med Casper, Mads og Jacob i top 3.
Dagens øvelser var nu ovre og Jacobs Sprite havde nu i alt ca.
160km på klokken inklusive kørslen hjemmefra Sønderborg, så
det var jo lidt af en alternativ måde at køre bilen til på, selv om
jeg havde sagt han skulle holde den under 3000 omdrejninger
de første 5000km, så tvivler jeg lidt på de blev overholdt.
Dagen blev afsluttet med præmier og en god burger på den
lokale Burger Bar.
Efter en spændende dag med dyst om sekunderne endte det
med følgende vindere:
Klasse A ”Standard”: Jacob Jørgensen, Austin Healey Sprite
Klasse B ” Sport”: Gert Jørgensen, Austin Healey Sprite
Klasse C ”Expert”, Casper Jørgensen, Austin Healey Sprite
General klassement sejren går til den der har samlet mest
point i sin klasse. Det blev i Vejle Jacob Jørgensen, Austin
Healey Sprite
Flere detaljer vedr. resultater kan ses på vores hjemmeside
under MG Sport/resultater.
Næste MG Sport arrangement er på Kolding KTA Søndag d. 4
September, hvor vi igen ser frem til at køre på denne spændende bane. Arrangør her er igen i år Palle Kragh Rühe.
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MG Sport i Bogense

Debutanten Bøje Hansen
Af Carl Hellmers
Heldig seedning gav årets første løb på køreteknisk anlæg i
Bogense et fint resultat.
Det er med forventningsglæde og lidt spænding jeg tager
afsted til årets første løb i egen MG. Har vinterens modifikationer ændret noget som helst. Ikke at der er foretaget noget
særligt, kun ændring til toe -out, således der i teorien skulle
blive bedre indstyring i sving.
Ned på tanken efter V-Power og 20 liter må være nok til Bogense og retur. Man skal jo passe på med vægten i bilen.
Vejret Viser sig fra den pæne side og med kalechen ned køres
der mod Bogense KTA. På deltagerlisten er der både gengangere og helt nye deltagere. Her er flere nye deltagere i blandt
andet Midget, MGA og TR6-ere og nye MG-er. Bøje Hansen var
mødt op i en Midget, og det ser spændende ud.
Det skal blive spændende at se, hvordan de nye kører på
banen. Jeg er blevet seedet 1 i gruppeB, så allerede her er der
jo noget at leve op til.
På anlægget er Gert og Casper allerede i gang med at sætte
banen op. Jeg får hurtigt papirarbejdet ordnet hos Uffe og

Teknisk Kontrol er ligeledes hurtigt overstået. Nu kender Mads
Nygaard jo også bilen efterhånden, så det er lige ud af landevejen. Så er der kaffe og rundstykker, hygge snak ved bilerne
og inden banegennemgang. Banerne er stort set de samme
som sidste år, ret ligetil og uden hovedbrud. Der er kun lige
den skarpe indkørsel til ”kravlegården”, som kræver en gennemgang til fods.
Så er vi klar til prøvekørslen, hvor alle biler kører de 2 første
baner i en lang række og med lav hastighed. Herefter går gennemkørslerne i gang. De 20 deltagere deles i 2 grupper og jeg
skal starte på ”kravlegården”. Fra sidste år ved jeg, at indkørslen
skal køres i 1. gear og herefter er det kun at finde den korteste vej rundt. Første tid er supergod og det bliver svært at
forbedre. Det lykkedes dog at kappe lidt af tiden i 3. gennemkørsel og ligger som nr. 1 i gruppe B og med bedre tider end
rookierne i klasse A.
På bane 2 er hastigheden højere og slalom er ikke særligt snæver. Det er godt for de store hurtige biler og jeg bliver hurtigst
i gruppe B; men TR6-erne i gruppe A er hurtigere. Næste gang
får jeg nok dem at køre imod.
Så er der frokostpause og vi nyder et velfortjent hvil i græsset
under den bagende sol. Uffe hviler ikke; men er i gang med at
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Går Casper efter mesterskabet i år?

Dagens hurtigste Mads Nygaard
regne resultaterne for formiddagen ud, således alt er klart til
afslutningen.
Vi starter igen på rundbanen og kører den igennem i kortege.
En noget svæver chikane i enden af langsiden kræver lige lidt
gennemgang til fods, således man kan se linien igennem og
finde bremsepunktet før. Gennemkørslen inklusive start tager
ca. 3. min, så der en time mellem hver start. Jeg skal op og
kigge på de første gennem den snævre chikane. Det ser nu
relativt enkelt ud, så der er ro på, da jeg senere kører til start.
5-4-3-2-1 start lyder kommandoen fra Uffe og afsted i 1. gear.
2. gear og gennem den første chikane 3. gear og frem mod
chikane 2 og en vinkelret højresving. Ned i 2. gear rundt i
svinget op i 3. gear. Kan man nå at skifte -nej 5500 rpm i 3. til
nedbremsningen, 2. gear - det var lige sent nok - lidt sidelæns
gennem chikanen og en kegle, rundt i for høj hastighed (=for
stor bue), 3. gear og hen til næste chikane. Bedre gennem18

kørsel og op mod den snævre chikane for anden gang. Lidt
forsigtigt igennem igen og frem mod anden omgang. Første
gennemkørsel på rundbanen gav ikke nogen prangende tid;
men så er der jo plads til forbedring. Det viser sig, at vi er flere,
der har vanskeligheder på rundbanen. Kegler, græs og overophedede bremser præger billedet, og efter 3. gennemkørsel har
jeg alligevel det bedste resultat i gruppe B.
Palle Rühe’s Midget får en defekt på rundbanen og må udgå
af denne disciplin. Det var noget ærgerligt, da Palle som
sædvanligt havde sat flotte tider på de to første baner. Dagens
hurtigste rookie i MG Sport blev Bøje Hansen også med 3
første pladser. Men da jeg havde sat hurtigere tider end Bøje,
så fik jeg overall Winner pokalen med hjem. Men seedningen
bliver nok ikke så heldig næste gang.
Det var som sædvanlig et meget vellykket arrangement og jeg
håber, at MG Sport kan vende tilbage til Bogense næste år.
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Owerall winner Carl Hellmers

Karsten Linholm klar til Start på prøve 1
Af Gert Jørgensen
Der var igen i år kaldt til MG Sport på Bogense KTA. Sidste år
var en succes med, godt vejr og nogle sjove og hurtige baner.
Faciliteterne er desuden i top. Så hvorfor ikke prøve at gentage
succesen?
Casper og jeg blev igen i år bedt om at stå for arrangementet,
med Uffe som løbsleder til at tage sig af myndighedssiden.
Vi blev igen i år belønnet med godt vejr og god tilslutning, og
det er faktisk optimalt på en sådan en dag med 20 – 25 biler,
når der på 3 baner skal køres 3 gennemløb på hver. Alle er
på duppene for at sikre at der er flow i prøverne. Vi kan klare
2 prøver i løbet af en formiddag hvilket svart til ca. 120-125
gennemkørsler af prøverne. Hvor hver prøve om formiddagen
i snit tager et minut. Så er der en hyggelig frokost i det grønne,
hvorefter vi efter 1 times pause starter på prøve 3 der er den
lange rundbane prøve (2 omgange) Denne prøve tager ca. 2
min og 20 pr. gennemløb. Alt dette er så nogenlunde kalkuleret hjemmefra og gudhjælpemig om det ikke holdt stik så vi
kunne slutte ved 17 tiden med præmier.
Alt dette kunne ikke lade sig gøre hvis vi ikke havde vores
support gruppe af tidtagere og flagdommere, der sikrer at vi
andre kan koncentrere os om at køre. Vi skylder jer alle en stor
tak for at i gang på gang siger ja til at spendere en weekend

sammen med os. Det er også mit indryk at i alle har en skæg
dag ud af det, og der sker da også af og til det en flagdommer
tager bilen og kører med efter at have set cirkus MG Sport an
fra sidelinjen et par gange.
Der var også denne gang skarp konkurrance om tiderne. Vi
fortsatte i år også med at dele klasserne op efter seednings
princip hvor resultaterne fra sidste år er afgørende for den
klasse man deltager i. Vi har 3 klasser hvor vi har ca. 1/3 af
deltagerne i hver klasse. klasse C ”Expert”, der er dem der hele
tiden kører stærkest uanset køretøjet de deltager i. Så har vi
Klasse B ”Sport” er dem ser kører pænt stærkt og har været
med flere gange tidligere. Klasse A ”Standard” er for nybegyndere og for dem der er ved at bygge rutinen op.
Efter en spændende dag med masser af sved på panden samt
dyst om sekunderne endte de med følgende vindere:
Klasse A ”Standard”: Jens Simonsen, Triumph TR6
Klasse B ” Sport”: Carl Hellmers, MGB
Klasse C ”Expert”, Mads Nygaard, Lotus Seven S1
General klassement sejren går til den der har samlet mest
point i sin klasse. Det blev i Bogense Carl Hellmers, MGB
Flere detaljer vedr. resultater kan ses på vores hjemmeside
under MG Sport/resultater.
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MG
Tour
Langeland
				juni 2016
Af: Erling Sørensen Poulsen
En tidlig lidt kold morgen, onsdag d 8 juni, holder 5 MG B’er i
Norsminde – MGCC DK Fraktion Århus Syd har sat sig stævne
for sjette gang – målet er Langeland. Vi er, som bekendt, Bjarne
Bachmann, Poul Færgemand, Preben Balskilde, Steffen Andersen og undertegnede. Traditionen tro startes der med morgensnak, rundstykker og kaffe – samt en lille én til lige at stabilisere
speederfoden med.

Touren går altid ad de mindre og små veje - aldrig motorvejene, dog heller ikke grusvejene, som Google Map jo ikke kan
undlade i indstillingerne. Første tempi går til Ibæk Strandvej
på sydbredden af Vejle Fjord – det er her starten går til Hill
Climb’en op til Munkebjerg. Efter kaffepausen tager vi hver især
tid på vores Climb – dog uden at fortælle hinanden om resultatet – og da slet ikke sammenligne med de officielle fra arrangementerne i august måned hvert år på stedet. Tilkørslen til Vejle
gik dennegang ned gennem den smukke Grejsdal. Det er én af
de smukkeste veje i hele kongeriget. Den kan anbefales.
Herefter satte optoget retning mod havnefronten i Middelfart.
Dér var frokosten vigtigste punkt. Bedst som vi sad og skaffede,
rullede en velkendt rød MX 5 pludselig frem – det var Knud
Hartmann og frue fra Solbjerg, mangeårige MG A og Triumph
langturskørere. Så frokosthvilet omfattede nu 6 åbne vognes
indhold.
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Lars Bonnevie har netop holdt 25 års jubilæum med salg
af MG stumper. Da ingen af os havde lejlighed til at gæste
ham og fruen på dagen, valgte vi i stedet at gøre et holdt
på Touren. Bjarne havde, som på sidste års Tour, brændt sin
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stoplyskontakt, så den og diverse andre stumper fik vi handlet.
Kontakten blev om morgenen anden dag monteret!! Det viste
sig endvidere, at fadølsanlægget ikke var blevet tømt, så det
hjalp vi lige Lars med. Altså ikke at tømme anlægget – men at
smage på øllet. Godt lokalt Fynsk bryg – vistnok fra Vestfyens.
Tredje tempi gik så over Svendborgsund, Tåsinge, Siø, Langelandsbroen og via Rudkøbing til Skudehavnen i Bagenkop
og slutteligt til vores logi på Bagenkop Kro. På denne første
Langelands kørsel slår det én, hvor mange og hvor store
landsbykirkerne i grunden er hér. Så at sige alle landsbyerne
har nærmest domkirkestore kirker. Det har sikkert en gang i
tidligere tider været vigtigt at hævde sin landsbys betydning
på denne måde. En anden ting, der slår én, er de mange huse,
der er til salg på disse kanter.
Vi ankom selvfølgelig lige midt i aftenbuffeten. Det var absolut
ikke populært, viste det sig. Så for en anden gangs skyld timer
vi ankomsten lidt før. Kroen er berømt for sin store og utroligt
omfattende fiskebuffet med tilhørende drikkevarer. Og vi skal
da love for, der er noget om den snak. Sikken en buffet, og
sikken betjening. Der blev hele tiden bare sat fade ind, efterhånden som de tømtes. Vores tørst kaldte på koldt fadøl, store,
som prompte kom på bordet. Senere fik Preben og jeg lyst til
lige at smage et glas kold hvidvin hver. ’Så gerne’ – og to vinglas blev sat på bordet – sammen med en hel flaske hvidvin.
Ikke noget med skænkede glas hér.
Vi faldt jo i god snak med kroparret, Marianne og Flemming
Johansen. Kroen overtog de i 2007, efter den havde været
lukket i 15 år. Så det krævede en kæmpeindsats fra deres side
for at få det hele i den fine stand, som det er i dag. De klarede
vist meget af det selv, kunne vi se i scrapbogen. Fruen er
kok på kroen og fortæller gerne om, hvordan alt er lavet fra

bunden af - istandsættelsen såvel som maden – også diverse
rygninger foregår in-house. Fiskene er så vidt muligt fanget
og købt lokalt. Enkelte undtagelser dog – feks smørfisken.
Der kan fra buffeten nævnes: Varmrøget laks med birkes og
krydderi, røget smørfisk med peberrodscreme, blæksprutteringe, indbagte rejer, røgede og dampede muslinger, pandestegte fiskefileter, tigerrejer, krebs – foruden diverse tilbehør
af blandede salater og hjemmebagt brød. Der er simpelthen
alt, hvad hjertet kan begære fra havets verden – og lidt til.
Ligeledes er morgenbuffeten uovertruffen. Om aftenen
andendagen bestilte vi 5 gange Wienerschnitzel. Også denne
var overvældende, skåret af kalveinderlåret – og selvfølgelig
med den traditionelle ’dreng’ oven på, serveret med brasede
kartofler, ærter og ægte brun krosovs. Det var monsterportioner – nogle af vores folk måtte opgive at sætte det hele til livs!!
Alt i alt medgiver vi Bagenkop Kro vores varmeste anbefalinger.
Endelig nævner vi, at vores 2 dages logi var købt som Spotdeals – og det gør jo ikke opholdet dyrere??

Når vi liner op under stop med 5 MG B’er vækker synet en
del opsigt, har vi efterhånden erfaret. Så folk kommer gerne
for at høre lidt til os og bilerne. Vores sludrehoved Number
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One, Bjarne, underholder alle fremmede, vi kommer i kontakt
med: ”Jeg er på lønnet tur med 4 ’sølle skæbner’ fra Sølund i
Skanderborg. Folk som ellers ikke ville komme nogen steder
- så jeg er på hårdt arbejde. Ledelsen var nødt til at sende de
her 4 væk fra Sølundfestivalen, da de ville være for slemme
skørtejægere!!” Om folk så hopper på den limpind – eller den,
hvor vi 4 andre stædigt hævder, at det er lige modsat – ja det
er jo ikke til at vide?
På vores andendags Tour Langeland rundt, når vi fra det sydligste, Dovns Klint og Keldsnor Fyr, over Ristinge, Rudkøbing og
op til området omkring Tranekær Slot. Det er kendt helt fra kilder i 1200-tallet. Det har været i Ahlefeldt-Laurvig slægtens eje
siden midten af 1600-tallet. Grevskabet hedder Langeland og
omfatter 1733 hektar skov og agerjord. Greveparret, Mette og
Christian Ahlefeldt-Laurvig og deres seks børn, bebor slottet
den dag i dag som den 13. generation Ahlefeldt. Der er mange
og forskelligartede aktiviteter knyttet til, bl.a. Slotskroen og
et internationalt konferencecenter inde på slottet. Skulle der
være interesse for at inspicere greveparrets private gemakker,
lader det sig gøre på en gæsterundvisning formedelst 150 kr
pr næse.

Ved frokosttide ramte vi Skudehavnen i Rudkøbing. Her øjnede vi en fin rød MG B med taget nede, lige som vi havde. Vi
vendte rundt og fandt 5 pladser lidt derfra. Næppe var vi kravlet frem fra dybene, før en glad gut kom viftende og råbende
imod os. ’Er I ikke de der 5 fra Århus, vi læser om i MG bladet?’
Jo jo, den var da god nok. Det var Ove Schuldt, medlem nr
3025 fra Svendborg, igang med at slibe på sin båd, der i Rudkøbing Skudehavn. Vi sludrede lidt og bad om et godt sted
22

til noget frokostforsyning. ’Ø-cafeen’ svarede han. Straks efter,
hvor vi sad og guffede, stillede han så igen. ’Ja’, som han sagde,
’båden kører jo ingen steder, men jeg fik sgu lyst til at sludre
lidt mere med jer’. Da vi spurgte ham, hvad vi burde se i byen,
tilbød han at geleide os gennem hele det gamle centrum.
’Bare kør bagefter’. Så runderede vi gader på kryds og tværs, så
smalle og gamle, at det var en sand fryd, også for byboerne
med 6 MG B efter hinanden, godt nok lidt for mange af de
røde!! Det var skønt at opleve en fremmed MG kammerats
store velvilje. Men sådan er MG folket jo??
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Til kaffepauserne og frokosterne i det grønne har hele tre af
os nu ’gaskøkken’ med kedel og grillplade. Så der er ingen
mangel på varm mad og drikke. Dog det vil lige sige, at sidste
år havde Preben glemt at få gasdåsen med. I år løb han så tør
for gas. Men bortset herfra var vi rigeligt forsynet med varm
kaffe, da både Poul og jeg havde husket også at få bønner
med. Vi starter med lagrene fulde af hjemmebag - fra Steffens Lone, boller og muffins - fra Pouls Jette, kokosmakroner.
Poul er gammel sejler, så han er ekspert i at pakke diverse til
en friluftsfrokost, med indhold i dåser, med agurker, gulerødder og bananer samt æbler. Det er jo populært, når vi andres
madpakker er væk efter alleførste holdt. Efter at jeg på Rudbøltouren rundbød små flasker absinth, der sandelig sved godt i
halsrørene, har dette udviklet sig til, at der fyldes kradse sager
på lommelærkerne til en lille én til halsen undervejs - helst
stærkere og kradsere end de andres selvfølgelig. Lidt, men
godt – er mottoet. Og det er jo altså kun for at holde bacillerne på afstand – det siger sig selv.
Ristinge Havn, en lille bitte jollehavn, var også på andendagens Tour. Her mødte vi en stor flok børnehavebørn på koloni.
Helt nede fra 3 år og afsted uden mor og far. Vores biler vakte
stor opsigt, og alle måtte absolut ind og prøve at sidde i sådan
én, og blive fotograferet til dem derhjemme af pædagogerne.
Tudhornene blev samtidigt lige tjekket af – grundigt!! Der var
så til gengæld friske fisk at få – en stor rødspætte til 15 kr – og
en mega pighvar til 75 kr/kg. Sådan en jollehavn kunne vi
godt bruge i nærheden derhjemme.

Nede på de sydlige knapt så fede jorder går flokke af vilde heste, Exmoorponyer, der går ude hele året for at holde græs og
beplantning nede. Det vækker stor opsigt blandt tilrejsende
med den slags nyttedyr. De skal vel klappes, tænker folk, for
heste er jo så søde? Men de er altså vilde dyr i flok siden 1964,
så det er vist på egen regning og risiko at nærme sig. Men flot
og anderledes end en flok får ser det ud. De er ’ansat’ af Skovog Naturstyrelsen forstod vi. Så de er altså ikke deres egne!!

Man gæster ikke Langeland uden at aflægge en visit på
Langelandsfortet. Det blev indviet i 1953 og fungerede helt
frem til 1993. Formålet var at overvåge trafikken i Langelands24
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bæltet – indsejlingen til Storebælt sydfra, og i tilfælde af krig at
hindre fjendtlige skibe i at passere. I sommeren 1962 iagttoges det bl.a. herfra, at sovjetiske fragtskibe havde raketter
med som dækslast, godt nok sløret af preseninger. Fortet
havde 4 kanonstillinger med ammunitionsbunkere og var
fuldt bemandet også med antiluftskyts kanoner, hvilke Bjarne
og Preben absolut skulle prøve. Anlægget ligger skjult i det
smukke landskab, hvor man har mulighed for at gå ned i de
forskellige bunkere og kommandocentralen og se, hvordan
livet formede sig i et tophemmeligt militæranlæg under den
kolde krig. En minestryger - Askø MS 2, en ubåd - Springeren
og 3 forskellige jetfly – en MIG 15, en MIG 23 og en Draken,
kan også inspiceres på nærmeste hold. Endelig findes også en
panserjæger, M10 (kampvogn) af typen Achilles MK Iic, aktiv
helt frem til 1989.
(billede #18)
Den nordlige del af øen med Lohals og Nordstranden med
den ustyrlige direkte udsigt til Storebæltsbroen nåede vi inden
omtalte frokost bestående af resterne af Pouls madpakke.
Bjarnes stoplys virkede på hjemturen igen ikke. Det viste sig,
at den nye stoplyskontakt monteret morgenen forinden var
brændt af igen – den holdt mindre end et døgn. Vi monterede
dog kontramøtrikken uden på bremse/koblings dækslet, så
fremtidige skift foregår let og smertefrit for ham uden at løsne
de 4 sværttilgængelige tilholdsskruer i bunden af dækslet.
De moderne Taiwangrejer er ikke meget bevendt. Herefter
var det farvel for dennegang til Langeland. Vi tog omkring
Valdemar Slot på Tåsinge og inspicerede forholdene med
henblik på den kommende Tour i august med damerne. Her
var da vist basis for et besøg koblet med Elvira Madigans og
Sixten Sparres gravsted i Svendborg. Det er jo lige noget for
damer. Og Bjarne leverer som ekspert i Mozarts klaverkoncert
no 21 i c-dur musikken, for den var hans afslutningsprojekt til
lærereksamen – hvornår, var det nu , det var?? Vist i 60’erne en
gang .... ??
Svendborg, Fåborg, Assens og Middelfart – et baglæns stykke
af en remse mange lærte i geografitimerne i deres skoletid
– og aldrig glemmer. Vores Tour de Langeland vil også leve i
’langetider’ i vores MG minder.
På vegne af Fraktion Århus Syd, Erling Sørensen Poulsen
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MGC som hverdags bil –
Af: Gert Jørgensen
I forlængelse af Anders Østers udmærkede Indlæg om MGC i
maj nummeret af vores blad vil jeg gerne benytte lejligheden
til at komme med et lille efterskrift vedr. forbedringer af en
MGC s styre evne. Jeg/vi (Hella og jeg) har nu de sidste 8 år
drønet rundt i en MGC GT som daglig transportmiddel, og det
giver da lidt erfaring med sådant et køretøj.
Lad mig sige det med det samme; en MGC er drønstabil og pålidelig og kan køres med meget lave driftsomkostninger (vedligehold). Vi kører ca. 10-15000km om året og jeg vil vove den
påstand at jeg har levere drifts omkostninger end mange af
mine kolleger. Når det kommer til det direkte benzinforbrug, ja
så kommer jeg til kort. Uden at man sige den er en drukkenbolt,
så kan den godt lide mosten. Ved jævn motorvejs kørsel på
120km/t kan jeg holde 11-12Km/l. I byer og blandet kørsel ja så
bruger den mere. Her overtager så det sociale aspekt og den
psykiske tilstand man falder i når man kører MGC. Hvem kender
i der sidder og smiler hele tiden medens man kører. Hvem kører med dør ruden nede en frostklar vinterdag for bare at høre
lyden af en 6 cylindret række motor med et Downton exhaust
system med 2 parallelle 50mm rør hele vejen ud og 2 potter for
enden. Den lyd slår en V8 lyd med nogle længder.
Er der da slet ingen problemer? Jo jeg kan ikke få det selvjusterende system til at virke ordentligt på baghjulsbremserne. Og
så holder de bageste hjulcylindre kun et år inden de sætter
sig fast. As på med forskellige kvaliteter på bremseskiver. Jeg
prøvede nogle set inden jeg fik skiftet til rustfri stål kaliber
stempler. Jeg ved ikke om skiverne var for ringe eller om det
var de krome belagte kaliber stempler der satte sig fast, men
nu er det løst. Skiver og klodser spurgte jeg mig til råds om hos
Doug Smith fra MG Motorsport. Han leverede så skiver og e
sæt Mintex klodser man bruger til fast road – ikke race, de er for
hårde. Nu virker det.
Styring – er den tung?
Er det så noget om at den er tung at styre sådan en MGC . Som
udgangspunkt – ja gu er den det, den er utroligt svær at vride
rundt. Det hænger jo sammen med den godt og vel 300kg
motorklods der ligger ude foran og trykker på forakslen.
Kan man gøre noget ved det? Jo der er flere ting der bogstaveligt talt kan gøre livet lettere i en MGC.
Først og fremmest – set ikke for brede dæk på, det ser godt ud,
men gør ikke styringen lettere. Selve dæktrykket foran skal op
26
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på min 32psi og 4 mindre bag. Jeg kører med 36-38 for og det
er helt ok.
En anden god ting er at skifte indmaden i Tandstangen på en
MGC.
Her har Doug Smith fra MG Motorsport en styrestang samt
selve tandstangen liggende der kan udskiftes i det gamle rør
(quick rag). Løsningen gør den noget lettere at styre uden at
det går ud over udvekslingen!
Husk at checke bøsninger i enden og få evt. et nyt sæt med.
Husk generelt at checke/skifte bøsninger i styretøjet.
MGC servostyring for 500kr?
Som noget relativt nyt er det muligt for få penge at købe sig til
noget der næsten kunne minde om servo styring til en MGC

MGC tandstang stumper - mere er der ikke

MGC Quick Rag kit fra Dough Smith

På billedet ser du et normalt king pin kit til en MGC hvor de
2 bronzeskiver ude til højre i billedet sidder på toppen af
styrebolten hvor skiverne reelt bærer hele bilens vægt, og
det er der hvor friktionen ligger når man drejer (udover i selve
tandstangen). Fidusen er så at udskifte disse 2 bronze skiver til
med et set nålelejer.
Nålelejerne ser du så her:
Og de passer vupti lige på stedet hvor bronze skiven sidder
(husk godt med fedt!)
Er det reelt ikke nødvendigt at renovere selve fortøjet kan
bronze skiverne erstattes med nålelejerne på en lille time ved
at tage top delen af king pin (styrebolten). Herunder ligger
bronce skiven.
Jeg kender til flere der har lavet denne øvelse på en MGB, og
her siger man det ikke betyder så meget, men en MGB er jo let
at styre i forvejen, så det mærkes nok ikke.
På en MGC betyder det virkeligt meget, den kommer faktisk til
at gå så let som en MGB!
Og husk så lige at få en god fed krængnings stabilisator monteret, nu skal du jo ud at styre-, og ikke mere vride den rundt.

Almindeligt King Pin sæt

Nålelejer

God fornøjelse med dit nye servo system i MGC.
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Fredericia messe
Så nærmer tiden sig igen for BILMESSE OG BRUGTMARKED i Fredericia, den ligger i dagene den
22. - 23. Oktober og MG-klubben stiller selvfølgelig
igen op med klubstanden på den sædvanlige plads,
hal D - stand 915, og til de morgenfriske er der som
altid friskbrygget kaffe/the og rundstykker, resten af
dagen kaffe/the og småkager i rigelige mængder.

Hvis du vil undgå at
klippe i bladet, kan
du ta’ en fotokopi af
denne side.

r. 70,k
r
o
f
g
Lørda g for kr. 50,Sønda

Jeg vil meget gerne have hjælp til bemanding af
standen, både lørdag og søndag!
.....og hvad går hjælpen så ud på? ....du laver kaffe/
the, stiller den og rundstykker/småkager frem på
bordene, holder ryddeligt på og omkring bordene,
sørger for at der er fremlagte velkomstbrochurer
og klubblade til uddeling, holder videoen igang, er
opmærksom på- og gæstfri overfor ALLE som viser
interesse for eller besøger klubben, besvarer spørgsmål eller er behjælpelig med at finde ”eksperten”, ....
er også opmærksom på at ”du ikke selv” optager
plads ved bordene for længe. Sidst men ikke mindst,
at du selv får en god og hyggelig dag, hvor du lærer
nye mennesker at kende.
Der er brug for 20 ”messegaster”, 12 lørdag og 8
søndag.
Tilmeld dig og få en god oplevelse ud af det!
Jeg har brug for din tilmelding senest den 1. oktober
2016.

Den

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

22.
- 23
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Åbe
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n: L
ør d a
r 20
g9
Søn
16
– 17
d ag
9
– 16
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Til vore medlemmer.
Vi har været så heldige fremover at kunne
bringe gode råd m.v. fra Matthies Nissen.
Matthies – som er medlem af MG Car Club
Danish Centre - har velvilligt indvilget i at
videregive disse råd til vores medlemmer.

Teknik

, holdn

inger

og god

e råd

Denne gang vil jeg fortælle lidt om
benzinslanger. Men først lige en præcisering: En svejsetang må kun anvendes
på ikke armerede slanger f.eks. på
bløde benzinslanger – aldrig på bremseslanger! Så er det på plads.
Benzinslanger
- har lige som dæk og andre gummiprodukter en begrænset holdbarhed. Det
betyder at de pågældende benzinslanger bør skiftes hvis de viser tegn på
krakeleringer i gummiet eller hvis de
ikke kan holde til den hårdhændede
behandling med svejsetangen, men så
er de også tjenlige til udskiftning.

Længst mod venstre en benzinslange
med lærredsovertræk, meget nostalgisk, men ikke eftersynsvenlig, idet det
er svært (umuligt) at konstatere evt.
revnedannelser i denne. I midten den
glatte model, som jeg vil anbefale og
yderst til højre en benzinslange, der er
udvendig ”betrukket” med en flettet stålstrømpe. Den bør anvendes i
motorrummet.
Tidens tand, samt den kendsgerning at
vores benzin i dag er tilsat bioethanol,
der nedbryder især gamle gummislanger, betyder, at du, hvis du ikke har
gjort det inden for de sidste par år, bør
udskifte alle dine benzinslanger. Det er
ikke dyrt, men lidt besværligt. Foruden
benzinslangerne, så nedbrydes alle
gummipakninger i karburator mv. der
kommer i kontakt med bioethanolen.
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Men pakningerne ”pakker” kun og
holder derfor længere.
Det var Statoil der begyndte allerede
i 2006 at tilsætte 5% bioethanol i
benzinen. De andre olieselskaber er
efterhånden fulgt med – desværre. Og
hvis du er i Sverige og tanker E 85, så
er der tilsat 15% bioethanol, så det skal
du ikke gøre. Men hvis du har skiftet til
nye benzinslanger, der er bioethanolholdbare, så er der ingen problemer og
MG’en kører som om intet er hændt.
Luftbobler i benzinen
- er et udpræget sommerfænomen, der
viser sig ved at motoren begynder at
hakke i det, for til sidst at gå helt i stå.
Hvis det sker er der ikke andet at gøre
end at smide bilen ind til siden og
åbne motorhjelmen. For der skal køleluft til og så lidt tålmodighed. (Kolde
omslag vil også hjælpe – men hvem
kører rundt med kolde omslag!)
Forebyggelse
Ovennævnte problem kan til dels forebygges. Problemet er at benzinslangen
mellem de to karburatorer løber i betænkelig nærhed af den varme udstødningsmanifold. Varmen fra denne går i
slangen og i benzinen, som fordamper
inde i slangen og danner bobbler/luftlommer. Det giver periodisk benzinmangel til karburatoren.

Læg mærke til lineføringen af benzinslangen med stålstrømpen mellem de
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to SU HS4 karburatorer på en MGB.
Det er derfor vigtigt at varmeskjoldet
mellem manifold og karburator er på
plads og at der er asbest på bagsiden
af dette. (Nævn endelig ikke ordet asbest til udenforstående – det er en MG
hemmelighed!). Dernæst skal benzinslangen i motorrummet være udvendig
”betrukket” med en flettet stålstrømpe,
der reflekterer varmen fra manifolden
og endelig skal slangen føres/trækkes
så tæt på karburatorene som muligt og
helst fastholdt i en holder.
Luftbobler fra benzinpumpen
Hvis benzinslangen på sugesiden af
pumpen (altså mellem tank og pumpe)
ikke er 110% tæt, så trækker pumpen
luft ind fra omgivelserne, som så bliver
pumpet videre til karburatorerne.
Oplevelsen er den samme, som hvis
det var varme der er årsagen, forskellen er blot, at her går fænomenet ikke
over af sig selv. Hvis det sker, så skal du
løsne benzintilgangen (benzinslangen
eller banjobolten – på MGA og ældre
MG’ere - oven på svømmerhuset) mens
tændingen er slået til. Vær parat til at
spænde slange eller bolt lige så snart
det kommer benzin ud. Herefter er du
klar til at køre indtil det sker igen!

Svømmerhuset på en MGA karburator
(SU H2/ H4). Omtalte benzinslange og
banjobolt fotograferet på det forreste
svømmerhus.

Vel hjemkommet skal du i gang med at
udbedre fejlen. Men først skal vi være
helt sikre på årsagen. Du afmonterer
slangen til det forreste svømmerhus
og erstatter den med en gennemsigtig
plasticslange (sprinklerslange) og stikker slangen ned i et stort rødbedeglas.
Så sætter du tændingen til og holder
øje med om der kommer luftbobler
igennem slangen sammen med benzinen. Hvis dette er tilfældet, så er du
sikker på at pumpen tager luft ind på
sugesiden, og det må den ikke. Resten
er ren reparation/efterspænding af
slangen.
Montering af ekstra benzinfilter
Egentlig er det ikke nødvendigt at
montere et ekstra benzinfilter, hvis du
er sikker på at tanken er ren og at der
altid er blevet fyldt helt ren benzin på
denne. Men det kan man ikke være,
derfor anbefaler jeg at du, når du alligevel er omme ved benzinpumpe og
tank, monterer et engangsbenzinfilter
på slangen mellem tank og pumpe.
Filtret koster ikke meget og det er universelt. Men det skal skiftes cirka hvert
andet år, hvad enten det er snavset
eller ej. Og du bør have et eller to filtre
med på langtur, hvis du ’løber ind i en
omgang snavset benzin’.

Billigt, men effektivt benzinfilter. Filtret
skal monteres så benzinen løber
samme vej som pilen på filtret angiver.
Ovennævnte filter er meget ’finma-

sket’ i modsætning til det filter, der er
indbygget i benzinpumpen og ved karburatorenes svømmerhuse. Hvis disse
filtre forstopper, så er der virkelig snavs
i din benzintank og så står den på
afmontering og rensning af benzintank,
hvis du vil køre driftsikkert. Rensning
og reparation af benzintanke er noget
som du bør overlade til en kølerreparatør, han er nemlig også uddannet til på
en sikker måde at kunne foretage dette.

fra et lille topnøglesæt. Og her er der
ikke noget der smutter, medmindre at
du ønsker at udfordre skæbnen og at
anvende en for lille skrutrækker med
lige kærv!

De nye spændebånd er at foretrække,
men helst i en rustfri udgave

Slangespændebåndet her er det originale og meget tidstypiske model.
Slangespændebånd
Når du alligevel skal til at skifte benzinslanger så skal du gøre dig selv den tjeneste at skifte spændebåndene til en
god rustfri kvalitet. Det sparer ærgelser
og det ser meget pænere ud. Men desværre er det ikke originalt med rustfrie
spændebånd. De originale spændebånd er meget anderledes (se foto), de
er af en dårligere kvalitet og de har et
uhensigtsmæssigt design (ordet ”design” var ikke opfundet dengang!). De
originale spændebånd skærer sig ned
i gummiet og skruen der anvendes til
fastspænding er kun forsynet med lige
kærv, og det har kostet mange sår på
hånden når skruetrækkeren smuttede,
kan jeg huske!

Mærkning af tændkabler
Det kan være en god idé at mærke sine
tændkabler, det er nemlig ikke ligegyldigt, hvordan man forbinder dem til de
enkelte tændrør. Er der byttet om på
bare to kabler, så får du ikke motoren i
gang! Jeg har set flere mere eller mindre ”skønne” forsøg på at mærke dem,
men jeg foretrækker min egen mærkning med ledningstrips, som vist på
billedet. Farven på strips’ne vælger du
selv, her anvendt gule strips af hensyn
til fotoet, sorte strips er mere diskrete.

Sådan ser en blæksprutte ud! Men det
er ikke en ægte blæksprutte, men et
strømfordelerdæksel med tændkabler,
der er afmærket med ledningstrips.

Så er det bedre med de nye spændebånd, idet skruen her er udformet
som et sekskantet bolthoved. Derfor
kan du anvende en ¼” eller 7 mm top
MGCC, Denmark
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Det ser da nydeligt ud og er meget
pænere end mærkning med tush eller
anden markering.
Javel, vil nogle måske sige, men en
tændingsrækkeføle der hedder 1-34-2 det er vel til at finde ud. Men det
forudsætter at du ved hvor tændkablet
til tændrør nr, 1 skal sættes på, samt
hvilken vej som strømfordeleren drejer
rundt (svar: mod uret!). Værre bliver
det hvis din motor er 6 cyl. eller 8 cyl.
Nå ja, indtil otte ledningsstrips på et
tændingskabel er måske i overkanten.
Men så må man tænke kreativt: De
fire første kabler i venstre side mærkes
med røde strips (bagbord!) og de fire
kabler i højre side mærkes med grønne
strips (styrbord!).

Canadian penny. I removed it and the
oil pressure was 10 lbs less. I put it back
in and the pressure is the above. It has
remained in place ever since. I always
thought if the pressure was low due
to a weakened spring or wear, I would
find a new penny.
Morale: Det behøver ikke at koste
mange penge at være ejer af en MG!

Det var vist det hele … åh jo, det
kræver selvfølgelig, at der er tilstrækkelig med olie på motoren for at kunne
holde det korrekte olietryk! Er der nu
noget som jeg har glemt…?

Olietryk igen … igen!
Der har allerede været skrevet meget
om olietryk og manglende samme.
Lad dig ikke stresse, normalt er der
ingen problemer med at holde det
anbefalede olietryk på min. ca. 50 psi
ved normal kørsel og tilsvarende min.
15 psi i tomgang med varm motor (ca.

Til sidst lidt fra spøg og skæmt afdelingen fundet i Nimbus Tidende
På gensyn efter sommerferien – God
sommer - nyd din MG og lad dig ikke
bekymre, en velholdt gammel MG er
meget mere driftssikker end du tror og
så giver den mange dejlige køreoplevelser. God tur og pas på derude!

Lavt olietryk koster mønter!
Har modtaget dette bidrag fra Hans
Holtmans TC ven i Colorado:
Usually the oil is at 50-60 PSI at those
RPMS, dropping to 25-30 at tick over. A
long summer drive will give a few lbs
less.I use Castrol 20-50. Years ago, I was
inside my oil pump and found a spacer
behind the spring and ball in the
pressure valve that is accessible from
the bottom. The spacer was a worn
32

800 – 900 RPM) – her må nålen på oliemanometret gerne stå og svinge lidt
frem og tilbage, men må ikke komme
ned på 0 psi!

MGCC, Denmark

Afholdte arrangementer

MG CarClub

DENMARK

MG Sommergrill i
Vollerup på Als
3. august

Som det efterhånden er tradition var der
igen i år den første onsdag i august Pub
møde med sommergril på Mommarkvej
42 i Vollerup på Als.
Den store MG Als Løb gril bliver startet
op, Gert henter alle naboens stole og
borde og Hella serverer salater og senere
kaffe.
Folk møder op med drikkelse og noget
til grillen og så aftenen eller med utrolig
klog og hyggelig snak i mange hjørner.
Der var i dagens anledning hentet ting
og sager ned fra MG Car Club arkivet;
Klubblade fra 1974 -1990, Domi Dyt fra
samme periode, samt 70er år
gange af bladet “Teknik For Alle”.
Sidstnævnte blad der var ret omfattende
kostede dengang kun 2 kr. kunne man
se. Sjovt nok var der en bil sammenlignings test af sportsvogne på markedet i
1970. Her indgik en Midget en Sprite og
en Spitfire. Også dengang løb Spritget
varianter med laurbærrene over Spitfire.
MG Car Club arkivet på loftet var åbent
og blev besigtiget af en del, dog lidt
afledt af inspektion af ”mini Goodwood”
der står opført i et tilstødende lokale.
Vi var igen heldige med vejret der ellers
havde set ret kedeligt ud med regn og
blæst fra morgenstunden, men da det
blev hen på dagen og der blev sat ild
til grillen dampede det af og solen kom
sågar frem.

Mine Goodwood på Als

Der var en rigtigt godt fremmøde i fine
biler at kigge på igen i år på 30 - 40
personer på trods af at denne uge nok
stadig var ferie uge for mange.

MGCC, Denmark
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Taanum Cottage and Garden
Tour day.
Af: Carsten Thorgaard
Eller mere mundret Taanum tur, som
arrangeres af Michael Amorsen, er
efterhånden ved at være et tilløbsstykke
hos MG folket, så længe inden turen
løber af stabelen, er der fuldt hus. 2016
udgaven fandt sted i midten af juni med
det sædvanlige startsted ved det flotte
gamle hus midt i Taanum, som ligger i
nærheden af Randers. Det er altid en
hemmelighed, hvor turen går hen, så ved
velkomsten kunne Michael fortælle, at vi i
år skulle vestpå mod Bruunshåb i nærheden af Viborg, hvor vi skulle besøge den
gamle papfabrik. Efter en kort briefing
satte alle sig i deres biler, både ældre og
nyere MG´er var dukket op. Det gik nu
i adstadigt tempo ud ad de midtjyske
veje i samlet flok, først mod en rasteplads
i Ø bakker, hvor man kunne nyde en
medbragt forfriskning, inden turen gik
videre til Bruunshåb, hvor først en af MG
klubbens medlemmer Bjørn Bertelsen,
der er bosat i privatboligen til papfabrikken, bød velkommen. Forsamlingen gik
herefter videre om bagved, hvor vi igen
blev budt velkommen, denne gang af
formanden for støtteforeningen. Her blev
forsamlingen delt op i to, så man kunne
få mere ud af rundvisningen med tilhørende forklaring. Hele fabrikskomplekset
blev gennemgået lige fra kontoret til
produktionsapparatet, som i dagens anledning kørte, så vi kunne se, hvorledes
man både dengang og nu producerer
pappet – fabrikken er nemlig et kørende
projekt/museum.
Efter gennemgangen blev der sagt tak
for rundvisningen, og det var tid til at
nyde den medbragte frokost. Der var
mest læ i fabriksgården, hvor bilerne
også var parkeret, så hovedparten af
deltagerne indtog maden her. Efter frokosten gik turen igen ud på de midtjyske
veje, denne gang med snuden mod øst
for at ende i Taanum, hvor der var dækket
op til kaffe i den skønne have. Enkelte af
de deltagende biler blev kørt ind i haven,
så der også var noget kønt at kigge på,
mens man nød Lottes hjemmebag og
kaffen. En enkelt quiz blev der også tid
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til, inden det var tid til at sige tak for en
dejlig dag til Michael og familien, inden
turen gik mod de hjemlige egne.
Deres udsendte har nu været med alle
8 gange, arrangementet har eksisteret,
MGCC, Denmark

det er for min viv og jeg blevet et must
at deltage, vi kommer altid nogle steder,
vi aldrig ville være kommet takket være
Michaels mange kontakter.
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Midt/Vest aktiviteter
sommer 2016.
Af: Carsten Thorgaard
Efter flere års pause har medlemmerne
i Midt-og Vestjylland taget et gammelt
koncept op igen, nemlig at mødes
forskellige steder rundt i området. Indtil
videre har der været 2 træf, første gang
mødtes ca. 10 biler med førere og passagerer i Abildå brunkulsleje i nærheden
af Vildbjerg. Heldigt nok var der denne
aftenstund rundvisning i området af en
lokal, så alle fik en gennemgribende
indsigt i, hvorledes man havde udvundet brunkullene i området, hvor der
havde været adskillige lejer, hvor man
gravede. Efter en god rundvisning, der
også omfattede en spadseretur rundt i
den dejlige natur, fandt deltagerne den
medbragte kaffe og kage frem, dette
blev nydt i bygninger, der er opført i forbindelse med lejet. Hvis andre skulle få
lyst til at besøge området, kan det varmt
anbefales.
Næste træf var henlagt til Skive lystbådehavn, her mødte ca. 20 biler op i det
gode vejr. Mange publikummer dukkede
også op, takket være en lille notits i det
lokale dagblad, ligesom et MC træf i området også gav en del tilskuere. Området
omkring lystbådehavnen er godt besøgt,
og deltagerne fik, mens kaffen blev indtaget ved et stort fællesbord, en ekstra
oplevelse, idet en lastbil med nyudklækkede studenter dukkede op i en lastbil.
De skulle lige strække benene lidt, inden
deres tur rundt hos forældrene kunne
fortsætte.
Sommerens træf fortsætter i august
og september, ligesom træffene på
Færchtorvet i Holstebro, der er åbent
for alle bilmærker også fortsætter den
første torsdag i måneden – sidste gang i
september.
Udover de allerede nævnte træf, har der
også været den årlige grillaften, der som
sædvanligt arrangeres af Ebbe Hagen og
Claus Kjærgaard. Her var der igen i år god
tilslutning.
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Boghandleren anbefaler

Nu starter sæsonen i værkstederne snart. Husk, at boghandlen har et stort udvalg i Heynes, og andre tekniske bøger.
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Pubmøde Fyn
4. oktober 2016

Morten og Güley Holck
Villestoften 44,
5210 Odense NV.
Telefon 20242889
Kom og hør om den halvfærdige MINI
Cooper 997 cc fra 1962, sammen med
MGA’en og ”den gule VW-bus”.

Indbydelse til arrangementer

MG CarClub

DENMARK

Fynsk sensommer-picnic
Lørdag d. 17. september 2016

Natur, kunst og dækspark er omdrejningspunktet for en picnictur på Fyn.
Vi mødes til et rundstykke og en kopkaffe på havnen i Faldsled kl. 9.00.
Derefter går turen gennem det flotte
faaborgske landskab til Faaborg Museum
med en rundvisning i de smukke bygninger, hvor bl.a. den fynske billedhugger
Keld Moseholm har en særudstilling.
Vores medbragte madpakker indtager vi
på udsigstpunktet ved Pipstorn Skoven
med et enestående vue over Faaborg
Fjord.
Efter frokost kører vi videre ad idylliske
landeveje til skulpturparken ved det
tidligere Nakkebølle Sanatorium som i
dag er i Tvindskolernes eje. Her udstilles
skulpturer fra mange lande og her drikker vi eftermiddagskaffen.
Endnu en køretur bringer os igennem
skovene omkring Holsteenshus Gods og
slutter ved ishuset i Svanninge Bakker.
Prisen er pr. person: 100 kr. for morgenmad og museum med rundvisning (ved
min. 20 deltagere).
Tilmelding senest søndag d. 11. september 2016 til:
Steen og Lis: 50439302
Carsten og Jette: 24687346
Hilsen Lis, Jette, Steen og Carsten
MGCC, Denmark
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Så er MG Sport klar med det næste arrangement, som er 4 afd. tællende til MG
Sport mesterskabet 2016. Det kommer til
at foregå søndag den 4. september på
Køreteknisk Anlæg Kolding, Vranderupvej 15, 6000 Kolding. Se evt. http://www.
kta-kolding.dk.
Vi mødes søndag formiddag mellem
kl. 08.30 og 09.00 på Køreteknisk anlæg,
hvor der er registrering og teknisk kontrol af bilerne. Da vi har en stram tidsplan,
med forhåbentlig mange deltagere, er
det vigtigt, at du er der senest kl. 09.00 til
licenskontrol. Der er teknisk kontrol mellem kl. 09.00 og 09.30, hvor det forventes,
at du opholder dig ved bilen indtil din bil
er godkendt.
Der bliver afholdt førermøde umiddelbart efter teknisk kontrol er overstået, og
vi forventer at prøverne starter senest kl.
10.00.

Alle klassiske biler af engelsk oprindelse
kan deltage. Points til MG Sport mesterskabet kan dog kun optjenes i en bil af
typen MG eller Austin Healey Sprite.
Du kan læse mere om afvikling af MG
Sport mesterskabet på klubbens hjemmeside, herunder også hvilke klasser
deltagerne opdeles i. Vi kører efter vores
seedningssystem som nu også er opdateret efter de første løb.
For at få starttilladelse skal bilen være
udstyret med sikkerhedssele (minimum
3-punkts sele), en selekniv (f.eks. Stanley
kniv), 2 kg. pulverslukker, der er fastmonteret med 2 metalbånd, og føreren
skal bære min. ”E”-godkendt styrthjelm.
Derudover skal der i bilen forefindes
advarselstrekant og førstehjælpskasse (af
Falck-typen). Der vil ikke blive givet starttilladelse uden disse ting er i orden. Er du
i tvivl så spørg!

I løbet af dagen gennemkøres 3 prøver.
Den ene af prøverne bliver en rundbane
med rigelig mulighed for at prøve både
bil og fører af. Vi forventer, at alle prøverne kan gennemkøres 3 gange, hvor
den bedste tid tæller til resultatet. Men
kommer vi i tidsnød kan en af prøverne
reduceres til 2 forsøg.

Der er kaffe og rundstykker ved ankomsten, og sandwich el.lign til frokost.

Indbydelse til MG Sport
afslutning

regnbukser på under dragten. Banen
aflyser ikke ved dårligt vejr. Der kommer
vægt i vognene, så alle vejer det samme nu også i regnvejr.

Søndag d. 18. september
kl. 14.15

Dette er den perfekte og sikre måde
at lære sin bil at kende. Vi kører efter
DASU’s Klubrally-reglement med stor
fokus på sikkerhed, og du bestemmer
selv dit ambitionsniveau og fart. Der vil
kun være én bil på prøven ad gangen.

MG Sport Klubmesterskabet 2016
afsluttes med gokart på Vandel Gokart.
Ankomst senest kl. 14.15.

Vi uddeler point til MG Sport Klubmesterskabet efter vores sædvanlige skala.
Alle kører i samme gruppe. Præmier til
de 3 første samt køreren med den hurtigste omgangstid.

Vi kører et Super Grandprix med ekstra
minutter på tidtagning og heats. Man får
udleveret hjelm og dragt, men i tilfælde
af dårligt vejr råder banen til, at man har

Prisen for deltagelse er 300 kr. for medlemmer af MG Car Club Denmark.
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Tilmelding med oplysning om fører og
bil sendes senest den 1/9-2016 pr. mail
til Uffe Madsen: uffe@mgcc.dk. Tilmeldingsgebyr på 350,00 kr. skal indbetales
på konto nr. 9860 0000363987. Din tilmelding er først gyldig, når din betaling er
registreret. Der er max. antal på arrangementet, og derfor gælder ”først til mølle”
princippet.
Såfremt du ikke har licens og derfor skal
have udstedt éndags-licens, er tilmeldingsgebyret 450,00 kr.
Har du spørgsmål vedrørende arrangementet – eller tekniske spørgsmål - er
du velkommen til at kontakte arrangementskoordinator Palle Kragh Rühe
på Midgetracing@gmail.com eller tlf
27241837 eller Uffe Madsen (tlf. 4036
3175).
Vi har også brug for officials til afvikling
af et sikkert arrangement. Der skal tages
tid og flages, og vi har brug for én person til at stå for det praktiske vedrørende
morgenkaffen. Send en mail til Palle på
Midgetracing@gmail.com hvis du har
lyst til at hjælpe.

Efter løbet er der afslutning på Hotel
Propellen i Billund med overrækkelse af
mesterskabspokalerne. Pris for aftensmad (hovedret) er ca. 200 kr. pr. kuvert,
som afregnes på dagen. Ved tilmelding
skal man meddele, om man ønsker at
deltage i afslutningen med spisning.
Tilmelding til Palle Kragh Rühe på palle@
mgcc.dk eller tlf. 2724 1837 senest d. 9.
september! Indbetaling af 300 kr. pr. deltager på Reg. nr. 5095 konto nr. 1237515.
Tilmelding er først registreret, når man
både har tilmeldt sig og betalt.

MG CarClub
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MG NATLØB I HEJLSKOV
Til afslutning af klubmesterskabet skal vi mødes i Hejlskov til vores traditionelle MG natløb den 1. oktober 2016.
Det verdensberømte Hejlskov (Designer Jacob Jensen har boet her i over 20 år) lige ved Limfjorden
ca. 15 km nordvest fra Skive og 25 km nord fra Viborg.
Den første opgave for deltagerne vil bestå i at finde ”House of Jacob Jensen” i Hejlskov.
(En ikke så svær opgave, hvis du følge hovedgaden)
Program:
18.00
18.15
19.30
22.00
24.00 – 01.00

Vi mødes i Hejlskov ved House of Jacob Jensen,
Rundvisning, hvorefter der serveres sandwich med vand og kaffe til afslutning.
Første bil sendes af sted (der skal jo være mørkt!)
Kaffepause.
Afslutning i Hejlskov forsamlingshus, hvor der serveres natmad.
Herefter præmieuddeling og kåring af klubmestre.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Hvis man tage sin luftmadras og sovepose med, vil det være muligt at overnatte gratis i salen i forsamlingshuset
med morgenmad om søndagen.
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
Tilmelding med navn, adresse, medlemsnummer, biltype og årgang (bilens) sendes senest fredag den 23. september til:
Sonja og Frank Neumann, Hulgårdvej 3 Hejlskov, 7840 Højslev,
e-mail: Neumann@fiberboks.dk, eller tlf.: 97 54 23 03
………………………………………….………………………………………………………………………………………………..
Pris for deltagelse:
Startgebyr er kr. 60.- pr. bil og kr. 50.- pr. person for forplejning.
Pengene overføres til Salling Bank reg.nr. 7890 konto 1163416.
HUSK navn og medlemsnummer!!!!!!
Med venlig MG hilsen
Sonja & Frank Neumann

Køreture i Nordjylland
Så er der gang i vores køreture i Nordjylland.
Vi kører hver anden onsdag og det er
sandt at side blevet en endnu større succes end sidste år.
Vi har været fælles om planlægning af
ruterne således, at medlemmerne på tur
planlægger turene.
Det har bevirket, at vi nu har fået endnu
mere struktur på turene og dermed
meget store oplevelser.
De sidste 2 ture har været afholdt i henholdsvis den østlige del af Vendsyssel og
den vestlige del. Den 3. august er den
sydlige del ophavsmænd til ruten.
Vi starter på udvalgte steder kl. 18.30 og
kører ud i den skønne nordjyske natur.
Turenes længde varierer fra 80 – 100 km.
Interessen har været stor, og vi synes selv
at de sidste 2 ture – med henholdsvis 13
og 15 biler – er en stor succes.
I flere år har vi i Nordjylland manglet lidt
samhørighed – herunder socialt samvær
– men det er der bestemt blevet rådet
bod på.

Det er skønt at møde andre dejlige mennesker og jeg tror, vi har fået lagt grundstenen til fremtidige fælles oplevelser i
vores dejlige biler.

MGCC, Denmark

På vegne af alle deltagere i Nordjylland
Anders Øster
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1981 eller før:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
525.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Ansvar

8
1.
1.
1.
1.
1.
2.
2.
2.
2.
kr. 1.4

kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra 1982
til og med 1988:
Dagsværdi
25.000
75.000
125.000
175.000
225.000
275.000
325.000
375.000
400.000
475.000
o.s.v.
Selvrisiko

Ansvar + kasko

Ansvar

1.4
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
kr. 4.

kr.


.
 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

v/ Ole Højgaard - Trelde Næsvej 227 C - 7000 Fredericia
Tlf. 75 91 21 92 - oh@thistedforsikring.dk
www.veteranforsikringdanmark.dk
Veteranforsikring Danmark er en nicheafdeling i Thisted Forsikring A/S
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Forsikring til
dit kæreste eje

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

Vi tilbyder

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

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

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

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

RUNA VETERAN
– en del af LB Forsikring

MGCC, Denmark
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Adresseændringer til claus@mgcc.dk

Nye medlemmer

MG CarClub

DENMARK

3207
Henrik Petersen
Mosegårdsvej 9
8700 Horsens

3212
Jeppe Meulengracht Fogh
Terpvej 7
8260 Højbjerg

3217
Steen Houborg
Brovadvej 42
7000 Fredericia

3208
Erik Steensgaard
Stationsvej 24
7500 Holstebro

3213
Jeffrey Davies
Nybroesgade 6, 2 tv
7100 Vejle

3218
Børge Jørgensen
Klydevej 5
6500 Vojens

3209
Rex Keene
Ved Gærdet 15
2770 Tårnby

3214
Per Bruno Porsborg Sahl
Buchwaldsgade 15, st th.
5000 Odense C

3219
Alex Hofstedt
Akacievej 3
52270 Odense N

3210
Kurt Clemmensen
Rolighedsvej 1
9293 Kongerslev

3215
Benjamin Paludan Christensen
Sejerøvej 41 Skamlebæk
4540 Fårevejle

3220
Sandra Andersen
Odensevej 210
5600 Faaborg

3211
Niels Jakob Sørensen
Bakkedraget 5
8400 Ebeltoft

3216
Benny Nissen
Kometvej 19
4700 Næstved

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
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Oversigt over Pubmøder
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DENMARK

Pubmøder 2016
Dato

Event

Annonceret

Tidsfrist

Tilmelding

Pubmøde/virksomhedsbesøg

Maj

-

Aksel - 9829 3636/ Erik - 3042 7902

Nordjylland
4. Juni

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
Morten - 2024 2889

4. Oktober

Pubmøde

September

-

1. November

Pubmøde

Januar

-

6. December

Pubmøde

Januar

-

Karsten - 2324 1015

Sønderjylland
4. Maj

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

1. Juni

Pubmøde

Januar

Søndag aften før

Søren - 2633 7588
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.

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

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

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

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

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

MGF:

John Hollænder
Johannesmindevej 4
9000 Ålborg
Tlf. 9813 1587

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

Midget:

Harry Lagoni
Mommarksvej 252
6470 Sydals
71107198

MGA:

Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 3439

SVW:

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

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

T-Typer:

MGB V8:

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

Y-Typer:

MGC:

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

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

MGB:

Asbjørn Pinholt
Holbergsvej 45
7500 Holstebro
Tlf.: 9742 7505
Frank Neumann
Huldgårdvej 3, Hejlskov
7840 Højslev
Tlf. 9754 2303

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

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

Pas godt på din
gamle kærlighed

MGCC, Denmark
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