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Formanden
   har ordet
Mange tak til de mange, der allerede
har sendt deres evaluering af årstræffet! Generelt har jeg dog kun modtaget input fra medlemmer, som deltog i
træffet – jeg efterlyste i sidste blad også
meninger fra medlemmer, der ikke deltog i træffet, så vi kan få så bredt et meningsgrundlag som muligt. Skriv gerne
til mig og giv din mening til kende.
Meningerne hos deltagerne i årstræf
2017 på Gram Slot var delte. F.eks.
mente nogle, at programmet var for
pakket med aktiviteter – imens andre
syntes, programmet var for tyndt. Det
er som bekendt ikke let at gøre alle tilfredse! Men i blandt dette års deltagere var der dog generel tilfredshed med
træffet, og alle ville gerne have et årstræf igen. Selvom man overordnet set
var tilfreds med Gram Slot som base
for træffet, var der alligevel et lille flertal
for, at årstræffet skulle skifte geografisk
placering, så det afholdes skiftende
steder i landet. Måske bør man også
undgå pinsen eller andre helligdage
som tidspunkt, men i stedet vælge en
almindelig weekend, der ikke kolliderer med skolernes ferier. De aktiviteter,
der var på programmet i år, var stort
set alle populære i blandt deltagerne,
hvor især picnicturen og middagen om
aftenen lørdag var topscorere. De fleste mente også, at det var en god idé
med musik lørdag aften, men måske
behøvede det ikke være dansemusik,
mente nogle. Én ting der var bred enighed om i blandt dette års deltagere var
dog, at overnatningen skal bestå af

værelser med eget bad! Andre overnatningsformer så som camping m.v.
er helt fint, men det er bemærkelsesværdigt, at alle der har evalueret turen
ønsker værelse med eget bad – hvis de
da ikke foretrækker deres egen seng!
MG-klubben er måske blevet mageligt
anlagt?
I år var årstræffet arrangeret af Ulla
og Mogens Appelt Petersen samt undertegnede. Vi sendte en prøveballon
op for at skyde idéen med et årstræf
igang. Men hvis vi skal have et årstræf
igen til næste år, kræver det medlemmer, der har lyst til at samle bolden
op og arrangere et træf i deres lokalområde. Jeg hører derfor meget gerne
fra jer, som kunne have lyst til at prøve
kræfter med at arrangere årstræf 2018.
I skal få masser af opbakning, råd og
vejledning, hvis I ønsker det, det er helt
sikkert. Men konklusionen på evalueringen af årstræf 2017 må være, at vi
skal skifte geografi til næste år.
Der har været lidt snak om natløbet,
da datoen pludselig blev ændret. Det
er meget uheldigt, da løbsdatoerne
skal ligge klar ved sæsonstart, så alle
interesserede deltagere kan reservere plads i kalenderen. Når datoen på
natløbet er ændret skyldes det, at det
desværre pludselig var blevet umuligt
for arrangørerne at gennemføre løbet
på den oprindelige dato. Det er meget
beklageligt – især da deres nye løbsdato er sammenfaldende med messen
i Fredericia. Men da det samtidig ikke

er nemt at finde alternative arrangører
så sent på sæsonen, må det desværre
blive sådan i år. I finder invitationen til
dette års natløb her i bladet, og datoen
er lørdag den 21. oktober.
I dette nummer af bladet finder I også
en invitation til pubmøde i Nordjylland
hos Erik Larsen. Når jeg nævner dette
her, er det fordi, vi i klubben i længere
tid ikke har haft regelmæssige pubmøder i Nordjylland. Heldigvis er der kommet godt gang i onsdagskøreturene fra
Hjørring, men jeg vil gerne opfordre alle
nordjyder til at deltage i det kommende
pubmøde. Det kunne være rigtig dejligt, hvis dette kunne blive startskuddet
til lidt mere regelmæssig aktivitet hos
de nordjyske medlemmer.
Som nævnt i sidste nummer af bladet
er tankerne også så småt begyndt at
vende sig i retning af klubbens jubilæum i 2023. Halvtreds år er trods alt en
milepæl i klubbens historie. Hvis du har
idéer eller gerne vil give en hjælpende
hånd med en praktisk opgave i forbindelse med jubilæet, hører jeg meget
gerne fra dig.
Efteråret nærmer sig, og vi skal skynde os at få de sidste gode ture kørt, før
bilerne (for de flestes vedkommende)
igen skal i vinterhi. Nyd nu efterårets
farver med kalechen nede, hvis du har
mulighed for det – det giver mentale
vitaminer til en lang vinter.
/ Jens Byskov Jensen
september 2017

3

Medlemsblad for MG Car Club Denmark
Bladet udkommer
Januar, marts, maj, juli,
september og 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
Jeanett Birk Jørgensen
Mjangvej 15, Kirke Hørup
6470 Sydals
Tlf. 60 22 15 45
mg-bladet@mgcc.dk
Bladredaktion
Bjarne Rother Jensen, rother@mgcc.dk
Carsten Thorgaard, carsten@mgcc.dk
Invitationer / annoncer
Invitationer til MG-arrangementer omtales gratis
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Ringevej 15
5450 Otterup
MG B 1972

12

18

20

34

Har du ikke
modtaget bladet?

Annoncepriser pr. år
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Banen rundt
Aintree Motor Racing Circuit 2017
Jeg besøgte banen tidligere på året og blev egentlig overasket
over, hvor meget der er tilbage af den sydlige del af Grand
Prix banen, der ophørte med at blive brugt i 1964. Faktisk kan
man stadig køre rundt på hele Grand Prix banen fra 1964.

Del 2

Jeg fik en aftale med Manageren af Aintree anlægget inden
jeg tog af sted hjemmefra, så jeg frit kunne gå rundt på hele
anlægget, og jeg fik desuden en guide, Trevor, der var en ældre herre i portnerboligen. Han var meget ivrig efter at fortælle om heste, og jeg blev da også slæbt over i hestebåsene for
at se, hvor hesten ”Red Rum” havde stået.

Aintree

View på 4. sals højde på Lord Sefton Grand Stand ned mod Tatts
Corner. Her får man et fantastisk blik på hele Grand Prix banen og
Grand National Race Coarse med Melling Road, der kan skimtes at
skære det hele over på midten.

Motor Racing Circuit

Fortsat fra artiklen i juli bladet, hvor historien omkring Aintree blev gået igennem
både for hestevæddeløb og motor racing historien – dog med fokus på motor racing på Aintree og specielt Grand Prix løbene.
Af Gert Jørgensen
Den første engelske kører vandt et Formel 1 Grand Prix her. Den første Formel 1 Grand Prix sejr i England til en engelsk konstrueret Formel 1 skete her.
Hvordan ser der så ud her i dag?

Red Rums Hestebås med messingplade og fin tekst!

Man var lige nu i gang med at klargøre til ”Grand National,” så
der var en masse aktivitet på anlægget. Vi kom så langsomt
ind på ”Motor Racing,” og det viste sig, at han også her kunne
fortælle en del.

Banen er i dag primært kendt for ”Grand National Steeplechase” hestevæddeløbet,
samt hele atmosfæren omkring dette løb, der er som man ser det fra Ascot og nu
også ved Goodwood Rivival med damer mejet voldsomt ud til disse begivenheder.

Aintree Ladies 2017 – man mejer sej skam ud
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Vi starter med et fantastisk view på 4. sals højde på Lord Sefton
Grand Stand ned mod Start/Mål langsiden, der jo fra dag 1 havde
arvet de store tribuner fra hestevæddeløbene. Alle pit-bygningerne
lå inde på græsset lige på den anden side af plankeværket. Dengang kørte man jo ikke ind ad en sidevej for at blive serviceret i pit
– man kørte bare ind til siden.

”Waterway Corner” er en fed, meget hurtig kurve for enden af Finishing Straight, og den fører os over i Canal Straight, der går langs
med vandkanalen på den anden side af cementmuren – deraf navnet. Muren er fuld intakt fra dengang, man kørte race fra 1954-1964.

Her er vi så for enden af Canal Straight og runder kurven, der går
over Anchers Crossing på Milling Road. Billedet er taget fra Milling
Road.

september 2017
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Den sydlige del er dog noget ujævn i belægning, hvorimod
der faktisk stadig køres lokale club races og sprints på den
nordlige del.

og videre ad den gamle Grand Prix bane ned mod de store
tribuner og Start/Finish Straight. Man kan virkeligt godt forestille sig, at denne Melling Crossing ikke var for tøsedrenge,
når det skulle gå rigtigt stærkt.

Denne ligger dog midt på en Golfbane nu om dage, så der
kræves lige en aftale med golfklubben inden start. Denne aftale sættes i stand, så vidt jeg kan forstå, med de lokale inde
på golfklubbens restaurant, som synes det er spændende
med den gamle motorbane, der går igennem Golf banen.
Vi kom hele den sydlige Grand Prix banen rundt, men jeg
måtte jo så gå en omvej ved det lukkede hegn ved Melling
Road for at fortsætte ad Sefton Straight. Her er der så en
køreskole for knallerter, der bruger denne del af banen. Ved
Cottage Corner er der så en ny afspærring med et skilt om,
at man nu på eget ansvar, bevæger sig ind på golfbanen (de
stod vist også noget om et forbud). Når man nu er kommet
helt til Aintree nord for Liverpool, skal et sådant skilt da ikke
hindre denne motorbanes arkæologiske videre tur. Man kan
således gå videre ad turen rundt på Club Circuit, der er på
ca. 3 km.

Det drilske Mellow Crossing S sving der fører os tilbage til Tatts
Corner og ”finishing straight”

Mirabel Topham styrede hele anlægget som Chairman and
Managing Director of Topham Ltd frem til 1973. Familien boede i Paddock Lodge, der er en bygning på selve anlægget
i alle årene og frem til Mirabels død i 1980. Bygningen står
stadig på anlægget, og er nu omdannet til gæstehus efter
den sidste del af Topham familien for nylig har forladt den.
Området drives i dag af ”Aintree Jockey Club Racecourse.”
Club Circuit drevet i dag af ”Liverpool Motor Club”
Der blev afholdt 55 løb på Club Circuit mellem 1965 og 1982.
Heraf var en del faktisk med Formula Libre, der var gamle
Formel 1 biler.

Sefton Straight mod blik mod Anchos Crossing og knallertskolen!

Efter 1982 afholdes der nu kun klub race samt sprint, der
minder lidt om det vi går og laver i MG Sport. Banen er dog
ganske spændende – det er jo en del af en gammel Grand
Prix bane. ”Liverpool Motor Club” er stadig arrangør af klubløbene, og som det fremgår af de følgende billeder hygger de
sig stadig gevaldigt med rigtige biler.

Der lines up til Spring Sprint på Aintree Club racing track Railway Straight – Det minder jo
meget om MG Sport

Vanwall model VW9 besøger Aintree i 2015.
Ved den lejlighed blev der kørt på den gamle sydlige del af Grand Prix banen

Jeg håber I har haft en hyggelig læsning.
Hilsen
Gert Jørgensen

Sefton Straight mod blik mod Cottage Corner

For enden af langsiden Railway Sraight har vi så Club Corner,
der går over i Cottage Corner, og det er reelt dette sving, der
deler banen op mellem den gamle Grand Prix bane. Går man
lige ud ved Club Corner ender man ved gitteret til det stygge
S-sving Melling Crossing, der går tværs over Melling Road
8
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Min ”Cooper Aintree Bike” der bringer mig på arbejde i det daglige

NB! Et lille kuriosum. Michael Cooper,
søn af John Cooper fra Cooper Car
Company, der jo havde mange Formel 1
sejre – heraf en del på Aintree, overtog
bilfirmaet 2001. I 2013 kreerede han en
cykeldivision ”Cooper Bikes.” De fleste
af disse cykelmodeller har navne efter
gamle klassiske motorbaner. En sådan
cykel bringer mig på arbejde hver dag.
Min cykel hedder ”Cooper Aintree!”
september 2017
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Aintree billeder fra 1954-1964 og 2017
Bechers Bench

Achors Crossing

Railway Straight

Program fra 1954, hvor de kørte mod uret

Program fra 1955, hvor de kørte med uret
(alle billeder er fra denne periode)

Melling Crossing

Canal Straight

Melling Crossing S-bend

Finishing Straight og Grandstands Tribune
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Tatts Corner
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Rundstykker og kaffe gør godt

Golftræning

MG A til salg

Utroligt, hvad man kan med en motorsav

MG MidtVest sommertur
Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Efter nogle års pause som arrangører
af en picnictur vendte Bente og Søren
Kjeldsen stærkt tilbage den første søndag i august. 25 hold havde tilmeldt sig
arrangementet, der for nogle startede
ved arrangørparrets private domicil lidt
syd for Ikast. Herfra gik det ad små og
MG-venlige veje til mødestedet hos
CC Cars i Ans, hvor de øvrige deltagere dukkede op. Der blev serveret kaffe
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og rundstykker til alle, imens Christian
Jensen fortalte lidt om firmaets start og
hvad det efterhånden var blevet til – i
dag en af Europas mest sælgende af
klassiske biler. Der var i dagens anledning sat max. på antal biler pr. kunde,
så længe vi var tilstede – 3 stk. 
Efter at have studeret de udstillede køretøjer i forretningen, blev vore egne
biler startet op, og turen gik videre
gennem Ans by, henover Tange sø til

Ormstrup gods, som i dag ejes af Niels
Due Jensen, der er en af mændene bag
Grundfos koncernen, der har hovedsæde i Bjerringbro. Området omkring
godset er åbent for offentligheden, dog
må man ikke gå ind i parkområdet, men
der er mulighed for at kigge på det fra
gårdspladsen. Meget flot istandsat og
velplejet.
Herfra gik turen videre i det skønne
midtjyske område omkring Gudenåen,

Tak for et godt arrangement

Parkering i det grønne – og våde

og det var da også i nærheden af den,
vi skulle nyde vores medbragte mad –
Dannebrogspladsen i Ulstrup, der viste
sig at være ret fugtig visse steder, hvilket ikke kunne undre, idet der i løbet
af formiddagen var kommet ikke mindre end 17 mm regn. Efter spisningen
gik turen over til Ulstrup slot, hvor der
var ”motorsavsmassakre” dvs. forskellige kunstnere fra flere lande i Europa
lavede forskellige figurer i træ med
deres motorsav. Her fik vi en special-

parkering, så de øvrige gæster på slottet havde lidt andre figurer at kigge på
også.
Det var efterhånden godt over kaffetid,
og da kaffe og lagkage skulle indtages
i klubhuset hos Tange sø golfklub, måtte vi videre, nogle havde så travlt, at de
glemte at kigge på kortet, vi havde fået
udleveret, men heldigvis blev ”undvigerne” hentet tilbage på sporet, så alle
kom frem til den rigtige destination.

Mens kaffen og kagen blev fortæret
uddelte Leo Hansen på klubbens vegne plaketten til arrangørerne med en
tak for et godt arrangement. Nu var det
officielle arrangement overstået, nogle valgte at køre hjemad, mens andre
skulle afprøve deres færdigheder på
golfbanen. Bare rolig – det var kun på
træningsbanen, så der var ikke mulighed for at ødelægge noget.

september 2017
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Teknik,
holdninger
og gode råd
Kilde: MG Car Club Danish Centre

...teknik,

Af Matthies Nissen
moganissen@youmail.dk
Ledningsnettet
Ledningsnettet er et ét-leder-jævnstrøms-anlæg, også selv om du har
monteret en vekselstrømsgenerator,
idet al forbrugsstrøm kommer fra akLedningsnettet
kumulatoren.
Man kan ikke lagre vekLedningsnettet er et ét-leder-jævnstrøms
selstrøm
på en akkumulator, derfor
-anlæg, også selv om du har monteret
et
Alle idet
forbrugere
en jævnstrømsanlæg.
vekselstrømsgenerator,
al forbrugsstrøm
kommer
fra
akkumulatoren.
(lygter, viskermotor, blæsermotor mv.)
Man kan ikke lagre vekselstrøm på en
er
tilsluttet stelderfor
(bilens
derakkumulator,
et karosseri),
jævnstrømsanlæg.
Alle
forbrugere
(lygter,
viskermotor,
for er der kun én leder (ledning) til hver
blæsermotor mv.) er tilsluttet stel (bilens
forbruger.
karosseri), derfor er der kun én leder
(ledning) til hver forbruger.

afbryderkontakt

akkumulator

stel

sikring

lampe

stel

PrincippetPrincippet
i et ledningsnet
i et ledningsnet
En lygte, der lyser svagt, har sædvanlig-

vis lygte,
“en dårlig
medføEn
der forbindelse”,
lyser svagt,hvilket
har sædvanrer for stor modstand i enten den strømligvis
“en dårlig forbindelse,” hvilket
førende ledning eller i stelforbindelsen.
medfører
stor modstand
i enten
Husk i denfor
forbindelse
at stelledningen
–
på tegningen
vist som
en ”skraveret”
pil den
strømførende
ledning
eller i stelskal være lige så kraftig som den strømforbindelsen.
Husk
at
førende ledning,
dvs.i den
medforbindelse
samme tværsnitsareal.
stelledningen
– på tegningen vist som
en
”skraveret”
skal være ligeledså
I 1950’erne
var pil
den– gennemsnitlige
ningslængde
i enstrømførende
personbil på ledning,
ca. 100
kraftig
som den
meter. I dag - ca. 60 år senere - er leddvs.
med samme
tværsnitsareal.
ningslængden
på ca.
3000 meter (3 km).

ledningslængden på ca. 3.000 meter
er et meget affedtende – og usundt –
holdninger
(3 km). Så i princippet er det elektrimiddel på spraydåse. Men det er effekog gode
råd……
ske anlæg på en ældre MG ret enkelt!
tivt. Sprøjt det på strømpen – læg en
Men ledningsnettet på en MG B har
klud mellem karosse og ledningsnetaf Matthies Nissen
udviklet sig. De første
anlæg
(ultimo
tet, når du sprøjter. Du behøver ikke at
moganissen@dbmail.dk
1962) var ret simple (éntrins viskermotørre efter – olie, snavs og spraydåsens
tor, ingen baklys eller havariblink mv.).
indhold fordamper ret hurtigt og nu
De seneste US modeller har derimod
har du en ren og tør strømpe uden om
medledningsnettet.
de korrekte farvekoder.
Du
derfor
skal det ikke
Detnærger det
et ledningnet
der,”dømmes
vurdererude”.
jeg, er
selve
Det er selvfølgelig
kan sikkert låne børn eller børnebørns
er en del af bilens originalitet.
ved af dobbelte længde ifh. til de tidli-tuser kun
i motorrum og undervogn, at det
– ellers vent til de er lagt i seng!
geerMGB’ere!
Såting
sigsom
ikkedu
at kan
der ikke
kan ved
væredenne
nødvendigt
at rengøre.
fremgangsmåde
er
Der
enkelt god
gøre harFordelen
at du nemt bliver fortrolig med nettets
ved
det
gamle
ledningsnet:
Holde
det
fundet en udvikling sted i de 18 år MG
rent. Den vævede strømpe suger nemlig mysterier, der egentlig ikke er så mystiB var
Ledningernes
farve
Og så er det
i øvrigt en rar
snavs
ogpå
oliemarkedet
til sig og –detdet
er er
en bare
herligikkeske endda.
vinterbeskæftigelse.
lunte
i
tilfælde
af
brand,
i
forbindelse
så synligt!
Alle ledninger har en eller to farver. Det
med en kortslutning. Jeg ”vasker” strømletter
identificeringen
af den
gælder
om ledningernes
farve,enkelte
pen med ”bremse-skiverens”. Det er et Generelt
at
meget
affedtende
–
og
usundt
middel
Vedligeholdelse af ledningsnettet
ledning: når der ”smutter” en rød/grøn
BRUN: Altid strømførende. Ikke sikret
på spraydåse. Men det er effektivt.
Alt
efter
hvor
gammel
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2017 Så sig ikke at
der ikke har fundet en udvikling sted i de
18 år MGB var på markedet – det er
bare ikke så synligt!
”Rørmuffe” og kabelsko

ekstraudstyr (tågelygter, radio, ekstra
el-stik mv.) på MG’en. De andre farvekoder fremgår af ledningsdiagrammet
som findes i ”Drivers handbook.”
Hvis man skulle få lyst til at kaste sig
over et nærmere studie af ledningnettet, så kan jeg anbefale at man får taget
en forstørret fotokopi af ledningsdiagrammet (A3 størrelse) og efterfølgende farvelægger det med de korrekte
farvekoder. Du kan sikkert låne børn
eller børnebørns tuser – ellers vent til
de er lagt i seng! Fordelen ved denne
fremgangsmåde er at du nemt bliver
fortrolig med nettets mysterier, der
egentlig ikke er så mystiske endda. Og
så er det i øvrigt en rar vinterbeskæftigelse.
Generelt gælder
om ledningernes farve, at
BRUN:
Altid strømførende. Ikke sikret
(se afsnittet om sikringsboksen)
HVID:
Strømførende med tænding tilsluttet.
Sikret.

men alle har de en betydning, hvilket
er værd at huske, hvis du er nødt til at
erstatte en defekt ledning.
Fejlkilder
Mange af ledningerne er samlet i en
plastovertrukken rørmuffe, hvori der fra
hver side er presset en rund kabelsko
ind, se billede. Jeg bruger udtrykket
”presset” fordi kabelskoen skal virkelig gøre modstand, når den føres ind i
muffen, eller dannes der med tiden en
dårlig forbindelse.
Tilsvarende skal kabelskoene, hvis det
har været nødvendigt at forny dem,
fastgøres til ledningen med et virkeligt
hårdt pres. Det er min erfaring at den
kabelskotang, se billede, der kan købes
i div. byggemarkeder ikke er god nok,
idet de færreste har kræfter nok til at
pressen kabelskoen hårdt nok til at den
bliver siddende og danner god forbindelse til den pågældende ledning. Men
man kan da presse efter med en anden
og større tang, f.eks. en vandpumpetang. Når du er færdig med presseriet
så kontrollér dit arbejde ved at trække
hårdt i ledningen og kabelskoen – den
skulle gerne blive siddende – ellers er
det om igen!

VIOLET (PURPLE):
Altid strømførende. Sikret.
GRØN:
Strømførende med tænding tilsluttet.
Sikret.
Det vil være for omfattende at begynde
at remse alle de andre farvekoder op,

Kabelskotang og kabelsko

Prøvelampe
Der findes et lille nyttigt værktøj til konstatere, om der er spænding/strøm på
en ledning: en prøvelampe. Brugen af
prøvelampen, som kan anskaffes for
nogle få kroner, er enkel. Du sætter den
ene spids til stel/karosseriet og den anden spids på den pågældende ledning.
Hvis der er lys i lampen, så er der strøm
på ledningen – og så er det nok pæren
eller noget andet der er defekt. På den
måde kan du i mange tilfælde indkredse en fejl på det elektriske system.

Prøvelampe

Jo mere man øver sig, desto dygtigere
bliver man til af finde fejl. Øvelse gør
mester og vent ikke med at øve dig til
der er opstået en fejl.
Sikringsboksen
Lige som i din bolig er ledningsnettet
i din MG beskyttet mod kortslutning
og dermed brand. I de ældre MG’ere er
der en sikringsboks med to 35 ampere
sikringer og i de nyere er der 4 sikringer, to 17 og to 35 ampere sikringer.
Det er store sager! En 35 ampere sikring smelter først når den belastes med
ca. 500 watt, og det er meget! Det betyder, at hvis der f.eks. opstår en kortslutning i viskermotoren, der normalt
bruger under 50 watt, så vil sikringen
først smelte/brænde over når viskermotoren er blevet påført 10 gange den
effekt, som den er konstrueret til at kunne modtage. Så er det store spørgsmål:
hvem holder længst, viskermotor eller
sikring?

”Rørmuffe” og kabelsko

september 2017

15

Konklusionen: sikringerne på en MG er
– næsten – til mere pynt end til gavn!
Der er for mange forbrugere koblet på
samme sikring og sikringer er alt for
store! De to 17 ampere sikringer sikrer
hver især forbrugere med samlet forbrug på max. 40-50 watt, dvs. at man
kunne nøjes med en 5 ampere sikring,
men en sådan er nok ikke lige til at få
fat på, hvis den skal passe ind i den eksisterende sikringsholder.
Men hvordan forholder det sig på en
moderne bil?
Hvis du af vanvare kommer til at starte
din viskermotor når viskerne en vintermorgen er frosset fast til forruden, ja
så smelter sikringen til viskermotoren
forhåbentlig med det samme. Når du
– efter at have løsnet viskerbladene fra
forruden – sætter en ny sikring i, så kører viskermotoren – sandsynligvis, som
om ingenting er hændt. Hvis tilsvarende var sket på din MG, ja så står den
garanteret på ny viskermotor!

en sikring! Kortslutter der noget i en af
lygterne, ja så smelter eller brænder
ledningsnettet!
Tilsvarende gør sig gældende for nærog fjernlys på alle MG B fra 1970 og
indtil produktionen ophørte 10 år senere. Det er egentlig lidt tankevækkende,
idet der for MG B vedkommende er 18
forskellige ledningsnet, hvoraf de otte
er designet til det nord-amerikanske
marked. Så der havde været plads og
tid til forbedringer!
Generelt om sikringer
Hvis en sikring brænder over (smelter),
så er der en årsag! Man kan prøve at
udskifte sikringen, men det hjælper
sandsynligvis ikke. Find evt. skadevolderen – du kan måske lugte dig frem til
synderen – afmontér ledningen til denne, inden du monterer en ny sikring.

Erstat aldrig en udbrændt sikring med
sølvpapir eller med en anden metalgenstand (søm eller lign.) og isæt aldrig
en større sikring end den foreskrevne,
gerne en mindre, hvis det er en MG!
Nye sikringer til en gammel MG kan
ikke købes på tankstationer eller i
autoudstyrsforretninger. De kan kun
fås gennem din normale MG reservedelsleverandør eller evt. på stumpemarkeder. I sikringsdåsen er der plads
til to reservesikringer, sørg for at de altid er til stede.
I næste nummer vil jeg skrive lidt om,
hvad jeg mener, at du skal foretage dig,
inden du sætter din MG i vinterhi.
På gensyn.

Ovennævnte er selvfølgelig ikke et
specielt fænomen for gamle MG’ere,
det gælder alle gamle biler. Det er derfor forsikringsselskaberne forlanger, at
du skal køre rundt med en 2 kg pulverslukker. Moralen er, at du skal passe
og pleje dit ledningsnet. Det skal være
rent og alle samlinger/kabelsko skal
sidde fast. Værktøj/donkraft mv. skal
ikke ligge og flyde oven på ledningerne i bagagerummet. Det er desværre
ofte tilfældet, da bagagerummet ikke
er tæppebelagt, det ville skåne det underliggende ledningsnet.
Ikke alt er sikret!
Som før nævnt, så er de ældre MG’ere
udstyret med en sikringsboks med kun
to 35 ampere sikringer. De to sikringer
beskytter de samme forbrugere, som
de to 35 ampere sikringer i de nyere
sikringsbokse med fire sikringer. Her er
der ingen forskel på ung og gammel,
men det betyder, at på en MG fra før
1970 er der intet lys, der er sikret med
16
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BILMESSE & BRUGTMARKED
i Fredericia 21.-22. oktober
Så nærmer tiden sig igen for BILMESSE & BRUGTMARKED
i Fredericia. Den ligger i dagene 21.-22. 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.

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.

Jeg vil meget gerne have hjælp til bemanding af standen,
både lørdag og søndag, til vagter af 2 timers varighed!

Der er brug for 20 ”messegaster,” 12 lørdag og 8 søndag.
Tilmeld dig og få en god oplevelse ud af det!

– 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

Jeg har brug for din tilmelding senest 1. oktober 2017.
Mogens Appelt Pedersen
Damgårdvej 3, 7323 Give, tlf. 21 67 09 49
Eller meget gerne på mail: mpboligtextil@mail.tele.dk

Princippet i et ledningsnet
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Så har boghandleren

Boghandleren
anbefaler...

FÅET POST
Anders Ditlev Clausager – Sprites
and Midgets: The Complete Story.
Crowood Press Ltd. 1991. 224 sider.
200 kr.
Vores landsmand, og tidligere klubmedlem, Anders Ditlev Clausager fortæller her historien om Austin-Healey
Sprite og MG Midget fra den oprindelige Frogeye / Sprite Mk 1 – 1958 til den
sidste gummi-Midget fra 1979. En dejlig
bog til en yderst fornuftig pris. Hilsen til
den tidligere ejer på smudsbladet.
Dominique Pascal – British Cars at
Le Mans. Haynes 1990. 146 sider.
250 kr.
En dejlig bog for dem der elsker Le
Mans. Bogen er opbygget kronologisk
fra det første løb i 1923 og slutter med
løbet i 1990. Et rigt illustreret værk med
både sort/hvid og farvebilleder.
Mike Allison – The Magic og MG.
Dalton Watson Ltd. 1978. 212 sider.
350 kr.
Mike Allison fortæller her MG-bilernes historie. Historien understøttes af
400 sort/hvide fotografier, fra de tidlige
dage og frem til 1978. Der er fotografier
af næsten alle modeller, og de mange
specielle karrosserier viser den interessante udvikling af en marque, der har
vundet bilelskeres hjerter i flere generationer.
Lindsay Porter & Dave Pollard –
Improve & Modify MGB (including
MGC & MGB V8s). Haynes 1988.
240 sider. 200 kr.
Går du med tanker om at opgradere
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din MG B, er dette måske bogen. Der
er ikke tale om en reparationsbog, men
en bog fyldt med tips og tricks om alt
fra støjdæmpning til montering af et
træ-instrumentbord.
Graham Robson – Cars of The
Rootes Group. Hillman, Humber,
Singer, Sunbeam Sunbeam-Talbot.
Motor Racing Publications 1990.
192 sider. 300 kr.
Denne bog er godt nok uden for denne klubs interesseområde, men er ikke
desto mindre en interessant bog. En
flot og spændende bog, der gennemgår de fire årtier Rootesbrødrene producerede disse biler.
Graham Robson – The Cars of BMC.
Motor Racing Publications 1999.
302 sider. 275 kr.
Dette er lidt af en ”bibel,” som beskriver
og illustrerer alle Austin, Austin-Healey, Metropolitan, Vanden Plas, Morris,
MG, Riley og Wolseley bygget af BMC i
50'erne og 60'erne med råd om udskiftning af dele. Dette er bare BOGEN for
alle BMC-freaks.
The MG Midget (Series TD) Service
Parts List 1958 (AKD 804).
400 Kr.
En meget sjælden sag og helt utrolig
velholdt. Der er ingen oliefingre eller
revne sider. Lærredsomslaget er utroligt velholdt, og vidner ikke om de små
60 år dette hæfte har på bagen. De 11
oversigtstavler (Plates) er alle intakte.
Et must-have for alle samlere af T-Type
litteratur. En bog, vi aldrig tidligere har

haft i boghandlen, og som måske kun
dukker op denne ene gang.
The Service Parts List For The MG
Magnette (N.A. Type) May 1946.
53 sider. 500 kr.
Igen et meget sjældent og helt utrolig
velholdt eksemplar, alderen taget i betragtning. Der er ingen oliefingre eller
revne sider. Illustreret med utroligt flotte sort/hvide billeder af reservedelene.
Første udgave udkom i 1934, men denne udgave fra 1946 er også meget sjælden. Det er ikke lykkedes mig at finde
et eksemplar på nettet.
Maintenance Manual And Instruktions Book For The MG And A Quarter Litre (Series "Y") 1951.
600 kr.
En original instruktionsbog fra 1951 og
kun trykt i et oplag på 500 eksemplarer i denne udgave. Bogen sidder i det
originale røde ringbind (stift og lukkes
med en tryklås). Mange sjove billeder,
der viser hvordan forskellige reparationer udføres. Et velholdt eksemplar. Lidt
slidt på kanten mellem ryg og forside,
ellers helt perfekt.
The MG Magnette (series "ZA")
Workshop Manual. 1959.
400 kr.
Original Workshop Manual. Pænt og
velholdt eksemplar. Der er ingen oliefingre eller revne sider. Aftegning fra
det røde omslag på titelbladet. Ellers
helt perfekt.
/ Bjarne Rother
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Jernskulpturer af forskellig størrelse

MG Midsommerløbet 2017
Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Der er noget, der tyder på, at Bøje Hansen har en god forbindelse til vejrguderne. I dagene op til midsommerløbet havde
det regnet og blæst, hvilket det også gjorde i dagene efter løbet. Men på selve løbsdagen holdt det tørt og solen skinnede
fra en skyfri himmel.
Løbet startede fra Junkers Auto i Grindsted, hvor der var dækket op til kaffe og rundstykker, inden Bøje bød velkommen til
forsamlingen, der skulle ud på turen. Der blev forklaret lidt
om turen og posterne, der startede allerede på startstedet.
Her skulle man køre i trillebør på en bestemt rute, udturen og
hjemturen skulle så helst tage lige lang tid, hvis det ikke var
tilfældet, gav det strafpoints.
Herefter ud på ruten, hvor man var parret sammen med et
andet par, så 2 biler fulgtes ad. Turen gik syd for Grindsted
og Billund henover dele af Randbøl Hede til Vester Torsted,
hvor vi fandt post 2 hos Karen og Bo Petersen. De er i vide
kredse kendte for deres store samling af både stort og småt.

De havde herfra fundet 20 genstande, som skulle tidsfæstes
på årstal. Det var absolut ikke let, så der var masser af strafpoints til alle – bedste besvarelse var 2 rigtige ud af 20! – vi
fik fuldt hus med strafpoints.
Videre ud i landskabet mod Bindeballe, hvor nogle af deltagerne besøgte købmandsgården, inden man fortsatte til Tørskind grusgrav, hvor post 3 og frokosten befandt sig. Posten
bestod af en planche med billeder af 20 fugle, hvoraf kun de
10 lever i Danmark, så disse 10 skulle udpeges med spændeskiver. Det gik væsentligt bedre , kun 2 forkerte.
Efter frokosten gik turen videre sydover ad de små veje til
Lunderskov, hvor vi fandt post 4 hos Ellinor og Jørgen Poulsen, her skulle man parre 20 skruer og møtrikker på tid, hvilket lykkedes rimeligt, idet vi kun manglede 2 stk. Denne post
gav noget ventetid, men heldigvis var vejret godt og værksted og garage stod åbent, så man kunne kigge på de flotte
gamle biler, der holder til der, ligesom der blev budt på både
kaffe, juice og sodavand.

Da opgaven var løst, gik turen videre ad den gamle hovedvej
mellem Kolding og Esbjerg til Brørup, hvor post 5 befandt sig.
Her skulle man besvare nogle spørgsmål omkring forskellige
biler og en gammel forside fra en medlemsblad – omkring
den forside havde Jens Byskov en fordel, idet det var hans far,
der havde lavet tegningen.
Fra denne post gik turen henover motorvejen til Gjerndrup,
hvor sidste post og afslutningen ventede på kroen. Først
skulle opgaven løses, et søm skulle slåes ned i en træstub,
så der stak 17 mm op – jeg skulle ikke have givet det sidste
dask, der var kun 15 mm tilbage . Så ind i selskabslokalet,
hvor kaffen og kagen ventede, inden Bøje kunne offentliggøre resultatet. Der var flotte præmier til mange af deltagerne,
vinder blev Kent Thomsen med Jens Byskov som nr. 2 og Leif
Arentsen på 3. pladsen.
Slutteligt uddelte Jens Byskov løbsplaketten til Bøje Hansen
og hans medhjælpere Anette Hartman og Flemming Duerlund, hvorefter det var tid til at bryde op.

”Den der – nej den der”

Far og søn i gang med skruer og møtrikker

Trillebørkørsel på tid

Mens vi venter

Der lyttes til de vise ord fra Bøje
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”I skal bare gøre sådan”

Dagens podiepladser

Glade løbsarrangører sammen med formanden

Ankomst til post 2
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Vi søger medarbejdere

til redaktionen

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

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

MG-klubben er jo en bilklub for hele familien, og det skal medlemsbladet også gerne være. Sidder du med den fornemmelse,
at bladet ikke lige rammer de interesser, du har i MG-klubben, og har du lyst til at være med til at udvikle bladet i retning af et
mere bredt interesseområde, vil vi i redaktionen gerne have dig som medarbejder.
Redaktionen vil gerne udvides, og vi har i første omgang fokus på to områder
Vi mangler en medarbejder, der vil dække områder som sjældent omtales i bladet. Her tænker vi bl.a.
på de mere ”bløde” områder. Det kunne f.eks. være inspiration til picnickurven, omtale af historisk
tøj til ”good-looking” arrangementerne eller inspiration til de ting, der ellers laves til bilen af
ikke teknisk karakter. Vi vil meget gerne have redaktionen udvidet med en kvindelig medarbejder.
Og så er der netop det tekniske. Vi ved, at mange medlemmer efterspørger tekniske
artikler i bladet. Har du en viden på dette område, og har du lyst til at dele den med
medlemmerne, var det måske noget at blive bladets tekniske medarbejder.
Som medlem af redaktionen, forpligter du dig ikke til at skrive artiklerne. Dit arbejde vil bestå i at tale med de folk, der har en viden indenfor et bestemt interessefelt, og være behjælpelig med, at det ender med en artikel i bladet. Både
Carsten og Bjarne fra redaktionen hjælper gerne med at få ordene sat
sammen eller gennemskrive en evt. tekst.
Vil du hjælpe redaktionen med at gøre vores blad endnu
bedre, så kontakt Jeanett Birk Jørgensen på
mg-bladet@mgcc.dk.
Vi glæder os til at høre fra dig.
/ Redaktionen

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

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

Du får en række unikke fordele som kunde hos os!
� Intet krav om at køretøjet skal være helt originalt.
� Vi dækker lejlighedsvis kørsel hele året uden
tillægspris for kørsel om vinteren.
� Samme selvrisiko uanset, hvor skaden sker.
� Selvrisiko 1.426 kr. (indeks 2017) ved enhver skade.
� Intet krav om medlemsskab af klub.
� Fast præmie og intet bonustab efter skade.
� Dækker kørsel i udlandet.
� Førerulykkesforsikring (kun på bil).
� Dækning af reservedele på attraktive vilkår.
� Mulighed for vejhjælpsdækning på attraktive vilkår.
� Intet krav om ildslukker i bilen.

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

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

7010 4222

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

Forvent lidt mere…
Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4B, 8 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222
Døgnvagt ved skade 8734 5099 · www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk
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Vi sætter pris på originalerne

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

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

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer.

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

25.000

605

224

25.000

1.488

508

75.000

880

224

75.000

2.167

508

125.000

1.085

224

125.000

2.669

508

175.000

1.287

224

175.000

3.168

508

225.000

1.481

224

225.000

3.644

508

275.000

1.697

224

275.000

4.174

508

325.000

1.961

224

325.000

4.823

508

375.000

2.223

224

375.000

5.469

508

425.000

2.486

224

425.000

6.118

508

475.000

2.694

224

475.000

6.627

508

525.000

3.013

224

525.000

7.410

508

Osv.
Selvrisiko

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

Osv.
1.496

Selvrisiko

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

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

2.992

En del af

Kom på besøg i

MG-shoppen
1. Dame jakke, kr. 450,00
2. Herre polo med MG logo,
vælg mellem rød, grøn eller grå,
kr. 200,00
3. Dame vest, kr. 350,00
Dame polo, vælg mellem lys blå,
navy eller bordeaux, kr. 200,00
Tørklæder, kr. 125,00
4. Herre jakke med MG logo,
kr. 500,00

1
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HUSK! I er mere end velkommen til at aflægge MG-shoppen et besøg.
I finder den på adressen: Damgårdvej 3, 7323 Give, tlf. 21 67 09 49.
Det kræver blot at I ringer først og aftaler tid – vi skulle jo gerne være hjemme.
Vi har naturligvis også hele udvalget fra shoppen med på messen i Fredericia;
bøger, regalier og vort store udvalg af beklædning til damer og herrer.
Ulla og Mogens Petersen

2

3

4
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Alla deltagare använder däck levererade av huvudsponsorn
Hankook och den vagnarna drivs av en Michigan-byggd
350hk 5,7-liters Chevrolet baserad V8-motor, drivs av en fyrväxlad växellåda till bakhjulen – vilket betyder att MG V8 GT
coupékonceptet lever i Costa Rica, även om det bara är på
racingbanorna i landet.

Arubas återförsäljare erbjuder denna MG 3 Xross

Costa Rica Touring Car Championship
under 2017

Utbudet i Peru backas upp av 6år – 120.000 km garanti som denna reklam vill säga ”maximal backup”

MG

Del
3

Bernal Valverde är MG Costa Ricas toppförare endast 26 år gammal

Round The World

HOLA MG! LATIN AMERICA...
Under de föregående två artiklarna har David Knowles varit
som en virvelvind i sin världsturné över MGs försäljningsställen. Den här månadsturen avslutas – för tillfället – i vad som
verkar vara kanske den mest levande och lovande marknaden för MG, den spännande och färgstark sydamerikanska
kontinenten och dess satelliter.
MGs verksamhet slås oftast ihop gemensamt som Latinamerika och utgör ett viktigt försäljningsområde med varumärket
som nu säljs i Colombia, Costa Rica, Chile, Panama, Peru och
Uruguay. Det finns fortfarande några luckor i regionen och
kanske, baserat på vissa historiska prejudikat, vissa möjligheter i framtiden att ytterligare öka försäljningen med hjälp
av någon lokal återförsäljare.
28
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På grundval av historian, har varumärket MG troligen varit
mest entusiastiskt anammat i Costa Rica, där MG-märkta
racerbilar deltar i CTCC (Costa Rica Touring Car Championship) under ledning av Team MG Hankook, vilket leder till den
kinesiska däckjätten vid sidan av Octagonen.
Den unga MG Hankook föraren Bernal Valverde, en 26-årig
veteran på karting scenen, har blivit något av en populär
hjärtekrossar hjälte i CTCC händelser, ofta pole position och
slagit några lokala banrekord.
CTCC tävlingarna använda siluettbilar, ganska likt DTM
(Deutsche Tourenwagen Masters) evenemangen i Tyskland.
Vid sidan av MG finns det racingbilar från Chevrolet, Ford,
Great wall (kinesiskt märke), Hyundai, Kia, Mitsubishi, Suzuki
och Toyota.

MG Costa Ricas Brand Manager, Duncan Zenteno, berättar
att företaget idag säljer 12 bilar per månad, inklusive MG3,
MG3 Xross, MG5, MG GT och MG GS och har börjat sin
kommersiella verksamhet i Costa Rica i mitten av 2012 under
namnet Royal Motors av Costa Rica RMC SA, ett dotterbolag
till British Motors Group. Med den större offentliga profilen av
CTCC tävlingarna, lanseringen av MG GS och den kommande MG ZS, för att inte nämna en aktiv Facebooksida, verkar
MG försäljning i Costa Rica att blomstra.
Tyvärr finns det ännu ingen försäljningsverksamhet av MG i
Argentina, som en gång var en bra marknad för brittiska bilar
med lokala återförsäljare, för en del av historien när, i början
av 1960, Argentinska industriella företaget Siam di Tella (Siam
härrör från ’Sección Industrial Amasadoras Mecánicas’ och
di Tella kom från namnet på den italienska grundaren, Torcuato di Tella) ingått ett avtal med British Motor Corporation
att tillverka bilar som härstammar från Farina karrossen Riley
4/72 och MG Magnette MkIV.

På denna annonsen ser vi Anthony Williams-Kenny som har
designat MG GS samt mycket engelsk anknytning med Union Jack
och Tower Bridge

Även om den Argentinska Farinas var populär hos Buenos
Aires taxichaufförer, växte utmaningen på bättre finansierade
biltillverkare på den Argentinska marknaden ledde till att Siams bil produktion slutade 1966.
I MG-Rover eran, återvände MG- och Roverförsäljningen till
Argentina, men märkligt nog finns fortfarande 2017 resterna
av en webbplats på www.mg-rover-group.com.ar/, fast det
för närvarande inte finns någon MG Motor närvaro i landet.
På samma sätt, trots den rimliga framgång av den tidigare
MG-Rovern i Mexiko, har SAIC ännu inte upprepat de arrangemang på denna betydande marknad som står på Förenta
Staternas tröskel.
Med den nuvarande nedskalning av mexikansk-baserade
Ford och General Motors monteringsverksamhet som orsakats av trycket från den nya Trumpadministrationen, kan
man inte hjälpa att fundera om den mexikanska regeringen
kanske vill invitera SAIC i syfte att återfylla de miljarder dollar
i förlorade fordinsinvesteringar…
Argentinas granne Chile har också en stolt historia av bilmontering, inklusive några spännande Minis med GRP kaross. Dagens MG Motors Chile (drivs av SK Bergé Company,

Dominikanska Republikens
reklam för sportiga MG GS

Ännu mer från Dominikanska
Republikens annons om MG GS

Attityden attraherar i denna peruanska annons för MG GS

Fin anknytning till Morris Garages i denna annons för MG3
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ett samägt partnerskap mellan Sigdo Koppers Group i Chile
och den spanska importgruppen Bergé) har lagt till GS till
det befintligt sortiment, som tills nyligen också inkluderar
MG750 liksom MG6, båda nu nedlagda på marknaden.

MG GT’s snygga insida ifrån MG Panama

MG 5 säljs på Costa Rica och denna annonsen föreslår att du
kommer närmare MG !

Denna peruanska MG GT verkar göra bra intryck på sällskapet på
gatan

Liksom i Chile marknadsförs MG i Peru genom SK Bergé
Group, med 10 showrooms och 11 officiella MG verkstäder över hela landet. Förra våren, välkomnade MG Peru’s
president Fernando Vasquez ankomsten av den MG GT,
den eleganta sedanen baserat på MG5, berättar den peruanska webbplatsen Todoautos.com att formen, en fastback coupé med en nästan platt bakruta, var den fjärde
generationen av familjen MG GT, baserat på tidigare GT
generationer i sekvensen hade varit MGB GT , MGC GT
och MGB GT V8.
Vi anser att detta är en ganska meningslös idé, även om man
på liknande sätt som proklamerades på andra marknader
(mestadels de som aldrig såg den tidigare MGB-baserade
GTs); samtidigt som vi är säkra på att SAIC osannolikt kommer att beröras enligt vår uppfattning, vi skulle föredra att de
var mindre svagt när man försöker koppla sina nya modeller
med MGs förflutna.
Men vad vi än tänker ur marknadsföringsvinkel, så gjorde MG
GT otvivelaktigt ett intryck på peruanska kunder, vilket medförde att MG fick sin bästa försäljningen hittills under 2016.
Paul Reyes, general manager för MG i Peru, beskrev tillfredsställelsen av denna prestation genom att säga: ”GT var den
produkt som vi behövde återskapa på sedanmarknaden, succén som vi redan har i segmentet halvkombi med MG3 och
MG5. Vi är övertygade om att vi kommer att kunna konsolidera denna tillväxt och optimera vår linje upp genom nya
lanseringar, för att ha samma prestanda i nya marknadssegment.”

”Bilen som inte din mamma vill att du skall ha”

Peruanska MG fans kan nu också njuta av GS (i 1,5t manuell
och automatisk två-hjulsdrift versioner, som i Storbritannien)
till ett pris som startar från $18,990, liksom MG3, MG350,
MG5 och MG GT som redan erbjuds.
Annons i Peru för MG350 ”engelsk på utsidan , din på insidan” säger denna reklam

Annons för MG3 på Costa Rica

MGs närvaro i Brasilien är för närvarande jämförelsevis blygsam, MG Motors do Brasil som är verksamma i São Paulo
erbjuder endast MG550 och MG6. Intressant företagshemsida som antyder att en MG TG sportbil kommer i framtiden.
Eftersom Brasilien är en av de så kallade BRIC ekonomierna
(Brasilien, Ryssland, Indien och Kina) som vi förväntas titta
på och det verkar troligt att MG så småningom skulle kunna
bli en viktig aktör på denna marknad.
Snygg växelspak i MG3 i Panama
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Panama är också hem till en MG franchise, med bas i Panama City och erbjuder den välbekanta blandningen av
MG3, MG350, MG5 och MG GT, medan MG Motors Uruguay
med bas i Montevideo erbjuder ett fylligare utbud som omfattar MG3, MG3 Xross, MG350, MG5, MG550, MG6 GT och
MG6 Magnette, med MG GS att följa. Lokala MG entusiaster
kan även delta i MG Car Club Uruguay som bildades 2013.
I Bolivia hanteras MGs försäljningsavdelning av Autosud, ett
distributionsföretag som stolt beskriver sig som 100% bolivianskt och grundades 1989.
Autosud hanterar import av ett antal koreanska och kinesiskt ägda varumärken, däribland KIA, Hyundai och Zotye
samt MG. Även om deras huvudsakliga försäljning hittills
har varit med den välkända latinamerikanska mixen av MG3,
MG3Xross, MG350 och MG550, liksom på andra regionala
marknader, har den 1,5-litersversionen av MG GS som sålts i
Storbritannien nyligen lanserats med pompa och ståt.
I Dominikanska republiken är MGs lokala agent British Motors SRL, som är en del av Pellerano Nadal Group, i sin tur ett
konglomat av Autogermanica, Autobritánica och Autonext.
Modeller till försäljning är MG3, MG350 och senast, naturligtvis, MG GS, medan Brittish Motors också hanterar SAIC’s
Maxus varumärke, som har sina rötter i gamla British LDV
men expanderar med fördel av nya lastbilar, skåpbilar, lastbilar och stadsjeepar.
Mest spännande av marknaderna i Amerika är utan tvekan
den exotiska karibiska ön Aruba, mer känt som ett öparadis
som fortfarande stolt upprätthåller sina starka holländska koloniala rötter.
Arubas MG-försäljningsverksamheten drivs av Motor World, en importör och distributör i huvudstaden San Nicolas,
där MG3, MG3 Xross (en slags uppumpad SUV-stil MG3),
MG350, MG5 och MG6 är alla som erbjuds tillsammans
med andra kinesiska fordon, inklusive erbjudanden från Great Wall (Kinas största privatägda biltillverkare), Zotye, JAC ,
Changan, Haima (en Mazda associate) och Shineray (som är
ett dotterbolag till China Brilliance).
Sammantaget är Sydamerika en ganska dynamiska världsdel i biltermer. Lägg till en stark tradition av lokal tillverkning
och det verkar som oktagonen borde har en ljus framtid söder om den amerikanska gränsen.
Författare: David Knowles
Översättning: Håkan Sigemark

Bolivia spelar mycket på engelska bakgrunden i denna tjusiga reklam för MG550
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Søndag
24. september
kl. 14.15

Tekst: Carsten Thorgaard

Driving test

Det var småt med deltagerantallet, da 2. afdeling af MG Sport mesterskabet
skulle afvikles omkring Danske Fragtmænds terminal på DTC i Vejle. Kun 10 kørere dukkede op, heraf nogle, der ikke normalt kører med. Alligevel hyggede de
fremmødte kørere sig, trods det noget efterårsagtige vejr. Ligeså var det småt
med officials, så skribenten måtte både være starter, tidtager og protokolfører.
Heldigvis havde en official mere meldt sig på banen, så jeg ikke også skulle ud
på banen og rejse væltede kegler. Der var sådan set nok at gøre med keglerne
omkring start/mål, da vinden af og til flyttede dem ret uhensigtsmæssigt.
Søren V8 lavede i løbet af formiddagen tre baner, som blev gennemkørt tre
gange hver, bedste tid i hver gennemkørsel var som sædvanligt tællende. Klassevinderne og dagens totalvinder kan findes på hjemmesiden.

afslutning 2017
En glad totalvinder sammen med løbslederen

På grund af det lave deltagerantal og hurtige gennemkørsler var det udendørs
arrangement overstået allerede ved middagstid, hvorefter alle begav sig ind til
burgerbaren hos Bilka, hvor der var spisning og præmieoverrækkelse, ligesom
det obligatoriske familiebillede blev taget sammen med de parkerede biler.
Næste omgang MG Sport er søndag den 3. september på KTA Kolding, forhåbentlig kommer der flere kørere til dette arrangement.

INDBYDELSE

MG Sport Klubmesterskabet 2017 afsluttes med gokart på Vandel Gokart Center. Ankomst senest kl.
14.15. 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 regnbukser på under dragten. Banen aflyser
ikke ved dårligt vejr. Der kommer vægt i vognene, så alle vejer det samme. Vi uddeler point til MG Sport
Klubmesterskabet efter vores sædvanlige skala. Alle kører i samme gruppe. Præmier til de tre første samt
køreren med den hurtigste omgangstid.
Prisen for deltagelse er 300 kr. for medlemmer af MG Car Club Denmark.
Ikke-medlemmer kan deltage til normalpris.

Søren V8 jr. klar til start

Efter løbet er der afslutning på Vandel Kro med overrækkelse af mesterskabspokalerne. Der serveres
dansk bøf med hvide kartofler, bløde løg og brun sauce for 140 kr. pr. kuvert, som afregnes på dagen.
Ved tilmelding skal man meddele, om man ønsker at deltage i afslutningen med spisning.
Tilmelding til Jens på jens@mgcc.dk eller tlf. 40 50 60 93 senest 3. september!
Ingen eftertilmelding, da Vandel Gokart Center skal have besked dér.
Indbetaling af 300 kr. pr. deltager på Reg. nr. 9860, Konto nr. 318183.
Tilmelding er først gældende, når man både har tilmeldt sig og betalt.

Fælles parkering efter løbet
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MG Fraktion Århus Syd på

Herre-Tour
”Er det sjette eller syvende år?” Spørgsmålet rejste sig en tidlig morgen i Beder
hos Bjarne og Jette ved morgenmaden
tirsdag d. 30/5 d.a. Vi talte efter og beregnede og gennemgik de forskellige
Toure. ”Det er altså sjette år,” blev det
så fastslået. MG Fraktion Århus Syd,
Bjarne Bachmann, Steffen Andersen,
Poul Færgemann, Preben Balskilde og
undertegnede, kunne denne morgen
lægge fra på den sjette Herre-Tour. Vi
starter med tidlig morgenmad og -kaffe, samt en lille én til højre fod. Årets
fikspunkt var Løgstør Parkhotel med
to overnatninger, samt morgen- og
aftensmad. Planlægningen af ruten er
tillagt undertegnede, sikkert mest fordi
de andre så er fri?
Ruten skal så efter stiltiende overenskomst være spændende, smuk og med
overraskelser. Vi starter ved 9.30-tiden
34
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og holder første pause efter en times
tid. Fra Beder kører vi over Blegind og
Hørning gennem dalen til Jeksen. Fortsætter gennem Veng og Nr. Vissing,
Jaungyde, Ry, Gl. Ry forbi pladsen ved
den gamle tyske lufthavn, det oprindelige sted for det østjyske Torsdagstræf.
Ispausen skulle holdes i Vrads med den
folkeligt styrede købmandshandel og
forsamlingshuset lige ved Hærvejen.
Hvem siger, der ikke kan være spræl
i de små landsbyer? Samtidigt fik vi
også inspiceret den lille kirke, som tilfældigvis stod åben. Desværre gjaldt
dette først for købmanden efter kl. 13,
så isen måtte vente.
Vrads Sande er et stykke smukt bevaret hede, og straks efter slynger vejen
sig vertikalt følgende landskabet gennem plantagen og horisontalt nærmest
trukket lige efter en lineal. Med lidt god

fart er det muligt på vejstykket at få bilen til at lette kortvarigt fra flere af de
krappe bakketoppe – ’kilder-bakker’
kaldte mine børn dem i sin tid. Nu har
vi en aftale om at overholde fartgrænserne i vores MG’er, så der var fuld
vejkontakt hele tiden. Næste holdt var
Karup Lufthavn. Kun Bjarne havde benyttet denne som udgangspunkt for en
rejse – flere af os andre havde aldrig
været der før.

gium Ørslev Kloster, og fandt, efter lidt
søgen i klosterhaven, fem stole og et
par små borde tæt på bygningen med
udsigt over haven. Her spiste og hyggede vi os – og som vanligt – talte meget
og måske lidt højlydt sammen, indtil en
yngre medarbejder stille forespurgte,
om der var noget, han kunne hjælpe os
med. Underforstået, hvis ikke – måtte
vi gerne smutte, for vi havde åbenbart
sat os lige nedenfor et af de private,
’stille-eftertanke-lokaler’ og havde nok
forstyrret grundigt med vores muntre
snakken. Skyndsomst undskyldte vi og
fortrak til bilerne igen.
Turen gik over Hjarbæk Fjord ved Virksund og kringlede sig af de små veje

– ikke den direkte hovedvej – nej men
på kryds og tværs gennem små landsbyer, gennem Aars og sluttede endeligt ved vores mål, Løgstør Parkhotel,
for check-in. Efterhånden var sulten og
lysten til aftensmaden kommet over
os. Vi erfarede, at der blev budt på aftenbuffet, så det spændte jo apetitten
yderligere. Endelig betyder det jo som
regel også et længerevarende måltid,
hvilket vi også sandede. På Løgstør
Parkhotel er der masser af hyggekroge
med stole og magelige sofaer at henlægge aftenpassiaren til.
Næste dag vækkedes vi af stormens
susen mod vinduerne. Alle bølger på
Limfjorden var skumklædte – måske
kuling er en mere korrekt betegnelse,
men vi østjyder følte det som stormvejr.

Efter en herlig morgencomplet gjorde
vi klar til udflugts starten. De tre af gutterne viste sig at være kyllinger – som
straks slog kalechen op. Preben og jeg
hånede dem lidt – rigtige MG-kørere
frygter jo ikke lidt sus fra vinden og et
par småbyger. Første punkt blev Svajebassinet i Fr. VIIs kanals sydlige ende
med de gamle Duc d’Alber, hver konstrueret af fire store lodrette egestolper,
som fortøjnings punkter ved Lendrup.
Et fantastisk kanalprojekt anlagt fra
1856 – 1861, 4400 m lang, 30 m bred
og 3 m dyb – en hurtig udregning giver
396.000 kbm jord fjernet med skovle
og trillebører af 500 importerede tyske arbejdere. Løgstør Grunde i Limfjorden ud for var altid så lavvandede,
at skibstrafikken blev begrænset heraf. Nu kunne godset ledes inden om

En lidt sen frokost skulle efter planen
holdes på næste destination, Mønsted
Kalkmine. Nu havde vejrguderne skyllet os let af undervejs, så vi søgte indendørs, men siden jeg var der sidst, er
det hele blevet mere forretningsmæssigt sat op – meget er sket bygningsog turistmæssigt, så vi valgte at køre
videre og spare den adgangsbillet, det
krævede. I stedet fortsatte vi til Refuseptember 2017
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gennem kanalen på kåge, hvis skibet
var for stort. I slutningen af 1800-tallet
blev 3.000 skibe hestetrukket gennem
kanalen årligt. Men i begyndelsen af
1900-tallet gravedes en 3,5 m dyb rende ude gennem Grundene, så siden
1913 er kanalen ikke blevet brugt – det
vil dog sige, den giver den dag i dag
havnen en super lystbådehavn.
Vi begav os afsted imod Hvalpsund-Sundsøre færgefarten, dagens
første færgetur. På overfarten bemærkede vi, foruden blæsten, den utroligt
lange smalle sandtange, der rager midt
ud i fjorden på dette sted fra Sallingsiden – meget mærkeligt. To lystfiskere
så ud til at stå midt ude i Limfjorden og
fiske. Ankommet til Salling var første
holdt ved Thise Mejeri. Vi hastede ind
i butikken, der lukkede kl. 12 – en lille
halv time efter vores ankomst. Det er et
sandt mekka for økologiske osteelskere – specielt deres mere lagrede oste
er hele besøget værd. Vi dækkede om-

trent vores frokostsult af med smagsprøver. Jeg ville gerne smage deres
Jens Langkniv – godt lagret – dog ingen smagsprøver i bægeret. Et øjeblik
efter havde personalet fundet en ny ost
frem og skåret en skive på vel 1x10x6
cm – en ordentlig humpel, så smagen
kunne vurderes grundigt. Et eksemplar
måtte med hjem, foruden et par andre.
Svært ikke at gå helt amok. Vi andre
stod ude ved bilerne, da Steffen kom
slentrende med et helt bæger fyldt af
osteterninger. ”Hvor blev de af?,” havde
damerne spurgt. For alle smagsprøverne skulle alligevel kasseres ved lukketid, så vi var mere end velkomne til at
forsyne os.
På vej over Salling imod færgen til Fur
gjorde vi frokost holdt i Thorum på et
lille grønt fællesareal ved deres borde
og stole. Her bød Preben på netop indkøbte Hancock bryg. Han havde købt
en 6-packs af det lokale øl – ja det
troede han – indtil Poul bemærkede:

”Sportscola!” Prebens briller bar vist
præg af køreturens blandede oplevelser rent vejrmæssigt, så han kun kunne
se der stod ’Hancock’ på produktet, og
det var ellers dyrt nok, som han sagde.
Så vi drak sportssodavand til frokosten
– godt nok lokalt brygget jo!
Ankommet efter dagens anden færgetur listede vi imod Furs anden store
turistattraktion, Fur Bryghus. Planen
hjemmefra var at spise frokosten her
med værdigt valgt Furbryg til. Nu ankom vi ved eftermiddags kaffetiden,
så hertil fik vi så i stedet smagt deres
nye Fur Malt Snaps. Det er et fantastisk sted – og meget besøgt også.
Det forlyder, at det overvejes at investere i en ny og større færge pga. de
mange turistbusser, der rammer stedet
i sommerens løb. Nuværende færge
rummer ikke mange busser ad gangen.
Turistattraktion 1 er jo nok stadig molerskrænterne, men grundet den hidsige
vestenvind gemmer vi dem til et sene-

re besøg. Gad egentlig
godt vide, om ikke den
prioritering er ved at være
skiftet? Der er ikke langt
mellem afgangene på Furfærgen. På disse småfærger
vækker det trods alt stadig opsigt med fem MGB’ere på én afgang.
Så vi falder let i snak. Det er så smadder-hyggeligt.
Nu var dagens tredje færgetur klaret.
Så vi tog til Glyngøre, som stadig er en
betydningsfuld fiskeri destination. Her
var det min plan at købe fem østers
og insistere på, at gutterne hver guffede én. Blot var Glyngøre Shellfish ikke
åben om onsdagene. Så i stedet købte
jeg hos naboen 200 g nyrøgede muslinger. Umådeligt lækre er disse, og et
par af gutterne indrømmede – omend
modvilligt – at de nok absolut ville have
modsat sig at fortære en østers. Så
skæbnen havde måske alligevel styret
det for dem. Da vi skulle fortsætte, viste
det sig, at en større flok kinesiske studerende havde kunnet handle i Shellfish efter aftale. De havde vist aldrig set
MGB’ere før, så pigerne var ellevilde
med at tage selfies foran bilerne. Én var
lidt modigere og spurgte mig, om hun
måtte prøve at sidde bag rattet, hvilket
selvfølgelig var OK. Så dér gik kameraerne og iPhones helt amok. Så vores
biler bliver altså nu ‘importeret’ til Kina.
Herefter gik det over Sallingsundbroen
– den er fra 50’erne – til Mors. Vi kørte til havneområdet i Nykøbing Mors.
Det er jo herfra Jantelovens far – Aksel
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Sandemose stammer. Men dagen var
efterhånden så fremskreden, at vi uden
at se fødehuset for denne herre listede
videre nordover. På Mors vil du efter sigende på intet sted kunne skue udover
landskabet uden at øjne mindst én af
øens 32 kirker. Vi glemte at tage en sten
hver med fra Mors, som jeg tidligere på
året blev belært om af Carsten Thorgaard, at sallingboerne altid huskede
at gøre. ”Hvorfor egentlig?” ”Jo, for så
forsvinder øen jo på et tidspunkt,” var
svaret. Mors ligger vist lidt i vejen for
sallingfolkene. Helt ude i den tynde
nordende af Mors, nåede vi så frem
til dagens fjerde færgetur – over Feggesund til Thy. Helt herude ligger der
kun en rest af en høj brink, færgeriet og
Feggesund Kro. Sidstnævnte er meget
berømt for sin signaturret – Stegte Ål.
Men vi var jo på kost på Parkhotellet,
så det bliver en anden gang.

Ankommet til Thy går turen langs Vejlerne og Limfjorden. Ved Gøttrup slår
vi en genvej ad de små veje ned imod
Aggersundbroen og Løgstør. Preben
og jeg lå forrest i kortegen her, da vi
blev opmærksomme på, de tre andre
manglede. Så holder vi jo ind og afventer, de atter slutter trop. Efter 20
minutter ringede vi tilbage og erfarede, at Pouls benzinpumpe øjensynligt
havde opgivet ævred og efter et par
bankeforsøg uden særlig virkning måtte et slæbetov frem og alarmblinkene i
gang. Heldigvis var dagen rundet kl. 18,
så trafikken var ikke voldsom. Men rart
at vide, at vores vejhjælp på kaskoen
sørger for, at bilen i en sådan situation
bare transporteres hjem. Pouls bil er
rød, så han fik selvfølgelig plads i en
af de andre røde MG’er – den fra Bederkanten. (Nu viste det sig sidenhen,
da en splinterny benzinpumpe hjemme
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hos Poul blev monteret, at den heller
ikke kørte – for det var nemlig blot et
proppet benzinfilter til 29 kr., der var
problemet! Så kammerater – læg et reserve i handskerummet!)
Endnu en gang aftensmad – Parkhotellets rigelige buffet. Efter kaffen fandt
vi et hyggeligt stille hjørne og skulle
efter planen smage på fem forskellige
mørke bryg medbragt fra Fur – men vi
nåede kun den ene, inden trætheden
meldte sig.
Den tredje køredag er også først og
fremmest en udflugtsdag – ikke blot en
’køre-hjem-dag’ – for vi regner aldrig
med at være hjemme før sent om aftenen. Så første punkt var den anden
ende af ‘kanalen’ – den ved Løgstør
Havn. Her ligger Limfjordsmuseet og
den berømte drejebro. Den er fra 1861
og vejer 25 tons – kan dog betjenes af
blot én mand – eller én stærk kvinde.
Det er et overvældende bygningsværk,
nittet sammen, som Lillebæltsbroen –
for samme teknologi er anvendt. Kanalen imponerer os endnu en gang –
også fra denne ende. Stranden udenfor
digerne på denne del af fjorden er fuldstændig overskyllet af bjerge af hvide
muslinge- og snegleskaller
Herefter tager vi retning imod Nibe.
Vejen går flere steder langs med selve
Limfjorden, men hele tiden med udsigten over den. I centrum stævner vi mod
formiddagskaffen og køber den lokale
bagers Torsdagskage – en godt kli-
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stret sag. Efterhånden som vi nærmer
os Ålborg, stiger trafikken. Efter vores
mening kan byen ikke besøges uden
et holdt på/ved den nye Havnefront
med Musikkens Hus, Universitetet og
Utzons Center. Men denne gang kun
for netop et holdt. For gutterne var lovet en overraskelse i byen.
Vi kører tilbage gennem middags trafikken og stopper ved foden af Ålborgtårnet. Det er 55 m højt og ligger også
på en bakke – samlet højde 105 moh.
Bygget i 1933 i forbindelse med en erhvervs udstilling, Nordjysk Udstilling,
og skulle være pillet ned bagefter. Man
beregnede, at det ville koste 40.000 kr.
– så i stedet for blev det for 5.000 kr.
solgt til Det Broderlige Skydeselskab,
som stadig ejer det, og hvis pavillon
nedenfor bl. a. rummer en restaurant.
Udsigten er enorm, og sjovt er det også
at mærke tårnet duve med vinden.
Lidt sen frokost og Torsdagskagen nød
vi fra vores medbragte gemmer ved
Lille Vildmosecentret. ”I Lille Vildmose
kan du opleve kongeørne, havørne, traner, vildsvin, kronhjorte og andre store
dyr i vild natur. Nyd stilheden, duftene,
årstidernes skiften, de åbne vidder,
fuglelivet og mylderet af mindre dyr
og planter,” som centret selv udtrykker
det og mere rammende, kan det ikke
beskrives. Vi havde vores gaskomfurer fremme – selv Poul, som fik sig et
gaskit af Bjarne, som tak for indsatsen
med renoveringen af kardanakslen.

Ruten sydpå langs Kattegat vil enhver
nyde i åben sportsvogn, som også vi
gjorde det. I Hadsund så vi broen åbnes
for skibstrafik – og følgen heraf i form af
en mindre trafikprop. Sydover gik ruten
samtidig mere og mere østover, for planen var nemlig også at benytte en lille
færge denne dag, Tourens femte, Udbyhøjfærgen. Gutterne tænkte vel, at
dette var målet, men det var i stedet for
midlet for at kunne nå til Hevring Bike/
Car Meet, som finder sted hver torsdag
aften i sæsonen.
Her var det planen, at vores aftensmad
skulle indtages. Nogle gange serveres
der stegt flæsk med kartofler og persillesovs, men uheldigvis ikke denne
dag. Vi måtte nøjes med grillpølser og
isvafler fra byens berømte ishus, drevet
af Borgerforeningen. Der mødte en hel
del biler frem, men helt vildt mange
motorcykler. Så der manglede ikke hestekræfter til vores afslutningsmiddag.
Og heller ikke folk at snakke med om
stedet og begivenheden. Efter at have
inspiceret de fremmødte køretøjer, kørte vi i samlet flok langs med den nedgående sol forbi Randers, Hadsten og
Edslev tilbage til 123-tanken i Solbjerg,
hvor vi gjorde Tourens sidste holdt og
takkede hinanden for en fænomenal
Tour – endnu en gang.
På vegne af
MG Østjylland Fraktion Århus Syd
Erling Sørensen Poulsen
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KORTE NYHEDER

INVITATION TIL NATLØB
LØRDAG
.
21. OKTOBER 2017!

FRA IND- OG UDLAND
Frontruder med det
Originale Triplex emblem
Pilkington, der siden 1950’erne har haft til huse i
Queensborough på Isle of Sheppey, hvor de i generationer har håndlavet special-frontruder, har nu
overtaget rettighederne til TRIPLEX og fremstiller
nu frontruder til alle MG modeller med det rigtige
Triplex mærke i selve ruden. Noget for de nørdede,
der går efter detaljerne.

Så er det tid til årets natløb, som bliver på små og mørke fynske veje.
Arrangørerne vil gøre sig umage for at undgå gadelygter og andre oplysende
elementer, og i stedet sørge for udfordringer til krop og sjæl.
Mødetid- og sted: Fyrtårn Tommerup, Tommerup Hallerne,
Tallerupvej 85, Tommerup St., 5690 Tommerup.
Mødetid mellem 17:30 og 18:00. Instruktion kl. 18:45. Første bil sendes
afsted kl. 19:00.
Vi hygger os med nogle stykker smørrebrød inden vi begiver os ud på de
små veje i det mørklagte fynske landskab.
Benyt eventuelt lejligheden til at smutte forbi Messen i Fredericiahallerne
tidligere på dagen. Når udstillingen lukker, fortsæt så til det dejlige Fyn
og deltag i årets natløb, som naturligvis er et klubmesterskabsløb.
Pris: 60 kr. pr. bil. Efteranmeldelse + 50kr.
Pr. person 120 kr. som dækker 3 stk. smørrebrød ekskl. drikkevarer
samt natmad (suppe m. brød) ekskl. drikkevarer. Vi forventer at suppen
indtages samtidig med præmieoverrækkelsen, dvs. ca. kl. 24:00.

NY MG Sportsvogn
i 2020?!
Den 19. april på Shanghai Motor Show blev der vist en Ny
MG Sportsvogn med betegnelsen MG E-motion. Bag denne lidt kryptiske betegnelse
gemmer der sig en el-drevet
sportsvogn med en akceleration fra 0-100km/t på mindre
end 4 sekunder og en distance
på 500 km på en ladning.
Drivetrain skulle være på plads
og bilens pris skulle ligge på
ca. 300.000 kr. uden afgift.

Gasdæmpere til at montere på træpladen i
MG BGT bagagerummet samt MG BGT bagklap
Hvem har ikke stået med begge hænder optaget og skulle have noget ud af bagagerummet på en BGT og måske søgt efter en træpind for at holde træpladen
oppe eller lignende – og så falder pladen alligevel i!?
Det er der nu en løsning på fra Danbury Hydraulic. De har lanceret et kit med
instruktion beslag og det hele lige til at montere. De to gasdæmpere kræver at
der bores fire huller i træpladen og to huller i de sidevanger, der danner rummet,
hvor reservehjulet ligger. Prisen ligger på ca. 250 kr.

Tilmelding: Helst via e-mail til MGfyn@advizor.dk. Som nødløsning kan
kuponen nederst på næste side anvendes og sendes til Katrine Lydal,
Østparken 143, 5220 Odense SØ. Men BEMÆRK – hvis det overhovedet
lykkes for PostNord at få omdelt brevet, så når det næppe frem i tide.
Max. 50 deltagende biler. Sidste frist for tilmelding OG betaling er
01. oktober 2017.
Betaling: SKAL ske ved bankoverførsel til konto i Nordea:
2375 6888 491 145. Husk at anføre medlemsnummer.
Løbsarrangører:
Katrine (3265) tlf. 6128 5084
Kent (1888) tlf. 4242 7152
Flemming (1571) tlf. 4016 7065
NØDtilmeldingsblanket – bruges hvis e-mail tilmelding ikke er mulig.
Ved tilmelding skal oplyses:
NAVN:______________________ Medkører:___________________________

Den skulle være produktionsklar i 2020. Lækker ser den ud,
men med et noget futuristisk
interiør, der faktisk kunne minde om en Amerikansk fantasibil fra 1950/60.

Samme firma leverer også gasdæmpere til bagklappen. Man har ofte set at ukyndige lukker bagklappen på en GT ved at trykke nedad uden at holde fast – og så – wammm klapper den i. Det kan
nu undgås med disse gas dæmpere. Det smarte er,
at klappen faktisk automatisk går op efter, at man
har trykket på knappen og lige hjælper den på vej.
Danbury-Hydraulics, UK – kan kontaktes på Tel: 0044 7979 533173 eller E-mail:
hydraulics@btinternet.com. De har også en eBay shop hvor tingene kan fås.

Medlemsnr:________

Tlf.nr.:_____________ E-mail:________________ VIGTIGT

Køretøj:_________________ Årgang:_________
____ personer á kr. 120 =
Startgebyr
I alt

kr.
60 kr.
______ kr.
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Forsikring til
dit kæreste eje

MG Quiz vinder – juli
Medl. nr. 1010
Erik Carlsen
Korrekt svar: Ja
§ 1. På steder, hvor adgangen til parkering er
tidsbegrænset, og hvor der ikke er stillet krav om
parkeringsbilletter og/eller parkeringstilladelser, må
kun parkeres biler, som er forsynet med parkeringsskiver...
Kilde: retsinfo.dk, Bekendtgørelse 1529

LANGTUR
AD SILKERUTEN
TIL IRAN I 2018

Vinderen bliver kontaktet af Klubshoppen direkte.

Tillykke til Erik Carlsen!

Månedens

QUIZ
Du har måske set, at der på din motor står MOWOG. Men har du egentlig
tænkt over, hvad de fem bogstaver er
en forkortelse for?
Indsend dit svar til mg-bladet@mgcc.dk inden den
5. oktober 2017 og vær med i lodtrækningen om et
gavekort til klubshoppen på 50 kr.
Husk at anføre navn, medlemsnummer og telefon.
Vinderen offentliggøres i november-nummeret.

Hvem vil med?
Er der nogen, der er interesseret i at planlægge
og deltage i en langtur i 2018.
Vi er blevet inspireret af en tur otte MG'ere
har været på her i foråret.
Vores tanke er at køre ned gennem Europa
til Bulgarien videre til Tyrkiet – langs Sortehavet
og derefter sydpå til Iran.
Vi vil følge en af silkeruterne
mellem østen og vesten.
I Iran har vi en god kontakt til veteranbilklubben,
der gerne vil lave en spændende rundtur
i det gamle kulturland.
Mulig afrejse i august
– hjem i slutningen af oktober.

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.

Skriv eller ring til Palle Møldrup
tlf. 50 55 02 28,
palle.moldrup@gmail.com

Vi passer på dig

/ Palle Møldrup

/ Redaktionen
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Kontakt os for mere information
www.runa.dk • 33 32 22 00

RUNA VETERAN
– en del af LB Forsikring

Pubmøder 2017
Dato

Invitation til

PUBMØDER
PUBMØDER SYDØSTJYLLAND

PUBMØDE NORDJYLLAND

Pubmøde november – onsdag den 8/11-2017
Pubmøde hos Johannes Koch
Johannes er i gang med en MG B roadster, MG BGT, samt
en Austin Healey Frø-øje og en kammerat har lånt noget af
værkstedet til at renovere en brandskadet Morgan +8, så der
er noget at se på. Husk en 20’er til kaffekassen.

Pubmøde september – onsdag den 27/9-2017
Der har længe været meget stille i Nordjylland, i hvert fald
når vi taler om pubmøder. Det vil vores nye medlem Erik Larsen gerne råde bod på. Erik har købt en MG B, og vil gerne
have en hyggelig spark-dæk aften med alle de lokale rødder,
og inviterer derfor til møde onsdag den 27/9.

Start kl. 19.00
Adresse: Varmarkvej 25, 6092 Sdr. Stenderup
Tilmelding senest 2 dage før på tlf. 28 40 10 82 / 20 46 10 82
eller j-koch@mail.dk

Hvis vejret tillader det, så kom i din Marque, så vi kan få en
hyggelig aften. Der er supergode parkeringsmuligheder i
både for- og baghave, så har vi vejret med os, kan vi få en
længe tiltrængt bilaften i det nordjyske. Skulle det regne, kan
bilerne parkeres i laden. Husk en 20’er til kaffekassen.

Sydvestjylland
8. august
12. september
10. oktober
14. november
2. december
Sydøstjylland
5. juli
9. august
13. september
11. oktober
8. november
Fyn
4. juli
1. august
5. september
3. oktober
7. november
5. december
Sønderjylland
5. juli
2. august
6. september
4. oktober
1. november
6. december
Midt/Vest
28. september
26. oktober
30. november
Nordjylland
27. september

Event

Annonceret

Tildmeldingsfrist

Pubmøde
Pubmøde
Virksomhedsbesøg
Virksomhedsbesøg
Pubmøde

januar
januar
januar
januar
januar

Sommergrill
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde

juli
juli
juli
juli
september

Køretur
Pubmøde
Pubmøde
Virksomhedsbesøg
Pubmøde
Pubmøde

juli
juli
juli
juli
juli
juli

Pubmøde
Grillparty
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Julefrokost

januar
juli
januar
januar
januar
januar

søndag aften før
søndag aften før
søndag aften før
søndag aften før
søndag aften før
søndag aften før

Bjarne – 29 91 29 85
Gert – 61 26 06 88
Ole – 82 43 25 77
Svend Åge – 24 40 52 39
Casper – 51 89 52 18
Gode forslag – 71 10 71 98

Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Pubmøde

september

5 dage før

2 dage før
2 dage før
2 dage før
2 dage før
2 dage før

Tilmelding
Tommy – 42 52 09 16
Jonathan – 40 20 71 96
Kaare – 20 64 10 30
Flemming – 22 99 67 25
Bøje – 28 25 60 15
Mikael – 30 23 32 97
Mogens – 21 67 09 49
Klaus – 21 56 55 30
Ivan – 21 16 16 23
Johannes – 28 40 10 82
Palle – 50 55 02 28
Palle Bang – 65 97 53 66
Steen – 66 15 15 85
Palle – 50 55 02 28
Mogens – 72 53 21 87
Carsten – 23 24 10 15

Erik – 30 32 75 76/98 68 64 10
Bjarne – 22 73 60 73

Adresse: Nymøllevej 139, Farstrup, 9240 Nibe.
Se også opslaget på facebook.
Tilmelding: Erik Larsen tlf. 30 32 75 76 eller tlf. 98 68 64 10,
Bjarne Rother tlf. 22 73 60 73
september 2017
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Bestyrelsen
Formand:
Jens Byskov Jensen
Billundvej 24
7323 Give
Tlf. 76 31 02 21
Email: jens@mgcc.dk

Løbs- og arrangementskoordinator:
Niels Jørgensen
Ørgårdssti 7
7700 Thisted
Tlf. 97 97 52 67
E-mail: niels@mgcc.dk

Bestyrelsesmedlem:
Claus Pedersen
Bogfinkevej 40
8382 Hinnerrup
Tlf. 40 35 36 22
E-mail: claus@mgcc.dk

Kasserer:
Carl Hellmers
Kobbelvænge 2
6000 Kolding
Tlf. 75 54 12 72
E-mail: carl@mgcc.dk

Sekretær:
Casper Jørgensen
Mjangvej 15, Kirke Hørup
6470 Sydals
Tlf. 51 89 52 18
Email: casper@mgcc.dk

Suppleanter:
Mia Norman Andersen
Ole Mørk

Nye medlemmer

/ adresseændringer
Claus Pedersen
Bogfinkevej 40
8382 Hinnerrup
Tlf. 40 35 36 22
E-mail: claus@mgcc.dk

Biltype-kontakter
FWD:

Midget:

Harry Lagoni
Mommarksvej 252
6470 Sydals
Tlf. 71 10 71 98

Magnette: Jørn Rasmussen
Overgaden 35
7080 Børkop
Tlf/fax: 75 86 22 56

SVW:

Jørgen Hansen
Drosselvej 9, Hammerum
7400 Herning
Tlf. 97 11 62 23

MGA:

Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 34 39

T-Typer:

MGB:

Dennis Linnet,
Fjordhestevej 2,
7323 Give,
Tlf. 21 60 96 13

Y-Typer:

Frank Neumann
Huldgårdvej 3, Hejlskov
7840 Højslev
Tlf. 97 54 23 03

MGB V8:

Søren M. Sørensen
Dyregård, Overbyvej 13, As
7130 Juelsminde
Tlf. 27 56 00 00

Z-typer:

Morten Vestendahl Nielsen
Rådyrvej 23, Søften
8382 Hinnerup
Tlf. 86 91 16 01

MGC:
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Harry Lagoni
Mommarksvej 252
6470 Sydals
Tlf. 71 10 71 98

H. K. Kristensen
Runehøjen 4, Hasle
8210 Århus V
Tlf. 86 24 41 93

september 2017

Asbjørn Pinholt
Holbergsvej 45
7500 Holstebro
Tlf. 97 42 75 05

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

Klubshop

Ulla og Mogens Pedersen
Damgårdvej 3
7323 Give
tlf. 21 67 09 49
E-mail: mogens@mgcc.dk
Bøger: Bjarne Rother
E-mail: rother@mgcc.dk

Pas godt på din
gamle kærlighed

Regalier: Carsten Thorgaard
E-mail: carsten@mgcc.dk
Arkiv
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 74 42 34 39
Udenlandske arrangementer
(Europa)
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
DK-6400 Sønderborg
Tlf. / Fax.: (0045) 74 42 34 39
E-mail: Gert.Joergensen@mgcc.dk

www.mgcc.dk

Gimming Autoværksted
MG - Triumph - Morris

Service - Reparation - Renovering - Veteransyn - Pladearbejde
Lakering - Interiør - Motorrenovering - SU karburatorer renoveres
Vestrupvej 165 - 8930 Randers NØ – Tel. 8642 0132
www.gimmingauto.dk - gimming-auto@tdcadsl.dk
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