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

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

Førende i beklædning:
Flyver- & bomberjakker
Læderhjælme
Sixpence / Caps
Kørehandsker
Halstørklæder
Googles mv.

webshop >>

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

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

www.mgcenter.dk << Webshop

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

30år
198
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4- 2

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

Formanden har ordet

Sæsonen er så småt ved at nå sin afslutning. I sidder her med
årets sidste nummer af MG Bladet, og forhåbentlig kan I se
tilbage på mange gode oplevelser i og med jeres MG i 2015.
I klubben har vi haft mulighed for at deltage i en lang række
arrangementer af meget forskellig karakter – jeg vil vove den
påstand, at der har været noget for enhver smag, pubmøder,
køreture, MGA jubilæum, klubmesterskabsløb og MG Sport.
Kalenderen er allerede ved at være godt fyldt med spændende aktiviteter i 2016, så I kan roligt begynde at glæde jer. Skulle
I have lyst til at arrangere et eller andet, skal I dog ikke holde jer
tilbage. Hvis I har en idé, I gerne vil have afprøvet, så kontakt
endelig Niels Jørgensen, der som arrangementskoordinator vil
hjælpe jer bedst muligt.
Jeg vil gerne sige en stor tak til alle, der har arrangeret noget
i klubregi i 2015! Vi kan være stolte over et flot engagement
her i klubben på alle niveauer. Også en stor tak til deltagerne
af de mange forskellige arrangementer. Der er i de senere år
flere medlemmer, der har talt om, at der måske ikke deltager
så mange i klubmesterskabsløbene mere. Uden at have de
nøjagtige tal ved hånden vil jeg mene, at antallet af deltagere
er blevet lidt mindre over de sidste to-tre år. Det er der sikkert
mange årsager til. Generelt er gennemsnitsalderen på medlemmerne ikke blevet mindre – og når folk kommer over en vis
alder, kan nogle få en tendens til at miste lysten til lange ture.
Derfor kører nogle medlemmer kun til løb, hvis det er lokalt.
En anden faktor er, at alting har en tid. For nogle medlemmer gælder det, at de har kørt løb i nogle år og trænger til en
pause. Men det er vigtigt at notere sig, at der også samtidig
kommer nye deltagere til. Det var natløbet et eksempel på.
Min holdning til afholdelse af klubmesterskabsløb er klar og
tydelig: Vi har afholdt klubmesterskabsløb i klubben så længe,
at det er blevet en vital del af klubben, en del af klubbens DNA.
For mig er et godt klubmesterskabsløb ikke nødvendigvis et
løb med mange deltagere. Faktisk kan et løb med 25 deltagere være mindst lige så godt som ét med 60. Så længe der er
medlemmer, der har lyst til at arrangere klubmesterskabsløb,
vil vi holde fast i den gode tradition.
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I Sydvest regionen har MG TD-ejer Poul Rasmussen tilbudt at
være hjemmesideredaktør – mange tak for det og velkommen! Fotos og nyheder, som man gerne vil have på hjemmesiden, sendes derfor til Poul på poul@mgcc.dk.
Jeg kunne generelt godt ønske mig lidt flere fotos på hjemmesiden. Husk på, at det er jeres/vores hjemmeside. Indholdet
skal gerne afspejle den aktivitet, der er i klubben – og jeg ved,
der sker rigtig meget i vores klub. Så når I har deltaget i ét eller
andet, hvor I har taget nogle fotos, så gør det gerne til en vane
at sende dem til en af vores hjemmesideredaktører. I finder
deres navne og e-mails både her i bladet og på hjemmesiden.
Hvis ikke vi som medlemmer fodrer redaktørerne med materiale, har de ikke noget at redigere.
Vi mangler i øvrigt en hjemmesideredaktør i Midt-Vest regionen. Der mangler vi også en pubmødekoordinator. Så hvis du
har lyst til at engagere dig i klubarbejdet, hører jeg gerne fra
dig.
Det bliver snart tid at pakke bilerne i vinterhi. Måske er der
små eller store reparationer, der skal udføres i vinterens mørke.
Måske har MG’en fortjent sin egen ønskeseddel til jul? Den
metode har jeg selv brugt i mange år – så undgår jeg forhåbentlig alt for mange bløde pakker. Husk på vores annoncører,
når julegaverne skal købes. De støtter os, og så er det en god
gestus at støtte dem ved både store og små indkøb.
Tak for en god sæson og på gensyn til næste år!
Jens Byskov Jensen
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Medlemsblad for
MG Car Club Denmark
Bladet udkommer
Januar - marts - maj - juli - september - november
Artikler og optaget stof dækker ikke nødvendigvis
MG Car Club Denmark´s meninger og synspunkter.
Redaktøren forbeholder sig ret til at redigere i tilsendt
materiale.
Eftertryk kun tilladt med kildeangivelse og tilladelse fra
redaktionen.
Ansvarshavende redaktør:
Anders Nyby Øster
Egeskovvej 4, 9800 Hjørring
Tlf. 2972 3617
mail: mg-bladet@mgcc.dk
Bladredaktion:
Bjarne Rother Jensen, e-mail: rother@mgcc.dk
Torben Juul Hansen, e-mail: webmaster@mgcc.dk
Carsten Thorgaard, e-mail: carsten@mgcc.dk
Invitationer/annoncer:
Invitationer til MG arrangementer omtales gratis så længe
annoncering ikke har karakter af reklame. Har invitationen/
annoncen reklameværdi, anses den som en kommerciel
annonce, og må betales på lige fod med øvrige annoncer i
bladet.
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Arrangementsoversigt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 41
Bestyrelse og kontaktpersoner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . side 42
Hvis du ikke modtager bladet kontaktes
Claus Pedersen
Bogfinkevej 40
8382 Hinnerup
Tlf. 40353622
Email: claus@mgcc.dk

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

Klubbens internetside

Tryk:
Økotryk, Videbæk
Oplag:
1.500 stk.

Køb og salg på facebook

Forside: Fra Midt Vest løbet
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Følg klubben på facebook

MG A 60 års

fødselsdag fejret

Gert fortæller

Forsamlingen lytter
Tekst og foto: Carsten Thorgaard og Jørgen Hansen
Vi befinder os i Frankfurt, nærmere betegnet på Frankfurt
Motor Show. Datoen er den 22. september 1955, hvor man
går og venter på præsentationen af den nyeste model fra
MG fabrikkerne i Abingdon. Betegnelsen er MG A, og den er
meget revolutionerende i forhold til de tidligere modeller fra
MG fabrikken.
Tidligt på sommeren 2015 blev det i Auto Galleriet Herning
besluttet at lægge billet ind på et arrangement i anledning af
MGA’s 60 års jubilæum.
Beslutningen blev forelagt MG Car Club Denmarks bestyrelse,
som takkede ja og efter ferien kunne planlægningen begynde.
Det mundede ud i, at vi den 19. september 2015 kunne holde
reception og træf i anledningen af 60 års dagen.
Der var bestilt godt MG vejr - og sådan blev det..
Vi skruer nu tiden frem til lørdag den 19. september 2015, og
vi befinder os i Autogalleriet i Herning. Alle ejere af en MGA
var specielt inviterede, desværre mødte kun godt 20 biler op.
Heldigvis var andre MG ejere også velkomne, så alt i alt nåede
vi vel op omkring 40 biler.

MGA vognene var placeret i Auto Galleriet, som i samme
anledning var ommøbleret.
Alle MGA’ere blev kørt indenfor i galleriets gange, hvor man så
kunne gå i tørvejr og betragte de flotte biler. MG shoppen var
også på plads, så man kunne gøre en god handel.
Efter velkomst af autogalleriets formand Marius Reese, kunne
Gert Jørgensen som repræsentant fra MG klubben også byde
velkommen til alle de fremmødte. Herefter var der fri til kl.
11.00, hvor Gert Jørgensen meget levende fortalte om tilblivelsen af MG A, godt krydret med anekdoter og billeder holdt
han forsamlingen tryllebundet i ikke mindre end halvanden
time. Gert beviste meget tydeligt, at han er en kapacitet på
det område.
Efter foredraget var der åbent i pølsevognen, der knap kunne
følge med til at servere for alle de sultne deltagere. Ca. kl. 14.00
satte ejerne af MGA bilerne sig til rette i deres køretøjer, og
kørte i en lang kortege ud til den store jernskulptur ELIA, hvor
der skulle fotograferes. Desværre forsvandt solen lidt på det
tidspunkt, og området helt nede ved ELIA, hvor bilerne skulle
stå, var meget fugtigt, men alle bilerne kom dog på plads og
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18 små kunstværker foran 1 stort

billederne blev taget, hvorefter man kunne returnere til Autogalleriet til en kop kaffe og et stykke kage. Hen på eftermiddagen begyndte deltagerne at køre hver til sit efter et fantastisk
arrangement, blot en skam, at ikke flere deltog.

Fin deling

Alle MG medlemmer havde i anledning af fødselsdagen
gratis adgang til Auto Galleriet efter aftale med MG Car Club
Denmark.
6

MGCC, Denmark

MG A i 3 udgaver

MG A i racertrim

MG A som campingtrækker

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

Charlotte Jørgensen
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Bag enhver mand står en kvinde og kvinden bag Bøje Hansen
er mig.
Jeg mødte Bøje for ca. 10 år siden og bortset fra, at jeg blev
forelsket i ham, syntes jeg det var et stort plus, at han ku reparere min bil, hvis den skulle fejle noget. Han viste billeder af en
gammel Ford T, han havde haft og fortalte endvidere ofte om,
hvor skønt det var at have sådan en gammel bil. Ja jeg tænkte
nok mit, mine biler har altid bare skuldet fragte mig fra A til B.
Men der gik ikke længe, før han købte den første af en række
biler og så var jeg solgt. Især MG’erne har vi haft rigtig mange
skønne ture ud i det blå med. Da Bøje blev klubshopbestyrer, gik det stærkt med at kende flere Mg folk og ikke mindst
konerne/pigerne/kæresterne. Den første gang vi skulle holde
juleafslutning for klubshoppen herhjemme, var jeg meget nervøs. Hvad var det for nogle folk og kunne jeg tale med dem?
Jeg var jo bare Bøjes kone og forstand på de gamle biler havde
jeg jo ikke. Men det gik godt! Damerne sætter sig ofte ved det
samme bord ved sådanne arrangementer og så kan vi snakke
om andet end biler.
Da gemalen købte vores MgB GT blev det lidt sjovere, for i

denne kunne jeg nå pedalerne og fik lov ”at køre selv”. Siden
da har jeg ofte selv kørt klubløb sammen med Anette som co.
driver.
Så er det pigerne mod drengene og konkurrencen bliver skærpet, lidt for vi tøser vil jo gerne vinde over vores gemaler
Ud over bilerne er jeg glad for ”de rigtige hestekræfter”, som
jeg gerne driller Bøje med. Vi har en joke kørende med, at
jeg skal have ligeså mange heste, som han har biler. Men det
kniber lidt med pladsen, så jeg holde mig til et par stykker. Jeg
har sklerose, som er en ufoudsigelig sygdom, og dette bevirker,
at jeg ikke altid deltager i alle de arrangementer, som er planlagt. Især kniber det med kræfterne i venstre ben, så koblingen
i de gamle biler kan være en udfordring til tider.
Men der komplementerer bilerne og hestene hinanden
godt. Holder musklerne ved lige med min ridning og i begge
tilfælde kommer jeg ud og får vind i håret.
Det sidste nye er at Bøje har deltaget i en herlig MG tur til
England sammen med 19 andre og 10 gamle biler.
Vi ses derude

MGCC, Denmark
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Redaktionen på besøg
hos Michael Amorsen
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Af Anders Øster
Michael er jo en kendt person i MG kredse, og i forbindelse
med at redaktionsudvalget skulle afholde et møde den 17.
september spurgte vi Michael, om vi have mulighed for at
afholde dette møde hos ham i Tånum.
Michael sagde straks ja og i den anledning talte jeg med Michael om hans interesse for klubben og MG i særdeleshed.
Det udmøntede sig i denne beretning, hvor Michael fortæller
om baggrunden for hans store interesse.
”Michael er egentlig født ind i en bilfamilie og hans far blev
udlært hos Bjerregaard og Moe i Randers. Det var et Opel/GMC
værksted, så hele min barndom og tidlige ungdom har vi altid
kørt forskellige modeller af Opel.
I 1983 blev min far Toyota forhandler i Randers hvilket bevirkede, at vi i familien ikke længere kørte tysk, men derimod
japansk.
I 1986 fik jeg så kørekort og i sommeren kom jeg til Øster
Hurup sammen med nogle gutter og her kom jeg forbi en
klassisk bilforhandler, hos hvem der stod en rød MGB. Jeg blev
meget betaget af denne bil og det - jeg var særlig imponeret
af - var instrumentbordet med de runde instrumenter og
kontakter m.v.
Det blev straks min drømmebil, men som ung studerende var
der ret beset ikke råd til slags.
Efter soldatertiden kom jeg i lære ved en virksomhed som beskæftigede sig med institutionslegetøj og samtidig med det,
begyndte jeg at interessere mig for fotografering. I forbindelse
med denne interesse begyndte jeg at lave lokal TV i Randers,
hvor jeg var i 4 år.
Dette indebar at jeg begyndte at fotografere til nyhedsreklamer samt lave reklameindslag. En spændende tid, hvor jeg
lærte rigtig meget omkring fotografering og tv produktion.
Sideløbende hermed tog jeg en egentlig fotografuddannelse.
Efter nogen tid blev jeg så headhuntet til et reklamebureau i
Hadsten i 2000, og her var jeg i 3 år.
Så blev jeg hentet til til Søren Hartly i Viborg y, og fra det
tidspunkt begyndte MG feberen rigtig at ramme, for han var jo
også MG mand.
En dag i 2006 kommer Søren Hartley ind i studiet og siger, ”hør
her Michael, jeg har købt 5 biler i Florida og de bliver samlet til
afsendelse i Miami og der er plads til én mere. Skal du ha’ én
med?”
Jeg ringede til Lotte og vi blev enige om, at det kunne være
sjovt at prøve og på nettet fandt jeg en grøn MGB fra 1966,
som var sat nogenlunde fint i stand.
I sommerferien ringer Søren Hartly og siger, ”så kan du godt

Redaktionsmøde

Redaktionsmøde

Redaktionsmøde
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Indmarchen ved CRAA 2015. Her vandt vi 4 rejser til Le Mans for
bedste påklædning til bilen.

Jakob og Blue nelly ved Udbyhøj. Randersløbet 2014.

Min MGB V8 fra 1973
droppe sommerferien, vi har fået nogle containere hjem fyldt
med biler”.
Bagerst i containeren holdt vores lille grønne MGB og den så
så fin ud.
Det blev starten på vores MG karriere og allerede kort tid efter
deltog vi i MG løbet i Randers, som også dengang blev arrangeret af Graversen familien.
Under løbet kom vi til at holde ved siden af en anden grøn
MGB, som jeg fuldstændig tabte mit hjerte til. Em MK 2 på danske sorte nummerplader, også fra 1968. Helt original.
Den viste sig at tilhøre Jens O. T. Kristensen fra Hjørring og vi
aftalte, at såfremt den på et tidspunkt blev til salg, ville han
henvende sig til mig.
Halvandet år efter ringede han og sagde, at den var til salg og
såfremt jeg stadig var interesseret i den, skulle jeg komme til
Hjørring.
Jeg tog toget til Hjørring og kunne efterfølgende køre hjem til
Randers som ejer af denne dejlige bil.
12

En lille sjov oplevelse var, at jeg kørte i tåge hele turen, indtil
jeg kom til det sted, hvor jeg første gang kørte i MG. Da skinnede solen fra en skyfri himmel, og hvad vorherre har ment
med dette er ikke let at sige, men jeg har kørt MG lige siden.
Fra 2006 og til i dag har jeg ved nærmere eftertanke haft 14
MG’ere af forskellige modeller.
Lotte og jeg har haft stor glæde af at deltage i forskellige MG
arrangementer genne årene og har her mødt mange spændende mennesker og efterfølgende fået mange gode venner.
På daværende tidspunkt syntes vi ikke, der var så mange ture
i Randers området og i 2008 fandt vi ud af, at vi ville prøve at
arrangere en tur i Tånum og vi kaldte den Tånum Cottage.
Konceptet skulle være, at vi mødtes i Tånum, sparkede lidt
dæk og så begav os ud på en hyggelig tur med besøg på et
spændende sted – det være sig slot, herregård e.l.
Efter en rundvisning skulle turen igen gå tilbage til Tånum,
hvor Lotte, hendes søster og Cecilie ville være klar med kaffe
med hjemmebagt kage m.m. En rigtig god oplevelse.
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Kathrine og Jakob ved Bunker By Night i Silkeborg 2015

Moster ved Molly i Tånum

Wedelslund træf 2014, Kent, Jakob og Michael med lidt af
grejet fra officersteltet

Det er efterhånden blevet til en tradition og i år, hvor der var
28 biler og 60 deltagere, var det så 7. gang vi afholdt denne tur.
Siden har jeg gennem klubben fået en rigtig god ven, nemlig
Kent Røjkjær.
Tånum er et lille samfund udenfor Randers, og her fandt vi et
lille bindingsværkshus, som var i rigtig dårlig stand.
Dette har vi iøvrigt renoveret gennem de seneste 10 år, og
huset står nu som et dejligt hus med anneks, garage osv.
Jeg har senere fået bygget min egen garage i tilknytning til
huset, også bygget i gammel stil. Denne er indrettet lidt som
en engelsk lounge, hvor bilerne har deres egen dagligstue.
Rigtig hyggeligt.
Garagen er dekoreret med mange engelske historiske effekter,
ikke alene fra 2. verdenskrig, men også fra efterkrigstiden.
Deriblandt også mange MG effekter.
Jeg har valgt, at mine 4 biler skal køre rigtig meget. Det er ikke
glansbilleder, men de er teknisk i orden og kører rigtig godt.
I år er det blevet til 10.000 MG kilometer og min elskede MGTA,

som jeg købte i England i 2011, har i år kørt 4.000 km.
Kent og jeg har valgt at afholde et Airman show, hvor vi er
klædt ud som Royal Air Force piloter. Vi havde da deltaget i
Classic Race med Kent’s bil, og jeg syntes også, jeg skulle have
en racerbil fra før krigen at køre i.
Det lykkedes mig så at finde MG TA’en i England. Det var en
model fra 1936. Efter lange forhandlinger med den tidligere
ejer enedes vi i oktober om prisen og jeg tog min tro følgesvend - sønnen Jakob - med til England for at hente bilen.
Vi kunne køre i åben bil fra Esbjerg og hjem og siden har ”Blue
Nelly” - som hun kaldes - kørt godt.
Bilen har haft skiftende ejere både blandt engelske piloter
under krigen og efterfølgende blev den solgt til USA.
Bilen kom senere til England og er blevet restaureret i motor
og gearkasse i 2008.
Nu har jeg så haft både MGA, MGB, MGTD og MG Midget og
spørger man hvilken bil, jeg helst vil køre i, så er svaret MG
TA’en.
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På tur til Danmarks flyvemuseum i Stauning 2014.

Racerløb med smil på læben til Classic Race Aarhus
Den kører efter nutidige standarder helt forfærdeligt, men den
kører sjovt og underholdende. Den vækker samtidig opsigt og
giver grundlag for nogle gode samtaler på vores ture.
Min lille Midget, som hedder Molly, er hentet i Eastbourne i
2008, hun er malet med Union Jack over hele bilen og det har
givet anledning til mange sjove oplevelser. Da vi kom hjem
med den, sagde min da 11-årige datter, ”far, når jeg får kørekort,
skal jeg have Molly at køre i”. Selvfølgelig skal du det min pige
blev svaret, og nu er Cecilie her i september blevet 18 år, så det
bliver fra næste år hendes sommerbil.
På den måde, kan vi reelt sige, at vi har givet depechen videre
til den yngre generation i familien.
Nu er sønnen Jakob kommet på banen og han mener, at han
skal køre Blue Nelly, når han får kørekort.
Det er vi nu slet ikke enige om endnu, så mon ikke vi skal
erhverve en Midget til ham, når tiden kommer.
14

I min nye garage er det hensigten at videreføre de garagemøder, jeg afholdt i min tidligere garage. Her hyggede vi os med
samvær, foredrag m.v. hver anden måned.
Man kan godt sige, at jeg er født 90 år for sent. Garagen er
indrettet som et engelsk herreværelse med bibliotek, rød Chesterfield stue, gamle paneler, ældre radio modeller og hygge
belysning. Ideen med det er, at man – når man mødes – kan
opnå en hyggelig og afslappet atmosfære. Når jeg går ude i
garagen hører jeg altid gammel musik såsom, Vera Lyn, Benny
Goodmann, Glen Miller m.v. Det er for mig et sted, hvor jeg
slapper af og samler kræfter. Det er ikke et egentligt værksted,
men hvor jeg kan pudse bilerne og lave småting.
Min tredie MGB – en V8 – som jeg har haft i 5 år nu, er til salg
nu igen.
Jeg har fået den tanke, at jeg gerne vil have en MGB GT – den
skal helst være orange – i 70’er stil a la Brett Sinclar og De
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Vinder af ”Show Class Race” Craa 2014
uheldige Helte.
Min svigerinde har – sammen med andre – valgt at koncentrere sig om hippie stilen i slutningen af tresserne og begyndelse
af 70’erne.
De samles så 15 – 20 mennesker og lever sig ind i rollen som
hippier fra den tid.
Det kan jeg så prøve at deltage i sideløbende med den anden
stil, hvor menuen står på Tweed jakkesæt, Royal Air Force
uniformer m.m.
Jeg har valgt at køre i tidstypisk engelsk tøj, når jeg kører på
ture i MG’erne, specielt Bue Nelly. Med undtagelse af kørsel til
arbejde tilstræber jeg mig derfor at tilpasse påklædningen til
bilen. Det synes jeg er sjovt.
Det indebærer også, at jeg samler på alle former for engelske
effekter, det være sig gamle kaffestel, tændstikæsker, lightere,
cigaretetuier, whiskyflasker og meget andet. Jeg har sågar er-

hvervet et gammelt officersbord, som jeg kan slå op. Det giver
en spændende snak med andre på turene.
Efterhånden som børnene bliver ældre, bliver det et anderledes liv for ”os ældre”, i det vi nu får mulighed for at tage på ture
– også over flere dage – uden at skulle tage nævneværdigt
hensyn til børnene.
Det bliver et nyt liv, et liv som vi også ser frem til.
En lille ting som mange i MG klubben ikke er klar over er, at
jeg i Blue Nelly i 2014 vandt vores løb til Classic Race. Det var
en kæmpe oplevelse at prøve at køre race på en racerbane,
selvom vi godt nok kun kørte i showklassen, så er der alligevel
dramatik og spænding, når vi kører 3 gamle biler fra 30’erne.
Stå der på skamlen og modtage en pokal for Classic Race, det
er en stor ære og fornøjelse.
Det er en pokal, jeg er utrolig glad for.

MGCC, Denmark
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Fraktion Århus Syd
tur til Als maj 2015
Af Erling Sørensen Poulsen
Årets højdepunkt for os 5 i ’Fraktion Århus Syd’ – Bjarne Bachmann, Poul Færgemann, Steffen Andersen, Preben Balskilde og
undertegnede er ’Touren’ – netop overstået. Denne gang med
målet Als. Traditionen tro starter vi tidligt med morgenkaffen
hos Jette og Bjarne i Beder. Dette år endda så tidligt, at Bjarne
endnu stod i morgenbadet, da vi 3 fra Solbjergbanden rullede
op. Det blev taget med godt humør, varm kaffe og efterhånden også de nybagte rundstykker

Næste stop blev lidt kulturelt betinget, nemlig Jelling Kirke
med de to runesten – nu sat i ly og beskyttet imod hærværk
og erosion fra luften af Kulturarvsstyrelsen og Nationalmuseet.
Denne dag blev de samtidigt filmet af et italiensk filmhold.
Så endnu et bevis på den internationale betydning for Gorm
den Gamle og Harald Blåtand (Bluetooth – er jo også opkaldt
efter nævnte herre). Efter forpustet opstigning til udsigten fra
begge store runehøje – der var vist 57 trin op til den højeste
– meldte sulten sig også fluks. Sådan en frokostpause giver
anledning til god kammeratlig snak – også om vores biler.

Vi drog afsted i rimeligt godt kørevejr – og som sædvanen byder det - ad de små og hyggelige veje, vi sjældent eller aldrig
har tid til at færdes ad. Bravo for Google Maps og en pæn sjat
data på mobilen.
Første stop - efter lidt søgen - var Gudenåens udspring i Tinnet
Krat nordvest for Tørring. Vi har tradition for at have god tid
til stop undervejs med kaffe, lidt kage og en god madpakke
medbragt. Vi sendte 5 spytklatter afsted ad den 176 km lange
vandvej imod Randers udløbet og Kattegat.

16

MGCC, Denmark

Næste stop var ved søen nær Jels – overskyet vejr nu og strid
blæst – kun en kort kaffepause i kulden og derefter ned i bilernes relative lune kabys – og nu i et hug mod Høruphav og
Hotel Baltic sydøst for Sønderborg. Selvfølgelig var Christian
X’s bro oppe, lige da vi skulle passere, sejl har forret for motor
stadigvæk.

ikke vores vandrekort].
Næste dag kørte vi Als tynd. Første stop var ved Vagns SAAB
museum i Svenstrup. Døren stod heldigvis åben, og vi hilste
på Vagn, som netop stod og ventede besøg fra den canadiske
SAAB klub. Det var prægtige biler - kun to-takts - og en omfattende viden om dem, som han her afslørede.

Eftersom vi er 5 i Fraktionen, bestiller vi 3 dobbeltværelser,
Bjarne og Poul er roommates, Preben og jeg ligeså, og så er
der jo ’vores unge mand’ Steffen, der så kriger det sidste værelse for sig selv. Og dette år viser det sig, at heldet tilsmiler ham,
for han løber med det største værelse – og det fryder han sig
over – højlydt og smågrinende. Hotellet er udstyret med et
vidt omtalt og anerkendt gourmetkøkken. Dette erfarede vi
også – den første aften dog kun med en én retters menu efter
langt over en times ventetid - også på øllet!
Den anden aften Gallamiddag med fire retter – og traditionelt
for denne slags restauranter - med små overraskelser indlagt.
Én af dem var åbenbart, viste det sig, at ’kartofler til’, kun
betyder to små til hver – ja kun én til Preben den første aften.
Det var i øvrigt muntert at betragte mine medkøreres ansigtsudtryk, da tallerkenerne blev stillet foran dem. Jeg tror ikke, vi
booker på gourmethoteller fremover!!
Hotellet ligger ellers smukt ned til en lille havn fyldt med
tyske både. Der er nemlig forbindelse på den anden side af
halvøen Kegnæs til den lange dybe Flensborg Fjord, som det
tager i timevis at sejle ud af fra bunden. Så hellere køre i sin bil
til Høruphav og være ude på havet og i båden næsten med
det samme. Lige forbi løber også Gendarmstien – en yndet
spadseretur på 74 km langs nordsiden af fjorden – dog ikke for
MG-kørere! Vi er jo kommet for at benytte bilerne – absolut

Næste stop var på Als nordspids ved Augustenhof Fyr. Her
drak vi vores formiddagskaffe og holdt sludrehvil [Billede 8].
Vi var selvfølgelig forbi Nordborg, Danfoss fabrikkerne og
Universe, som denne dag var lukket. Fantastisk bygningsværk
herude i den landlige idyl. Ikke alle afkroge i Danmark er altså
udkantsområde. Færgehavnen Fynshav har forbindelse til
både Fyn og Ærø.

MGCC, Denmark
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På vores indtil nu 4. Tours - kører bilerne meget på kort tid.
Skønt det er gamle biler, klarer de udfordringerne forbavsende
fint. Dog vores mest renoverede og gennemrestaurerede
bil – én af de røde, den er fra Bederområdet - får gerne en eller
anden grille. I år brændte den stoplyskontakten. Det var ikke
så sjovt for ejeren, der fluks kontaktede Lars Bonnevie ovre på
den anden side af vandet.

Sidste stop på dagens program blev Augustenborg Yachthavn
og Slot. Smukke, smukke steder begge..

Endelig tog vi til Sønderborg Slot og Havn for en sen gang
reparation på sulten.

Dybbøl Mølle ’tvende gange skudt i grus’ og Dybbøl Banke
med den vide udsigt over omgivende landskaber. Med de
nyeste afsløringer om 1864 fornemmer man også, hvor udsatte soldaterne måtte have været for beskydning på denne
bakketop.
Tredje dag slutter jo hjemme i vores respektive hjem, men først
sent, tit meget sent, for vi er ude på også at opleve nyt hele
18
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tredjedagen hjemover. Ad småvejene - som tidligere omtalt.
Men jeg erfarede undervejs, at det er en hård kamp med
Google Maps for at undgå motorveje, skønt jeg mente at have
fravalgt netop dette i indstillingerne. Hele tiden kæmper skidtet for at lede os på de hurtige ”afveje”. Det må vist lige tjekkes
ud en ekstra gang - hvorfor? Efter et smut til ”verdens ende”
yderst ude på Kegnæs kørte vi til Gråsten Slot og Park for at

på dette historiske sted. Gamle veje via Vejle betyder bakker.
Der er jo specielt én bakke – den op imod Munkebjerg fra
fjorden. Den benyttes til Munkebjerg Hill Climb. Vi prøvede en
Hill de-Climb på den. Det var den også fantastisk til.

indtage vores traditionelle ’Onsdags-snegle’ til kaffen. Det er i
øvrigt moderne gartnere, der huserer her. Plænerne klares helt
automatisk af robotklippere].

Ned gennem Vejle tog vi retning mod Juelsminde med den
nybyggede store lystbådehavn. Det er vist hovedsagelig Vejlefolk, der har lagt sig ind her, tæt på det åbne hav og de fine
sejlmuligheder.

Og græsset er i meget fin form trods plænestørrelse.
Nu da vi jo næsten var henne ved Udlandet var stemningen
der til lige at få lidt tysk vejstøv op under skærmene – en lidt
sjælden art for vores klassiske biler. Samtidigt kunne disse
støvgener i vores halsregioner undgås med nogle udenlandske, danske dåseøl fra Wassersleben. Sulten fik eine grosse
originale Currywurst mit Pommes på halsen, så det er hele 3
ting, der faldt på plads på denne måde.
Vi rundede derefter Åbenrå og Haderslev ad den smukke
gamle A10 på vej i mod næste stop, Hejlsminde. Umådeligt
smukt beliggende med vid udsigt over imod Fyn. Ganske få
km. herfra bevægede vi os alvorligt op i højden mod Skamlingsbanken med toppen Højskamling 113 m. over havet som
vores næste stop. Herfra var udsigten endnu bedre og kaffepausen blev indlagt her midt i suset fra de mange folkemøder

Nogle i Fraktionen havde aldrig været i Snaptun, hvilket vi så
slutteligt fik rettet op på. Efter en lang dag med MGB susen
fra motorerne og med den friske luft i næsen, tog vi afsked
med hinanden ved stationen i Odder. Hele 3 dage i topløse
MGB’ere – det er sådan det skal være – men meget heldigt i
dette års kolde, våde vejrlig sidst i maj måned.
Mætte var vi af indtryk og km. (450 miles på tre dage viste min
tæller), samt godt kammeratskab. Endnu en gang vil vi opfordre alle jer andre til at slå jer sammen i jeres egen Fraktion af
MG Car Club Danmark og lave jeres egen Tour – først herved
udnytter vi vores bilers potentiale fuldt ud.
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Et nyt medlem fortæller

MG CarClub

DENMARK

Af Anders Øster
Gennem et helt år havde Lars Jeppesen – som er bosiddende
i den dejlige østkyst by Sæby – gået og tænkt meget alvorligt
over erhvervelse af en MGB.
Han havde på det tidspunkt aldrig kørt – eller været ude at
køre i et sådant køretøj – men alligevel var der noget, der
fængede ham.
Han syntes det var en flot bil, den var spændende og han følte
en stor lyst til at erhverve denne model.
Så var der gået et år, og efter at have set og prøvet flere i
denne periode, faldt han i februar i år over et eksemplar i Skanderborg. Bilen var importeret fra USA, men - viste det sig - i fin
karrosserimæssig stand.
Da han ankom til stedet, blev han oplyst om, at bilen havde
stået et tørt sted i 8 år uden at have været startet. Han oplyser
endvidere, at bilen var camoufleret med et meget tykt lag støv
og at det var vanskeligt at se farven på bilen.
Men han besluttede sig – uden at have erfaring med klassiske
biler – at købe bilen, og den blev fragtet til Sæby.
20

Det viste sig at være en sej kamp at få den startet, men ved
naboens hjælp – og lidt æter – lykkedes det til sidst.
Bilen blev efterfølgende sendt til nordjyllands MG guru Kurt
Christensen i Hjørring, og han gjorde – ifølge Lars - et godt
arbejde.
Motor, gearkasse m.v. blev adskilt og forsynet med diverse
reservedele, og efter 3 ugers arbejde fra Kurt’s side, var den
helt klar til at gå sommeren i møde.
I sommer har Lars og kæresten Dorthe adskillige kilometer i
bilen, og de er begge meget begejstrede. Dorthe kører selv
ofte i bilen, og som hun siger ”jeg kan slet ikke lade være”.
Næste år har de tænkt sig at deltage i nogle af MGCC’s klubarrangementer. I den forbindelse orienterede undertegnede
også om de onsdagskøreture vi arrangerer i nordjylland. Ture
som efterhånden får deltagelse af flere køretøjer.
Vi ønsker Dorthe og Lars velkommen i klubben og håber samtidig, de må få nogle dejlige timer i deres nyerhvervelse.
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Klubmestre 2015

Efter et spændende og veltilrettelagt natløb i omegnen af
Grindsted i det bogstaveligt talt MØRKE Jylland, kunne årets
klubmester kåres.
Nr. 1 blev Harry Lagoni, Peter Emil Christensen tog sig af 2.

pladsen, mens Flemming Duerlund blev nr. 3.
På billedet ses den nykårede mester i midten med nr. 3 til
venstre og nr. 2 til højre.

Kalenderbilleder
Så er det tid for at få samlet billeder sammen til
næste års kalender.
Send dine bedste billeder til:
ole@vindingvej25.dk
Senest 1. december.
Billederne skal være i høj opløsning, så
de kan bruges til tryk.

2015

Billeder fra og til nettet dur ikke.

Foto: Mic

hael Am
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En Co-drivers oplevelse i
Midt/Vest løbet
Af Peter Christensens søn Peter Andres
Min far og jeg (også akkompagneret af den trofaste hund)
ankom om formiddagen kl. 9.30 og blev - efter en briefing og
kaffe m. brød - sendt af sted ud på ruten.
Efter en kort tur ned igennem Videbæk Hovedgade, ankom
vi til den første post, hvor man skulle skrue 5 bolte fast til 5
møtrikker og det så hurtigt som muligt.
Da der både var tykke og tynde bolte og møtrikker, spredt
ned i en kasse, så det var nu ikke helt let.
Efter et ydmygende nederlag, kørte vi videre mod post 2.
Under ruten kørte vi forbi adskillige flotte naturområder, så
udsigt var der også nok af, før vi ankom til posten.
På denne post var der placeret 2 tæt stående kegler ude på en
græsplæne.
Man skulle så fra en hvis distance, kaste nogle bolde mellem
keglerne.
Efter denne post gik turen videre mod post 3, hvor der også
var mulighed for at køre ned forbi monumentet ‘Elia’.
Kort efter ankom vi til post 3 som var et bil galleri, hvor vi også
fik serveret sandwich og vand, og vi kunne derefter gå på
oplevelse blandt mange flotte køretøjer.
Efter at alle havde spist sig mætte og havde fået brugt hornhinden, begyndte folk at begive sig videre igen.
Efter ankommest til post 4, og efter at vi havde fået tanket
kaffe, gik vi i krig med posten.
Her skulle man køre op og bremse foran 2 metal pæle, som
var forbundet med en snor. Jo tættere du var på snoren, jo
færre point mistede du.
Ruten til post 5 var turens længste, så der blev fra vores side
desværre kørt forkert et par gange, men det lykkedes da også
til sidst at komme tilbage igen.
Post 5 var en quiz omkring MG’ens historie, og efter at vi havde
kørt den igennem, hoppede vi i bilen og begav os imod
dagens sidste post.
Post 6 var på en flot og hyggelig kro, med en stor, flot, velholdt
have og med en sø placeret i midten.
Selve posten spurgte, hvor mange rundkørsler, vi var kørt igennem på hele turen.
Efter at vi havde svaret, gik det pludselig op for mig, at hunden
ikke var at se.
Jeg hører meget kort tid efter et stort plask, komme omme
bag fra huset og adskillige mennesker hyle af grin.
Da jeg endelig når om bag huset, er der flere, som hygger sig
med at kaste pinde ud i søen og se på hunden kaste sig med
hovedet først ned i det dejlige beskidte vand.
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Så en personlig tak herfra, det var en våd hund, jeg sad med
på turen hjem ;)
Vi blev desværre nødt til at tage hjem kort tid efter, så vi kunne
ikke være med til aftensmaden, og prisuddelingen, men jeg er
sikker på, at der har været god stemning og god mad.
MGCC, Denmark
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Fra dele i papkasser til bil
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Af: Palle Møldrup og Rikke Schultz
Ideen til at bygge og samle en gammel MG
blev næret af et pubmøde hos os på Fyn.
Jørgen Hansson havde en halvskrællet MGY
stående, og den ville han smide ud. Så vi var
velkommen til at få den.
Det takkede vi ja til, og da vi havde hentet
MGY’en, kunne vi godt se, at det ville kræve
rigtig meget. Ud over at karossen var ved
at forsvinde nedenfra, manglede der motor,
gearkasse, bremser og meget mere.
Så en snak med Frank Neuman (kontaktperson for MGY) førte til, at Frank foreslog, at
vi kikkede på den MGY, han havde stående.
Han havde hentet den i England for ret mange år siden, og var ikke kommet videre med
den, men havde i stedet taget en gang mere
til England og købt en færdig restaureret.
Så vi tog op til Frank og Sonja og købte
deres u restaurerede MGY. Vi fik den op på
autotransporteren og kørte den hjem til Fyn.
Her stod den lidt på vores værksted. Vi fik
motoren startet op og fik konstateret, at den
og gearkassen virkede.
Samtidig begyndte vi at pakke kasserne med
de mange stumper ud og at skrive dele ned
efter det nummersystem som NTG i Ipswich
bruger, så vi efterhånden kunne få en liste
over det vi havde og så småt begynde at
lave lister over det, vi IKKE havde.
Næste fase var at skille karosseriet fra chassisset, få svejset de steder på skærme, som
ikke var færdige. Herefter fik vi kørt karosseri,
døre, hjælme, klapper, skærme og andre pladedele til ”sandblæsning” og grundmaling.
Så kom al slibe- og spartelarbejdet, efter at
delene var blevet hentet igen. Så kom anden
gang grundmaling.
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I vognporten på den lille gård, hvor vi bor, indrettede vi i et
partytelt - en ”malekabine” - så alle delene blev grundet og
efterfølgende sprøjtet to gange.
Og så blev alle pladedelene lagt på lager til senere samling.
Herefter gik arbejdet i gang med chassis’et. Adskillelse af
bremser, hjulophæng, styretøj, indkøb af nye dele, bremsecylindre, pakninger m.v. Slibning, grunding og maling af chassis,
benzintank, fjedre, støddæmpere og andre dele.
Herefter påbegyndtes arbejdet med træværket. Instrumentbord og træværk rundt om vinduer blev renset, slebet og
lakeret rigtig mange gange.
Motoren fik den store tur med nye lejer, ventiler, vandpumpe
og oliepumpe.
Så gik vi i gang med at bygge dørene op med rullehejs, rudelister og ny beklædning og istandsat træværk. Vi valgte at lave
det hele selv og ikke bruge de mange penge på køb af betræk
på døre, torpedo og bagsædesider i England. Så der gik mange,
men også hyggelige stunder med at skære, klippe, tilpasse og
montere.
Chassis’et skulle nu have monteret den renoverede motor og

den 5-trinsgearkasse, vi valgte at forsyne bilen med. Og så
skulle ”dyret” prøves. Motoren blev peppet lidt op med en
brugt Mosskompressor. Hvorfor nu det? Jo, de små 50 HK som
motoren ydede, var ikke meget til kørsel på almindelige veje,
når turen gik over lidt længere afstande. Så kombinationen af
en kompressor og en 5-trinsgearkasse var vores bud på en løsning, der kunne betyde, at vognen kunne følge den moderne
trafik uden en voldsom tuning. MG har siden 1930’erne brugt
kompressor på mange MG modeller og også modellen MGY
har været udstyret med kompressor.
Nu kunne arbejdet starte med at samle chassis og karosse, tilpasse gulv og kardantunnel og at få lagt ledningsnet og starte
arbejdet med at få lys, afvisningsblink, horn, starter, viskere m.v.
til at fungere. Rikke påtog sig at være el-mester og gjorde det
med glamour. Noget af det mest krævende var at få de gamle
afviservinger til både at slå ud og at blinke. Men det lykkedes.
Så kunne skærme, trinbrædder, bagagerumsklap, motorhjelm
og front- og baglygter monteres. Hertil det ret krævende arbejde med at tilpasse interiøret med nye trælister til fastgørelse
af beklædning og himmel. Her valgte vi igen at lave det hele
selv. Det krævede meget tilpasning og omhyggeligt skærearbejde. Men ruder og soltag og interiøret faldt på plads. Sluttelig
montering af døre og vognen var nu ved at være færdig.
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Timer? Svært at sige. Det har taget 5 år, men jo kun i fritiden. I
2014 rykkede vi rigtig og fik styr på det store samlearbejde og
fik vognen synet i slutningen af året.
I 2015 har vi været på en 14 dages tur i Sverige. Det var en fin
tur og vognen kører godt. Det uafhængige hjulophæng med
skruefjedre med tandstangstyring foran og en bagaksel med

De dion-button ophæng giver en god, præcis styring og
vognbeliggenhed. Ikke helt underligt at MGY’en har været en
god repræsentant for MG og deltaget i en række løb gennem
tiden. Men ingeniøren, der konstruerede MGY’eren, var heller
ikke mindre end Alec Isigonis, der senere konstruerede den
legendariske Morris/Austin Mini.
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En sommertur til Sverige
28

Byskiltet til Kristianobel. Byen bygget
af Kristian den 4.

Af: Palle Møldrup
Denne sommer skulle Rikke og jeg en uge
i sommerhus på Øland i Sverige med børn,
svigerbørn og børnebørn.
Vi valgte at pakke den lysegrønne MGY, vi
havde arbejdet på i 5 år. I vinter blev den
synet og indregistreret. Nu skulle den prøves.
Børnene med deres familier kørte selv.
Den 65 år gamle vogn havde været igennem en total restaurering. Uden Claus Ottesen som teknisk chef, var det aldrig gået. En
stor tak til Claus for hans store viden, kunnen
og tålmodighed. Og tak til Lars Bonnevie
for mange stumper og endvidere til mange
andre, eksempelvis de gode folk bag MGY
hjemmesiden, der har så mange gode informationer. Og sidst en tak til Frank Neuman,
der tålmodigt havde en ”papkasse” - MGY
stående i mange år, inden han besluttede
sig for at sælge stumperne. Frank syntes, der
var mange andre projekter, der var vigtigere
at tage fat på, og tak til Jørgen Hansson, der
gav startskuddet til, at jeg fik bacillen til selv
at bygge en gammel bil. Han sagde nemlig,
at han havde et MGY-lig stående, han ville
smide ud. ”Liget” havde nogle gode stumper,
der indgår i det færdige køretøj.
Så vi pakkede MG’en til en sommertur til
Sverige. Og fint gik det. Men lidt finjustering
skal der jo til. Karburator justering, remstramning fra motor til kompressoren, et enkelt
dørbeslag, men ellers ikke mere.
Og så er det nu dejligt at futte af sted i en
gammel velkørende vogn, der appellerer til
at køre ad de mindre veje.
Øland er et besøg værd. Her får man set
den store kalkstensslette, der har givet
mange havesten i danske haver, de kendte
rødlige Ø-landsfliser. Man kan også opleve et
artsrigt blomstervæld, masser af spændende

Byskiltet til Kristianobel. Byen bygget af Kristian den 4.
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Torhamns Udde Sydspidsen af Østsverige

På vej mod Karlshamn via Törnerydsdal

Hvad er det lige for en bil? Falsterbo Sydskåne

Uppåkra lige uden for Lund

jernalderborge og fund helt fra bronzealder til jernalder og
videre til vikingetid.

Kører man ad E22 sydpå fra Kalmar, må man ikke misse Brömsebro fiskerøgeri. Her kan man købe mange forskellige frisk,
røgede fisk og endvidere indtage sin frokost i den tiltalende
butik.

Man kommer derover via en 6 km lang bro, der går fra byen
Kalmar på fastlandet til Färjestaden på Øland. Vi boede en uge
i byen Möbylånga lidt mere sydpå, og tog ture herudfra i den
uge, vi havde huset med god plads til den store familie.
Og når man nu er i Sverige er Kalmar et besøg værd. Byen
kalder sig Nordens hovedstad. Det var her det lykkedes vor
dronning Margrethe den 1. at samle norden i 1397 i en fælles
union. Den holdt i ca. 125 år. Især Kalmar slot giver et spændende billede af historien fra Middelalder til Renæssance. Her
er også rigtig meget at opleve for børn.

Byen Kristianopel er bygget af Cristian IV i et forsøg på at holde
den sydlige del af Sverige under dansk flag. Det holdt ikke så
længe.
Og længere sydpå - på den sydligste spids af Østsverige - er
det en oplevelse at besøge Hästhallen. Inde i skoven er der
en mængde helleristninger. Bronzealderfolk har her gennem
århundreder afbildet sider af livet i yngre bronzealder fra
ca. 1.100 - 500 år før vor tidsregning. Skibe og mandskab der
ønskes god rejse, og skibe der kommer tilbage fra rejser, hvor
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Lund er et besøg værd.
guderne efterfølgende takkes for en vellykket tilbagekomst.
Af de mange små og større byer er Lund også et besøg værd.
Måske især det store område lige uden for Lund, Uppåkra, der
nok har været boplads i mange hundrede år frem til slutningen af vikingetiden, hvor den nye by Lund bliver et centrum
for kristendommen i det sydlige Sverige eller rettere det
østlige Danmark. For i rigtig mange år har Skåne, Halland og
30

Blekinge været en del af Danmark. Måske mest fordi disse områder historisk har været afgrænset fra det nordligere Sverige af
store skove, der ikke har været så lette at færdes igennem som
vandet mellem Sjælland og det sydlige Sverige.
Det er heldigvis sjovt at få de gamle biler ud at rulle og hvor får
man mange gode reaktioner fra folk, der synes, det er godt vi
tager vare om de gamle klenodier.
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Fraktion Århus Syd
Tour med vores kvinder til Nordjylland.
På vegne af Bjarne Bachmann, Steffen Andersen, Preben Balskilde og Poul Færgemann - Erling Sørensen Poulsen
Vi er, som I nok har erfaret, 5 MGB-gutter ude fra Århus Syd,
der kører touring sammen. Efter en yderst vellykket tour sidst
i maj i år, havde vi aftalt at prøve at invitere kvinderne med på
en august tour. Vi tænkte, at en to dages tur - med en enkelt
overnatning - ikke kunne slå benene helt væk under dem. Så
det blev aftalt og fastsat til den 20. og 21. august. Vi mødte 8
frem, 3 kvinder, Lone, Lisbeth og Jette – fruerne til henholdsvis
Steffen, Preben og Poul. Bjarne og undertegnede kørte solo. Vi
startede fra ”1-2-3 Tanken” i Solbjerg kl 9.
Nu viste det sig så at blive midt i sensommer hedebølgen –
begge dage endda. Så Vorherre holdt hånden over os. Måske
fordi 3 af os lægger tid i Menighedsrådsarbejde, godt nok i
3 forskellige kirker – men det kunne da alligevel måske være
grunden, blev vi enige om.
Som vi i fraktionen altid lægger os efter, gik turen ad små
krogede og stille sideveje. Ruten var lagt gennem Stjær, Voel,
Sminge, Svostrup, Grauballe til første stop ved Ans – søsiden
af Tange sø. Lones hjemmebagte boller og friskbryggede
kaffe - fra det medbragte gasblus - fuldendte fornemmelsen af
udflugt. Lisbeth er ferm til at brygge diverse kryddersnapse, én
på hyldeblomst var med og blev serveret til kaffen. Efter kaffepausen gik det videre ad de små veje forbi Kjellerup og mod
næste stop, Viborg Domkirke. Joachim Skovgårds udsmykning
af Domkirken er et pit stop værd. Nogle af deltagerne havde
aldrig været der før.

Startstemning Solbjerg

Vejen fremad via Skals, Trend til Vitskøl Kloster kan også anbefales. Klosterhavens mange krydderurter og -buske er legendariske. Her spiste vi vores medbragte madpakker og læskede
ganerne med væske, hvilket dagens høje blå skyfri himmel
stærkt betingede. Tænk at køre i vores åbne MGB’ere i strålende sol nærmest i skjorteærmer – det er bare sagen. Enkelte
af bilerne fik dog først lukket af for kabinevarmen meget sent,
nemlig her i Vitskøl Kloster pausen. Kvinderne beklagede sig,
de havde fået meget varme fødder. Varmen blev lukket med
svensknøgle direkte på motoren, for kablet var groet helt fast.
Godt Poul havde lidt værktøj og viden med sig.
Næste stop var planlagt til p-pladsen til venstre lige efter Aggersundbroen. Igen kom gasapparaterne i gang med herlig
tur kaffe som resultat. Strålende udsigt over Limfjorden med

Kort hvil Svostrup Kro
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Formiddags kaffe Tange Sø

P plads Viborg Domkirke

læ buske, som dog netop denne dag var komplet arbejdsløse
– ikke en vind rørte sig. Da vi endelig dukkede op foran vores
hotel, Klim Bjerg Hotel, fik hotellets frue sig vist en forskrækkelse. Vi havde nemlig afbestilt det femte dobbeltværelse idet
Bjarnes frue, Jette, ikke kunne deltage. Så der var reserveret 4
af slagsen. Men hun talte jo 5 biler op og frygtede, hun havde
misforstået noget. Så det var en stor lettelse, da vi forklarede
at Bjarne og undertegnede skulle dele dobbeltseng den nat.
Der var nemlig fuldt booket på grund af PGA Golf turneringen
i Himmerland tæt ved.
Nu kører vi jo ikke til Nordjylland uden at komme i kontakt
med havet, så efter indtjekningen suste vi lige hen for at inspicere Svinkløv Badehotel – ren kult i klitterne. Det siges, at der
stadig ikke findes fjernsyn i hele den lange grå træbygning –
endsige wifi-dækning. Meningen er at slippe væk for en stund
fra alskens moderne halløj. På nær lige den kulinariske side,
selvfølgelig, der jo også siges at være helt i top på stedet. Ikke
desto mindre skal du vist være ude i meget god tid for at få
plads – og vistnok også have den helt store tegnebog fremme.
Men skønt ligger det, det kan ikke diskuteres. Og vi havde jo
placeret os i en gryde i klitterne lige ud for Badehotellet og
nød udsigten, lyset og sommervarmen – helt P. S. Krøyersk
stemning, som Steffen påpegede det.
Nu fejler forplejningen altså heller ikke noget på Klim Bjerg,
skal jeg hilse og sige. Jeg var i svære overvejelser over, om
det skulle være den hele stegte rødspætte, men vi valgte alle
samme menu - Wienerschnitzelen med klassisk tilbehør. Kvinderne med rødvin til – os andre med en speciel øl, Alverdens
Casper, en Fjerritslev øl brygget i samarbejde med Fur Bryggeri – uh det var dejlig bryg. Efter en lang og hyggelig køredag
sluttede vi af med aftenkaffen i de tilstødende gemakker med
udsigt til stedets Chevrolet 1929 Cabriolet med trådhjul, altså
med træeger i hjulene. Bilen henter efter sigende brudepar
fra omkringliggende kirker, når festen skal stå på hotellet. Ny
tilkommen var også en BMW motorcykel af nyeste og største
kaliber, som uden tvivl vil få mange konfirmandhjerter til at
gløde med en tur fra kirken til deres fest på hotellet.
Næste dag gjorde vi klar til afgang efter en herlig morgenkomplet med alt dertil hørende. Hotel stemningen giver vist
ekstra appetit, for der ryger en hel del mere ned, end ved mit
morgenbord her i privaten. Vi skulle som første punkt til den
nærliggende Thorup Strand, som præges af en række aktive
fiskere. Tre af dem har netop besøgt københavnerne med
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Vitskøl Klosterhave

Eftmiddags kaffe Aggersund

Klim Bjerg Hotel

Havnefront Ålborg
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Aftenstemning Graceland
gratis friske fisk til udlevering. Det er jo omtalt i alle medierne,
og skaber god grobund for deres kommende forretninger
med staden. Fiskekutterne slæbes stadigvæk op på standen
i Thorup. En lokal fiskekyndig fortalte, at der faktisk kom flere
både til i øjeblikket. Adspurgt om der overhovedet var nogle
fisk derude, skal jeg love for vi blev belært. Der er masser af
fisk – og har altid været det! Så biologers og fiskeriministres
betragtninger gav han vist ikke meget for.
Næste stop efter Birkelse, Åbybro og Nørresundby var den nye
betagende havnefront i Ålborg, nærmere sagt ved Musikkens
Hus og Utzon Centret. Men også bygningen med Ålborg
Universitet tilfører havnefronten et arkitektoniske løft. Det er
virkeligt et besøg værd deroppe. De studerende tilfører jo
noget liv til sådan et område, så det er godt tænkt. Næppe
er en silo eller to revet ned, før der står moderne boliger klar
til indflytning. Sikken udvikling. Her kom gaskogegrejet igen
frem – og efter en stund med alt for meget varmt kaffevand.
Videre gik turen ud over Storvorde imod Lille Vildmose Centret.
Med dagens retning kørte vi gennem den 7-8 km lange
fuldstændigt lige asfalterede kørevej gennem Vildmosen – et
meget specielt landskab med udgåede træer og mosehuller
med vand hele vejen. Meget svært, tror jeg, at møde andre
steder i Danmark.
Øster Hurups bageri fik ordren på vores sandwichs til en sen
frokost/tidlig eftermiddags kaffe. Sådan en ordre fik de vist
ikke hver dag, for det tog i hvert fald sin tid at få så mange
fabrikeret, men friske og lækre – det var de sandelig. Lidt nord
for Øster Hurup ligger en mægtig stor raste-/parkeringsplads

lige ned til havet. Denne dag var der rigtig mange besøgende.
Så strandlivet fungerer stadigvæk i Danmark, når endelig solen
viser sig fra sin bedste side. Vi slog os igen ned i læ i en gryde
og fråsede i sandwich og drikkelse. Herlig minderig stund med
den gode passiar.
Efter denne stund tog vi retning mod Randers. Mere blev ikke
afsløret af undertegnede som turens tilrettelægger. Vi havde
dog aftalt, at vi skulle runde turen af med fælles aftensmåltid.
Men hemmeligt var det altså. Men efterhånden som vi kørte
imod og igennem Randers og over Strømmen, tænkte folk
vist, at det ikke blev dér i byen – men måske på Nilles Kro eller
lignende, der skulle skaffes. Jeg havde jo sørget for at placere
mig godt inde i højre side – i lige ud banerne – lige ind til det
sidste lyskryds. Så måtte jeg jo blinke af til venstre, for det var
på Diner Highway 51 på Graceland, der var bestilt bord. Så gik
vi ellers i gang med burgers i forskellige udgaver, en enkelt
fik salat og en BLT røg vist også ind på vores bord, igen med
rødvin til damerne og fadøl eller Budweiser til os andre. Jo
sikken afslutning. Der spiser man også godt og med lækker lyd
i ørerne lige fra ankomsten udendørs og hele tiden indendørs
også. Jeg havde jo fortalt, at vi kom i 5 MGB’ere, så i svarmailen
fik vi lov at køre helt op foran hoveddøren for at parkere – det
er jo et tilbud, der tricker enhver MG-kører.
Efterfølgende fulgtes vi ad sydover via Hadsten imod ”1-2-3
Tanken” i Solbjerg, hvor vi tog afsked efter en meget vellykket
udflugt. Preben konstaterede meget tørt, at vi jo nu nok havde
2 faste årlige ture i fraktionen fremover. Og som vi før har givet
udtryk for – så find nogle andre MG’ere og kom afsted – det er
her, vores biler for alvor kommer til deres ret. Så dan jeres egne
små Tour Fraktioner af vores club og kom afsted.
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Festligt punktum for
					200 møder

Jens Mondrup trodsede det ruskende efterår og mødte tappert
op i den topløse

Af Carl Buus
Det startede for 15 år siden i Østjylland omkring spisebordet
hos Nicolai Jensen. Ikke så meget med klub-snak, men oprindelig for at samme Nicolai manglede gode råd til sin første
A-model. Men var starten beskeden, blev de følgende år det
modsatte, for siden har der været afholdt ikke færre end 200
arrangementer. I de første fem år blev det til 23 og gennemsnitligt 18 om året i de seneste 10 år. En imponerende og kolossal aktivitet, der skulle fejres, og det blev det den 7. oktober på
Årslev Kro, hvor 59 drivere og co-drivere – trods sæsonen første
efterårsaften med regn og rusk og bestemt kun for meget
raske drenge med kalechen nede - mødte op til fire-fem timers
fest med god snak og præcis så solid mad, som kroen er kendt
for over det meste af Jylland.
Selvfølgelig var det den gode snak, der fyldte meste, men der
var i høj grad også tænkt på de mere håndfaste goder, som
f.eks. et lotteri med gevinster, som ingen MG-ejer kan undvære.
F.eks. stiklagen til det dryppende bundkar og andre oliekilder,
bilvask hos Shell, der dog næppe har den helt store interesse
for kalechefolket, måske mere til dagligdagen, men alligevel,
og gavebordet bar i udpræget grad præg af velvillige sponsorer, som Bonnevie og andre af klubbens gode venner.
Men ingen fest uden tale, og hvem kunne være mere oplagt
på podiet end Ebbe Holm, der fra starten har været en central
figur. Herfra lød det bl.a.: ”Det sociale har gennem årene været
omdrejningspunktet uden konkurrence. Med en god kammeratlig tone, hvor alle er parate til at give råd og vejledning. Jeg
kan kun sige, at man som nyt medlem bliver taget usædvanligt
godt imod. Som ny MG Midget-ejer blev jeg ude i byen gjort
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Det var ikke resultatet fra den store bagedyst, men kunne godt
have været det. Anita lagde et par ekstra points til pynten.
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Ebbe Holm var
aftenens taler

De to raske fyre, uden uniform, forsøgte sig med lidt flirt over
bordet

Et blik ind i den hyggelige krosal
opmærksom på, at der foregik noget i Årslev. Jeg troppede
op og fandt et godt selskab”, sagde Ebbe Holm og fortsatte:
”Deltagerantallet til møderne har gennem årene været stadigt
stigende og til tider oppe i nærheden af 60 personer, hvilket
ikke finder sin lige til klubløb og andet noget sted i landet.

Udviklingen har betydet, at spisestuerne blev for små og blev
afløst af bl.a Jagtstuen på Lyngbygård og senere i 2007 på
Duelundsvej, hvor AP har ydet en stor hjælp med udstyr og
været praktiske gris. Det skylder vi ham stor tak for. Tak også til
Eva for dejlige suppeaftener”.
Ebbe Holm sluttede med en stor tak til de mange, der gennem årene har lagt kræfter i arrangementer og fremhævede
turene til Silverstone, de mange ture i de gamle biler til
udlandet, musikfestival og andet, men ikke mindst de hyppige
sparke–dæk træf og det gode kammeratskab.
Men enhver fest har sin afslutning, også det festlige punktum
for de 200 arrangementer. Og meget symbolsk var efterårsvejret ved 22-tiden klaret op til noget helt manerligt med kurs
mod nr. 201.

En stor TAK
til alle deltagere og hjælpere, som var
med til at gøre MG MidtVest Løbet 2015
til en stor oplevelse for os som løbsledere. Vi føler selv, at vi bestod den store
eksamen.
De mange positive tilkendegivelser på
selve dagen og i dagene derefter gør, at
vi har fået blod på tanden og prøver at
stable et nyt løb på ”hjulene” forhåbentlig i juni 2017.
MG hilsen Ghita og Carsten
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Klubshop

MG CarClub

DENMARK

Det er nu muligt at købe den polo, som MG Sport har fået
lavet i anledning af deres 10 års jubilæum. Man behøver
ikke at køre MG Sport for at købe poloen. Den koster 200 kr.
- dog tages der forbehold for prisstigninger.
Den kan bestilles ved Anette, MG’s tøjshop tlf. 22996725.
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Julehalløj i klubshoppen den 28 november
Kl. 14.00 på UrupKirkevej 24 i Grindsted

Vi sparker først lidt dæk i værkstedet med en øl eller vand
Der bliver efterfølgende vist billeder fra vores Englands tur i Værkstedet
Der vil være et kort indlæg om træffet
”Made in Great Britain”
Kaffe The
Engelsk hjemmebag
Shop amok i klubshoppen
(Husk Mg’en skal også mærke det snart er jul)

Måske mangler du en julegave eller en reparationshåndbog
Tilmelding på oldtimer@hansen.mail.dk eller på mobil 28256015
Gerne inden den 21. november
Max. antal deltagere er 35 personer
Vi ses
Bøje og Charlotte

Klubshoppen
Klubshoppen ser foreløbig sådan her ud fra den 1 januar 2014
Klubshopbestyrer: Bøje Hansen
oldtimer@hansen.mail.dk
Tlf: 28 25 60 15
Bøger/litteraur:
Bjarne Rother
rother@stofanet.dk
Tlf: 22 73 60 73
Regialier:
Carsten Thorgaard
ghicar@privat.dk
Tlf: 40 17 55 40
Beklædning:
Anette Hartmann
nettehartmann@gmail.com
Tlf: 22 99 67 25

Her kan du møde Klubshoppen/
klubstand i 2015:
29. -30. august ved Automania i Silkeborg
17. – 18. oktober i Fredericia

Ved bestilling af varer vil vi rigtig gerne have, at I henvender jer til ovenstående personer
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Veteranforsikring Danmark
”Vi sætter pris på sjæl og charme …”
Præmieeksempler for veteranbiler og motorcykler
fra 1980 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

586
852
1.051
1.246
1.435
1.643
1.899
2.153
2.278
2.609
2.918

217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217

kr. 1.449

kr.

0

Præmieeksempler for klassiske køretøjer fra
1981 til og med 1987:
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

1.441
2.099
2.585
3.068
3.529
4.042
4.671
5.296
5.601
6.418

492
492
492
492
492
492
492
492
492
492

kr. 4.343

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 g/s
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Forsikring til
dit kæreste eje

Er du medlem af en klub under Motorhistorisk Samråd,
kan du og din veteranbil blive forsikret i Runa Forsikring
Årlig pris for ansvar og kasko

Vi tilbyder

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

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

Indeks 2015
PS: Husforsikringen hos Runa Forsikring blev kåret Bedst i Test juni 2013 af Tænk Penge

Vi passer på dig
RUNA VETERAN

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

– en del af LB Forsikring
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Adresseændringer til claus@mgcc.dk

Nye medlemmer

3156
Jens Chr. Holm
Smedegade 15
6800 Varde

3161
Perry Stenfeldt Dürr
Grønhøj Skivevej 14
7470 Karup J

3157
Kurt Lund
Grimstrup Hovedvej 38
6818 Årre

3162
Kim Pedersen
Nyborgvej 73
5600 Faaborg

MG CarClub

DENMARK

3158
Egon Sønderskov
Strandvejen 63
8721 Daugård
3159
Lene Nielsen
Grusgyden 37 Gudskov
5450 Otterup
3160
Bjarne Kjeldsen
Hermodsvej 16
8981 Spentrup

Hvis du vil hjælpe
din klub!

Hvem skal have hvad?
Hvem skal have hvad?
Har du nyheder eller fotos til www.mgcc.dk, sendes
det til en hjemmesideredaktør:
Camilla Nilles - camilla@mgcc.dk
Thor Flade - thor@mgcc.dk
Anders Peter Eeg - ap@mgcc.dk
Casper Jørgensen - casper@mgcc.dk
Palle Møldrup - fyn@mgcc.dk
Poul Rasmussen - poul@mgcc.dk
Stof til MG-bladet sendes til redaktøren:
Anders Nyby Øster - mg-bladet@mgcc.dk

Så meld din kontingentbetaling til Betalingsservice.
Gå ind på vores hjemmeside - ind i medlemssektionen. I menuen til venstre err der et
punkt der hedder ”Betalingsservice”
Her kan du udfylde blanketten med dine data
- OBS: Kundenummer er dit medlemsnummer.
Efter du har udfyldt blanketten, trykker du på
send, og resten går automatisk.
Klubben sparer på denne måde mange penge
og kassereren sparer meget tid på udsendelser af girokort og håndtering.
Bestyrelsen
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Oversigt over Pubmøder

MG CarClub

DENMARK

Pubmøder 2015
Dato

Event

Annonceret

Pubmøde

Januar

Tidsfrist

Tilmelding

Nordjylland
17. Februar

Saw - 2149 0749

Midtvestjylland
Sydvestjylland
12. Maj
9. Juni

Pubmøde
Pubmøde

Januar
Maj

2 dage før
2 dage før

Erik - 7511 6735 eller 61716735
Bo - 2632 5830

Aftenkøretur
Grillaften
Sommerkøretur
Aftenkøretur
Aftenkøretur
Sommerkøretur
Aftenkøretur
Kaffemøde
Kaffemøde
Julefrokost

Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj

Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde

Marts
Marts
Marts
Marts
Marts
Marts
Marts
Marts

5. Maj

Pubmøde

Januar

-

Kent - 2262 8545

2. juni
7. Juli
4. August
1. September
6. Oktober
1. December

Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde

Januar
Januar
Januar
Januar
Maj
Januar

-

Lars - 6227 2848
Kaj - 6262 5854
Palle - 50550228
Mogens - 7253 2187
Hans - 5055 0228
Karsten - 2324 1015

Østjylland
6. Maj
3. Juni
21. Juni
1. Juli
12. August
22. August
9. September
14. Oktober
11. November
9. December

Program sendes på mail
Program sendes på mail
Program sendes på mail
Program sendes på mail
Program sendes på mail
Program sendes på mail
Program sendes på mail
Program sendes på mail
Program sendes på mail
Program sendes på mail

Sydøstjylland
13. Maj
10. juni
1. Juli
12. August
9. September
14. Oktober
4. November
1. December

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

Thor - 2023 9746
Bo - 2632 5830
Erik - 7568 8640/4030 2911
Søren - 2756 0000
Børge - 6166 2683
Karsten - 2396 2617
Klaus - 2156 5530
Kent - 6066 7152

Fyn

Sønderjylland
6. Maj

Pubmøde

Januar

Harry - 7110 7198

3. Juni

Pubmøde

Januar

Søren - 2367 7596

1. Juli

Pubmøde

Januar

Ole - 7448 8805

5. August

Grill aften

Januar

Gert - 7442 3439

2. September

Pubmøde

Januar

Ove 2032 5305

7. Oktober

Pubmøde

Januar

Ole - 4073 9289

4. November

Pubmøde

Januar

Sundhalle - 7448 7570

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

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:
Michael Elkjær
Søren Wiwel

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

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

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

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

T-Typer:

MGB V8:

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

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:
Bøje Hansen
Urup Kirkevej 24
7200 Grindsted
Tlf: 28256015
E-post: boje.clubshop@mgcc.dk
Arkiv:
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Tlf: 7442 3439
Udenlandske arrangementer
(Europa):
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
DK - 6400 Sønderborg
Tlf. / Fax.: (0045) 7442 3439
E-mail: Gert.Joergensen@mgcc.dk
Klubbens hjemmesideadresse:

www.mgcc.dk

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

Pas godt på din
gamle kærlighed

MGCC, Denmark
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