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En dejlig MG-sæson er nu kørt til ende,
og klubmestrene i henholdsvis vores
klubmesterskabsløb og i MG Sport er
nu kåret – stort tillykke til alle! Løbskalenderen for 2018 bugner allerede af
gode arrangementer, så det tegner
rigtig godt. Her på denne tid kan det
måske være på sin plads at gøre lidt
status – statistik er ikke min stærke
side, men jeg har da set lidt på tallene
for deltagere i klubbens arrangementer
over de seneste år. Der er fortsat god
tilslutning til de traditionsrige klubmesterskabsløb, så vi skal naturligvis også
have et klubmesterskab i 2018. Glædeligt er det desuden at se, at flere unge
medlemmer kommer med til løbene.
Dér hvor der er flest yngre medlemmer
med, er dog MG Sport arrangementerne. Der skal ikke nødvendigvis være fokus på alder i MG-sammenhæng, men
generelt er klubbens gennemsnitsalder temmelig høj, så for at sikre klub-

bens fremtid, kan det være en god idé
at have arrangementer, der tiltrækker
unge mennesker.
I en årrække har alle modtaget en
vægkalender i januar eller februar måned. Flere gange har det været foreslået på generalforsamlingen, at denne
vægkalender burde spares væk. Nu,
synes jeg, vi har fundet et fornuftigt
og brugbart kompromis, idet der her i
bladet bliver trykt en flot og overskuelig vægkalender på midtersiderne, som
man kan tage ud og hænge op. Denne
kalender har også den fordel, at den
kan opdateres løbende hen over året.
Dermed forsøger vi at afskaffe den
gamle vægkalender – så medlemmer
der kigger i postkassen efter en kalender i januar, må kigge forgæves.
Idéen med et årstræf virkede god. Og
vi der deltog i årstræffet på Gram Slot
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Medlemsnr. 3187, Lars Bomholt Poulsen
Korrekt svar: Mo = Morris, Wo = Wolseley, G = MG
Vinderen bliver kontaktet af Klubshoppen direkte.

Da der desværre ikke har været den store opbakning til Månedens
Quiz, har vi i bladredaktionen besluttet at lade den udgå fremover.

havde da også en rigtig hyggelig weekend. Desværre har der ikke været nogen, der tog idéen op, så der bliver ikke
noget årstræf i 2018. Dette skal dog
ikke afholde eventuelle interesserede
arrangører i at slå sig løs – hvis nogen
af jer vil arrangere et årstræf i 2019, er
det bare på med vanten.
Det er ikke sikkert, der var så mange
der lagde mærke til det ved messen i
Fredericia – men Bøje Hansen og Mogens Appelt Petersen har i mange år
stået som ansvarlige for klubstanden,
at den bliver sat op og taget ned igen,
at den tager sig præsentabel ud og at
der altid er bemanding. Nu har d’herrer valgt at give det job videre til andre
aktive medlemmer. Mogens fortsætter
dog sammen med Ulla i klubshoppens
fine beklædningsafdeling. Men herfra
skal der lyden en stor tak for det fornemme arbejde, de har lavet, hvormed
de har præsenteret klubben på bedste
vis! Samtidig velkommen til arvtagerne, der fremover står for alt det praktiske omkring klubstanden – Mikael
Krogh, Bent Hanssen, og Mogens Jørgensen!
Måske er det lidt tidligt – men jeg vil
gerne ønske alle medlemmer en rigtig
glædelig jul og på gensyn til et godt nyt
MG-år 2018! Når I nu ønsker jer diverse
rare sager til MG’en i julegave, så tænk
på vore sponsorer og skriv på ønskesedlen, at delene kan købes hos dem.
/ Jens Byskov Jensen
november 2017
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Bladredaktion
Bjarne Rother Jensen, rother@mgcc.dk
Carsten Thorgaard, 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.

Har du ikke
modtaget bladet?
Kontakt da:
Claus Pedersen
Tlf. 40 35 36 22
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 adresser
www.mgcc.dk
mg@mgcc.dk

Alt vedrørende klubbens
hjemmeside sendes til Frank Neumann:
webmaster@mgcc.dk

Deadline for indlevering af materiale
Den 5. i de lige måneder.
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MG ALS LØB
/ Freja og Tristan Birk Jørgensen
Kalenderen melder fredag den 11.
august og Minien og Spriten er pakket med telt, soveposer, luftmadrasser, bleer og sutter. Endelig skal vi
med til vores første MG løb med mor
og far. Weekenden står på overnatning i skoven, kloge snakke omkring en masse flotte biler, grill, køretur med sjove poster, race og ikke
mindst en masse andre børn som er
flasket op med benzin og lugten af
gamle biler – helt ligesom os selv.
Vi ankommer til Troldhøj fredag sidst
på eftermiddagen og far slår teltet op
indimellem de mange regnbyger, der
truer. Men hvad betyder regn egentlig
når man blot er og 4 og 2 år gammel?!
Mor har jo pakket regntøjet og gum6
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mistøvlerne! Om aftenen griller vi i det
store telt sammen med alle de andre
bil-entutiaster, der er ankommet. Efter
maden går vi en tur rundt på pladsen,
hvor vi får en god faglig snak omkring
motorer, farver og ikke mindst årgange
og modeller på de biler, der holder parkeret. Efter en lang dag i børnehave og
dagpleje er det herefter tid til at gå til ro.
Vi skal jo være friske til i morgen, hvor
vi har en spændende dag foran os.
Vi er heldigvis vågne i teltet da Ole og
Jørgen kommer blæsende med trompet og grydelåg. Det er en traditon til
Als Løbet, sådan at blive vækket på
denne måde. Vi får tøj på, spiser morgenmad og kører herefter ud til Euromaster i Sønderborg, hvor løbet skal
starte. Her bliver vi endnu engang
mødt med morgenmad og tænk ennovember 2017
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gang, der var dækket op med borde
og stole midt i værkstedet – og her
skulle vi så spise – midt imellem lifte
og dæk – det var da bare mega fedt.
Endelig lyder ”start-skudet” til Minien og Spriten. Tristan kører med far i
Spriten og Freja og mor sidder lunt og
godt i tørvejr i Minien. En ”drengebil”
og en ”pigebil”. Så er konkurrencen
for alvor i gang. Onkel Jacob og Tante Henriette samt Søren og hans bror
Jens får sneget sig med på vores rute,
og det er smadderhyggeligt at følges
med nogle andre rundt til posterne.
På den første post skulle vi kaste med
nogle velcrofisk på en plade. Tristan
måtte lige hjælpe Freja i gang, da
hun pludselig fandt det hele en smule
overvældende, men bom bom, fisk på
pladen og så var vi i gang.
På den anden post var Freja klar – her
gjaldt det om at løbe slalom, imellem
nogle kegler, hen til mål, hvor der lå en
stor slikpose og ventede. Denne gang
var det Tristans tur til at trække genert-kortet. Så havde begge haft en tur
og nu satte konkurrencen for alvor ind.
På den tredje post skulle vi kaste en
tennisbold på de bil-logoer, der ikke
var af mærket MG. Det var legende let
og efter kort tid havde vi begge fuldført opgaven.
På den fjerde post skulle vi hver især
vælge en bil, der skulle køre ned af en
rampe, for herefter at køre så langt
8
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som muligt og ikke lande indenfor
”klippe”-feltet. Også denne opgave
klarede vi med bravour og fik ingen
klip i kortene.
Den femte post var svær. Her skulle vi
hamre kartofler. Kartoflen kom trillende ned igennem et rør og vi skulle så
forsøge at ramme den med hammeren. Det var ”hamrende” svært og vi
fik begge klip i kortet, men det gjorde
mange af de voksne vist også.
Den sjette post var posten lige inden
frokost, og her skulle vi spille minigolf
og skyde den lille bold ind gennem så
mange porte som muligt, det gik vældigt, men nu var vi altså sultne.
Til frokost ventede der ringriderpølser,
pastasalat, kartoffelsalat og en sodavand – det var det rene festmåltid.
Efter frokosten kørte vi igen videre.
Vi skiftedes til at køre foran, men al-

lerforrest kørte enten Søren og Jens
eller Onkel Jacob og Tante Henriette,
for det var altå lidt svært for os at læse
kortet. I stedet styrede Tristan blinklyset og sørgede for, at vi blinkede den
rigtige vej.
På den syvende post regnede det meget og her skulle vi igen kaste med
tennisbolde. Denne gang skulle vi
ramme nogle træklodser. To af dem
var snyde-klodser, for de var skruet
fast til bunden og kunne derfor ikke
væltes.
Efter denne post faldt Freja i søvn, og
hun sov helt fra den ottende post, hvor
vi igen skulle kaste med tennisbolde,
men denne gang skulle vi ramme i en
spand.
Under den niende post sov Freja stadig, men Tristan var hurtig til at løbe
rundt om keglebanen med en trillenovember 2017
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MG Als Løb 2017
Så oprandt fredagen, hvor vi endnu engang skulle til
Als og Nørreskoven, for at deltage i det legendariske
MG Als løb 2017. Vi glædede os bare SÅ meget, da
disse løb, for os, er et must. ”Har vi nu lige husket grillkødet? nåh, det køber vi på vej mod færgen i Bøjden.”
Ved færgen ventede to københavnske MG’ere, som vi
lige fik en snak med, og flere gammelkendte fynboer
nåede også ombord, så det var et dejligt syn på vogndækket.
Als blev nået i fin stil, og vi fandt vores logi, samme sted
som sidst, så det var blot at få tømt bagerum for lidt
skiftetøj, mere er der ikke plads til i sådan en A’er, når
chaufføren både skal have ekstra olie, værktøjstaske,
reservehjul og mange andre nødvendige ting og sager
med!!
Nørreskoven blev indtaget, og vi fik hilst på mange venner og nye bekendte, vejret og grillen holdt varmen, så
grillmestrene næsten var lige så røde som kullene i de
flotte MG-grill. Snakken gik både ude og inde, og det
blev vist lidt sent for flere af os.
Lørdag morgen ventede kaffe og rundstykker og så var
det ellers afsted mod Euromaster i Sønderborg, hvor
der også var kaffe og rundstykker i lange baner, og ikke
mindst ”en lille een til halsen”, – hvor dejligt. Stor tak.

bør fyldt med bolde og vand. Det var i
øvrigt på denne post, mor skulle cykle
på en omvendt cykel, hvor man skulle
træde baglæns for at cykle forlæns og
dreje til højre for at dreje til venstre. Det
gik helt galt for hende og vi grinte alle
meget højt.
Til den sidste post var Freja endelig
vågnet fra sin skønhedssøvn og vi skulle nu vælge et køretøj, vi skulle køre slalom igennem nogle kegler med. Freja
valgte den røde motorcykel og Tristan
valgte ”ild-løbehjulet,” der slår gnister
når man bremser.
10
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Alle ti poster var nu gennemført og løbet var slut. Nu ventede aftenens middag og præmieoverrækkelse. Der var
en præmie til alle børnene, der havde
deltaget, og man måtte selv vælge
imellem de mange opstillede præmier
– det kunne godt være svært. Om aftenen tændte vi bål og ristede skumfiduser. Mange af de andre børn var også
med. Det var vildt hyggeligt.
Om søndagen skulle vi køre race med
mor og far, men efter én tur med far var
Tristan mættet – han skulle ikke køre
mere race – og da slet ikke i fars tem-

po. Freja derimod syntes det var mega
skægt og kunne slet ikke holde sig fra
grin, når mor kørte slalom mellem keglerne.
En dejlig weekend er nået til vejs ende
og vi glæder os allerede til næste år,
hvor vi forhåbentlig skal deltage i endnu flere MG løb. For som vi har sagt
til mor og far: så er det jo vigtigt,
de tager os med, for engang er det
jo vores generation, der skal drive
klubben videre. Og selvom vi ikke er
ret store, så gør de gamle biler altså
et stort indtryk på os.

Vi havde fået et startnummer midt i feltet, hvor skønt,
for vi er altid så langsomme! Det hjalp så heller ikke lige
på tiden, at co-driveren begyndte ruten på side 2, så
vi endte ude i et villakvarter! Sure miner. Skuden blev
vendt for at køre tilbage, så vi kunne komme på banen
igen, det kom vi, til megen morskab for de tilbageværende og hjælperne.
Diverse poster med æggekastning, kørsel på vandslanger, kørsel på forb... cykler i forskellige udgaver,
mærkelige hovedbevægelser ud i at tilfangetage små
stofposer, nedlægge andre bilmærker, distance og tid til
hjemkørsel osv. Ikke en god dag for os i forhold til dommernes store entusiasme med saksen, og for at det så
ikke skulle være løgn, så punkterede vi midt i det hele!
Chaufføren var glad for, efter at have kørt rundt med
det sk...reservehjul i 23 år, endelig at få det prøvet af.

”Var det så ikke lige OK, at vi havde det hjul med?!” fik
chaufføren ud mellem sidebenene, og jo, det var det jo!
Hjulskiftet skulle man tro også var på tid, for det gik saftsusemig stærkt, og vi var atter på rette vej lige indtil vi
efter et brat sving og en hård opbremsning på grund af
modkørende på en meget, meget smal vej, så os selv
indfanget af store kampesten i vejsiden. Ville bakke lidt
tilbage, men da bien Maja i form af den lille gule Mini
med sort tag og sorte skærme, begyndte at stikke (tude)
bag os, ville jeg lige se, hvor langt vi kunne bakke og
lukkede døren op og så da, at døren med mere lige gled
over en stor sten, og at der bagved også var en kampesten placeret – derfor advarsel fra Maja – stor tak for det!
Vi fik os sneget ud, heldigvis uden skrammer på hverken
bil eller chaufførens køreegenskaber.
Så var der lige det med tiden igen, chaufføren skævede
med nervøs mine til uret, for det store kagebord, det går
man bare IKKE glip af, og skulle jo nås inden kl. 17, og
tiden gik, regnede gjorde det også! Vi var vist fremme
17 plus og der VAR mere kage, så mange slags kager –
hvor vildt, hvor godt.
Aftensmaden var som vanlig grillstegt vildsvin med diverse tilbehør, og det smagte, også som vanligt, skønt.
Der blev snakket til ud på de små timer, vin og øl er til
billige penge, så det er måske grunden til, at en af deltagerne efter weekenden mente sig at være blevet 93
år og måske skulle se at finde sig en præst i omegnen!!
Søndag er der ræs og diverse drivning tests i Sønderborg, som også lige skulle tjekkes ud, inden A’eren igen
bliver vendt mod Fynshav og Fyn. Frokosten sprang vi
over denne gang.
En af goderne ved at deltage i Als løbet er, at alt forgår
som det plejer år efter år, alt kører efter en snor, så det bliver så nemt så muligt for deltagerne at navigere rundt i.
En stor tak skal lyde for endnu et suverænt og
meget hyggeligt MG-løb, tak til arrangørerne, alle
hjælperne og alle sponsorerne – vi ved, det er et
stort arbejde.
/ Medlem nr. 478, Sigrun & Tonny Pedersen, Faldsled

Tekst og foto: Carsten Thorgaard
Næstsidste afdeling af MG sport 2017
og dermed den sidste, hvor deltagerne dyster i deres egne køretøjer, var i
år henlagt til KTA Kolding, som efterhånden er et velkendt sted for hovedparten af kørerne.
21 kørere, heraf tre fra Sjælland var tilmeldt og dukkede op i dejligt solskinsvejr – dejligt, når man nu skulle være
udendørs en hel dag.
Palle havde lavet tre prøver, hvoraf de
to første var lavet, så de kunne køres samtidigt, hvilket gør afviklingen
noget hurtigere, selvom hver prøve
blev gennemkørt tre gange af hver
deltager. Det var fuld fart fra start, så

12

november 2017

Semifinale
prøve 1 og 2 var fuldført hurtigere end
beregnet, og frokostpausen blev fremskyndet. Herved kunne prøve 3 starte
tidligere. Denne prøve dækkede hele
KTA, så man kunne kun have én bil på
banen ad gangen. Prøven blev samtidig lavet en smule om, så der blev kørt
lidt ekstra.
Mod slutningen af første gennemkørsel forsvandt det gode vejr og regndråberne begyndte at falde, dette kunne
selvfølgelig aflæses på tiderne, heldigvis havde alle kørere en gennemkørsel
på våd bane, så tiderne kunne sammenlignes. Til tredje gennemkørsel var
det atter blevet tørvejr, så der blev dystet på livet løs, i en af klasserne havde

Søren M. Sørensen og Niels Jørgensen
en indbyrdes fight, for vi udenforstående lod det til, at Søren kørte bedst,
tiderne fortalte dog noget andet, på
den våde bane var Niels fem sekunder
hurtigere og på den tørre bane var der
hele 15 sekunder i Niels’ favør.
Til slut kunne Uffe Madsen læse dagens resultater op, de kan læses på
www.mgcc.dk. Der blev uddelt præmier i de forskellige klasser og dagens
overallwinner blev også kåret, ligesom det sædvanlige ”familiebillede”
skulle tages.
Tak for en hyggelig dag i Kolding.

november 2017
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RØMØ MOTOR FESTIVAL 2

... All in ...

Tekst og foto: Michael Amorsen

Det er umådelig svært, at rumme så
mange indtryk på en enkelt dag. Det er
da også først nu, næsten en uge efter
debuten ved RFM, jeg er ved at have
kontrol over adrenalinen i kroppen. At
være blandt så mange motorentusiaster, som alle gik all in på at skabe et
race og et show som i de glade dage
i 20’erne, hvor der blev kørt væddeløb
på Fanø, var helt på højde med Goodwood Revival. Og det er ikke engang
løgn.

Hen ved 80 biler og motorcykler stillede til start på Lakolk strand lørdag
morgen. Alle med et fantastisk glimt i
øjnene og store smil i ansigterne. Der
var ansigter fra Frankrig, Schweiz,
Tyskland, Norge, Sverige og Danmark,
der alle var kommet for at give den max
gas på stranden og hygge sig med de
andre deltagere.

raner, men er top-moderne, frem for
gentleman race med stil og stemning,
hvor publikum faktisk kan se kørerne.

Vi har ikke kunnet bruge vores biler på
banen ved Classic Race Aarhus siden
2014. CRAA har ikke nogen klasse til
førkrigsbilerne længere. Der satses nu
på plastic racerbiler, som ligner vete-

Så da RMF åbnede for tilmelding til løbet, sendte vi straks en ansøgning om
deltagelse. Ja, for det er ikke alle, som
kan deltage. Feltet var dog udvidet fra
40 til 80 køretøjer i 2017-udgaven, men

Nå, men Kent Røjkjær og jeg har søgt
nye arrangementer, som sætter pris på
showmanship og folkelig underholdning. Det kunne vi se, de havde masser
af på Rømø i 2016.

Min skønne MG TA fra 1936.
En af kun tre engelske vogne i feltet.

der kommer deltagere fra det meste af
Nordeuropa, så det er først til mølle, og
vise man har stilen og påklædningen til
at deltage.
Heldigvis fik vi den formelle invitation fra RMF otte dage senere. Der var
det sgu svært, at holde armene nede i
dagene efter. Nu skulle vi jo køre rigtig
væddeløb som i gamle dage. Og der er
vist kun tre steder i verden, der køres
strand race.
Med et elendigt kørevejr hele sommeren, har vi glædet os til turen, som små
børn gør til juleaften før forventningerne skulle forløses på Rømø.

Den yndige frøken Kate var min co-driver i to heat.

Endelig blev det fredag den 8. september. Bilerne var top-tunede og klar til
race. De have da fået nyt olie på om
ikke andet. Kent havde læsset sin
Austin Seven Special på traileren og
Blue Nelly havde fået tanken fyldt op,
så hun kunne tage turen ad landevejen selv. Vi kørte ad landevejen for at
undgå kø og fredagstrafikken på motorvejen. De første 40 km var ganske
vist i styrtende regn, så jeg havde rejst
kalechen, for ikke at få vand på begge
sider af forruden.
Vi ankom til Skærbæk, hvor den tekniske kontrol skulle finde sted. Vi blev
begge godkendt og fik vores eftertragtede klistermærke med godkendelsen.
Hurra, vi var sgu med nu. Og sikke en
fed stemning der var ved kontrollen og
kørermødet. Biler og motorcykler i en
pærevælling på p-pladsen. Forskellige
sprog fra alle retninger og glade forventningsfulde mennesker overalt. Det
blev til lidt dækspark og snak, inden vi
kørte til Kommandørgården, som var
vores hotel og base inden løbet lørdag.

Blue Nelly i sandkassen.
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Ved buffeten om aftenen, fik vi talt meget om vores forventninger til løbet. Vi

kunne se, at alle de andre deltagere
også var klædt i tidstypisk tøj, så stemningen ville være i top.
Med øjne så store som møllehjul trillede vi lørdag morgen ned på Lakolk
strand. Man skulle tro amerikanerne
var gået i land i løbet af natten med alt,
hvad de har af gamle biler og motorcykler fra før krigen og 1950’erne. Der

Et imponerende line up.

Vovehalsen i selskab med frøken Kate.
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kom tilbage til pitten, kunne vi blot køre
bag i køen af ventende væddeløbskørere og blive sendt af sted på endnu et
race. Man kunne udfordre andre deltagere dagen igennem, og således prøve
kræfter med andre typer biler. Motorcyklerne udfordrede hinanden på livet
løs ligesom bilerne. Det gav mange sjove og overraskende resultater.

I line up til væddeløb.

Kaptajn Kent nyder sceneriet.

Den unge Ebberfeldt.

var et mylder af køretøjer og mennesker på hele stranden. RMF havde godt
styr på gæster og deltagere, så vi blev
guidet fint på plads og fik bilerne kørt
ind i pitten. Da vi kørte under skiltet,
som markerede, at her var banen og
pitten placeret, fik jeg et godt gammeldags sug i maven. Nu var jeg her endelig. Og omgivelserne var som taget ud
af en 80 år gammel film. Aldrig havde
jeg følt så stor en glæde, ved at komme
til et motorsportsarrangement.

gået. Vi gav den alt, hvad vores små
engelske sportsvogne kan holde til.
Vi susede hen over stranden med en
gennemsnitsfart på op til 35 miles i timen. Vi gestikulerede og gav hinanden
diverse håndtegn under vejs. Publikum
skulle jo også underholdes. Speakeren
sendte kaskader af kommentarer efter
os. Joh, det var sandelig gentlemen
race i bedste væddeløbsstil. ”Ild i piben
og krudt i røven” som speakeren råbte,
da starten gik til vores første race.

På køremødet ved startsøjlerne fik vi
opridset reglerne. Der er ingen regler
udover, at vi skal opføre os ordentligt
som gentlemen og -ladies og følge alle
anvisninger fra officials. Det viste sig
også, at være tilstrækkeligt. Vi fik besked på at starte motorerne og køre til
start. Vi skulle holde i kø to og to, ved
siden af hinanden.

Efter hvert løb returnerede kørerne til
pit området ned gennem ”Returnlane,”
hvor tilskurerne stod helt tæt på de efterhånden tilsandede vogne og motorcykler, og tildelte klapsalver og tilråb.
Det var en fantastisk oplevelse, at være
så tæt på publikum langs banen. Når vi

Så blev vi endelig vinket frem til start.
Vi havde ild i piberne, stilen skulle jo
holdes, og blikket var sat på den kønne
starterpige, som svingede flaget over
hovedet nogle gange, før hun hoppede
højt op i luften og svingede flaget mod
jorden som tegn på, at nu var starten
16
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Voldsom Wolsley.

Kent udfordrede en vældig Italiensk V12
racer med 27 liters flymotor mod hans
egen 0,8 liters motor med 4 cylindre
og blot 30 HK. Men det blev David, der
vandt over Goliat. På vej ned af banen
missede svenske Glenn et gear, og Kent
kunne suse forbi monstret og krydse
mållinjen først. Det vakte stor begejstring blandt publikum og løbet blev kåret som dagens bedste showrace.
Dagen igennem talte vi med mange af
de andre deltagere, som alle havde en
fest og hyggede sig på tværs af feltet.
Vi så kun tilfredse tilskuere og deltagere til RMF.

MG Fraktion Århus Syd på

Kone-Touren 2017

Om vi gerne vil med i 2018? JA, vi er
i den grad klar med bilerne og vores gamle grej. Vi ses måske til godt
folkeligt væddeløb på Lakolk strand
næste år.

Onsdag den 23. august holdt fire
MGB’ere fra Fraktion Århus Syd igen
klar til MG Tour – med co-drivers – ’Kone-Touren’, som den har døbt sig selv.
Vi startede tidlig morgen hos Lisbeth
og Preben Balskilde, som bor længst
imod sydvest af os. Vejret var strålende sol, som vi jo efterhånden er rigeligt forvænt med i vores kreds. Og efter
det obligatoriske morgencomplet, som
ligger godt i maven på sådan Touring,
begav vi os afsted. Denne gang var der
afbud fra Lone og Steffen Braad, som
stadig er arbejdsramte. Feltet omfattede derfor Jette og Bjarne Bachmann,
Lisbeth og Preben Balskilde, Jette og
Poul Færgemann samt undertegnede.

Il Drago Ruggente.

Som vanligt færdedes vi ad små og
tildels ukendte veje for deltagerne. Fra
Solbjerg lagde vi fra gennem Virring
og Hvolbæk syd om Skanderborg Sø,
gennem Hylke og med retning vestover imod Tebstrup og Øst- og Vestbirk. Men allerede her dyttede Jette og
Poul os opmærksomme på en stærk
gennemtrængende benzinlugt fra den

Alle inden for banen og pitten var klædt
i tidstypisk tøj. Dette gjaldt også den internationale presse, som havde sendt
korrespondenter helt fra Amerika og
England. Joh, vi er sandelig blevet helt
internationale. RMF havde så sandelig fortjent sin nominering i London til
årets ”Motoring Event of the Year” 2016.

forankørende. Og ganske rigtigt nåleventilen på Lisbeth og Prebens forreste karburator hang og lavede massivt
overløb. Efter afmontering af låget på
svømmerhuset og lidt pusteri med
munden – godt den lige var blevet skyllet med morgenbitteren?! – fortsatte vi
til første holdt, der skulle være ved Den
genfundne Bro. Det er en 13,4 meter
høj stålgitterbro, der blev bygget over
Gudenåen i forbindelse med etableringen af privatbanen fra Horsens til Bryrup i 1899. I 1925 blev den gemt væk
i en mægtig dæmning af sand. Gad
vide, hvor mange trillebørfulde? Den
blev genfundet i 2013 i forbindelse med
nogle forberedelser til en handleplan
til fordel for vandmiljøet. Den var overraskende godt bevaret. Nu er den for
spadserende og cyklende og indgår i
et større stisystem gennem området.

Købmandsgård. I september 1897 da
Vejle-Vandel jernbanen blev etableret
gennem den skønne Vejle Ådal, åbnede Jeppe Kristensen en købmandsgård i Bindeballe i troen på, at hvor toget gjorde holdt, ville der opstå et lille
samfund. Først i 1957 blev Vejle-Vandel
banen nedlagt, men den gamle Købmandsgård består – i dag også som
museum, og der har været handel hér
uafbrudt gennem alle årene. Vi fik vist
også alle handlet dér – for helt utroligt
meget frister folk, som er vænnet til at
beskæftige sig med ’de gode, gamle
dage’, som os MG-folk.

Herefter gik ruten via Brædstrup, Åle,
Tørring, Jelling, Bredsten videre ad ca.
20-25 kms kørsel forbi Randbøldal på
Hærvejen – godt nok den asfalterede
del – for at nå frokoststedet, Bindeballe
november 2017
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Touren fortsatte efter frokosten i Købmandsgårdens have via den gamle
Lillebæltsbro til Fyn. Denne gang skulle eftermiddagskaffen indtages ved
Sophiæodde i Strib. På en lille træbro
præsenteres to små salutkanoner, drevet af Sophiæodde Saluteringslaug.
Ved særlige lejligheder saluteres der
ud over Lillebælt. Faktisk er der en udbygning i gang, kunne vi konstatere,
så for fremtiden bliver der på pladsen
to større af de oprindelige kanoner
at høre – 84 punds kanoner af typen
Fibigersystem 1834. Kanonerne på
Strib Nordstrand blev flittigt benyttet i
1848, hvor de skød mod de tyske belejringstropper i Fredericia. Kanonerne
kunne skyde op til 2,5 kilometer. Områ-
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det nede omkring Strib Nordstrand er
med et utrolig smukt vue over indsejlingen til Lillebælt og over imod Fredericiasiden af Jylland.
Næste stint havde så retningen imod
Assens. I Fraktionen ynder vi gode
overkommelige tildels luksuøse forplejnings- og overnatningssteder. Der er
her absolut ikke flertal for campingtanken. Dette holdt helt stik også dennegang. Vi havde valgt Marcussens Hotel
på havnefronten i Assens i det fynske.
Denne skønne ø har vi jo besøgt flere
gange i Fraktionen – og kommer her
helt sikkert også igen. Der findes nogle af landets smukkeste veje og landskaber – specielt når vi betragter dem

fra vores bilers kabine – uden tag – vel
at mærke. På ’Kone-Touren’ er vi nødt
til at ankomme så betids til destinationen, at der kan gøres toilette og rettes på make-up’en – evt. skiftes tøj. Så
der blev for os andre tid til en stor kold
fadøl fra det lokale bryggeri, Vestfyen.
Specielt deres Ale faldt jeg pladask for.
Efter en super 2-retters med dertil ønskede drikkevarer ad libitum var tiden
til en aftentur på havnen lige over for
hotellet. Spændende sådan at følge
trafikken i en lidt større lystbådehavn
lige omkring og efter solnedgang. Speciel interesse tiltrak en stor to-masters
skonnert et par af vores fuldbefarne
søulke – et herligt velbevaret skoletræ-

skib fra Thisted. Tilbage i sofagruppen
i receptionen på hotellet afrundtes dagen, førend værelserne i stueetagen
lukkede sig om os for natten – med vores MG’er lige uden for vores vinduer.
Næste dag, torsdag den 24/8, startede helt uventet med skyet vejr. Under
den herlige morgencomplet drøftedes
dagens program og ønsker hertil. Så
første holdt blev gjort lidt syd for Assens ved Torø Huse – et tidligere udsted, men nu med dyre biler (Porsche
og Audi sportsvogne) i nogle af vognlyene. Vi strakte benene og de velfyldte
maver ud gennem strandengene fyldt
med Strandmalurt. Et par af os plukkede dygtigt til hjemmebryg af bitter. Det
er jo en legendarisk urt – de berygtede
Absinth – ’Den grønne Fe’ – blev jo lavet af en særlig afart af Malurten. I slutningen af 1800-tallet en meget udbredt
og frygtet drik, der ved for overdreven
nydelse kostede forstanden – eller i
hvert fald dele af den. Det menes at
være noget af grunden til van Goghs
’uheld’ med det ene øre, der jo blev
skilt fra hovedet i en rus. Bedst som vi

sad ved fiskernes grej-huse begyndte
det minsandten at regne. Og eftersom
vores biler jo stod topløse parkeret,
fik vi lidt travlt med at returnere. Da vi
mente, det måtte være et forbigående
problem, klarede vi den siddende med
vores store og praktiske MG-paraplyer
i bilerne. Og ganske rigtigt stilnede regnen hurtigt af igen – en lille halv times
regnvejr – og resten af Touren i tørvejr
og med solskin det meste af tiden.
Nu gik Touren videre imod Krengerup
Gods ved Glamsbjerg. Her findes såvel Hørvævsmuseet som Skodamuseet – perfekt for os – lidt til begge køn.
Nu viste det sig blot, at museerne først
åbnede kl. 13 – et par timer efter vores
ankomst. Men vi fik da lov til at komme
ind i Hørvævsmuseets butik med meget lækre ting i hør og bomuld – nogle var endda vævet på husets væve af
frivillige. Det fristede flere af os – dog
kunne der ikke åbnes for Dankortterminalen, så vi måtte vende tilbage efter frokost. I Glamsbjerg fouragerede
vi frisksmurte sandwich i den lokale og
meget velforsynede bagerbutik. Selve

frokosten blev indtaget på bord/bænke på en p-plads sydøst for byen.
Vi skulle jo tilbage for at hente vores
varer på Hørvævsmuseet, så det gik tilbage imod Glamsbjerg. Så hændte det
som bare ikke må ske! Lisbeth og Prebens MG fik motorstop midt på en trafikeret indfaldsvej. Vi måtte skubbe den
over på den nærliggende Circle-K. Så
gik vi ellers i gang med de sædvanlige
tjeks. Det viste sig, at der ingen benzin
kom frem til karburatorerne. Frem med
et par donkrafte og tjek af benzinpumpen, som lige var blevet skiftet tre dage
før Tourstart. Mens vi rodede med dette
kom en elektriker, Torben hed han vist,
hen til os. Han lød til at vide noget om
britiske biler, men han havde for fyldt
op med dem på sit værksted til at huse
os. Han anbefalede et lokalt værksted
med specialviden omkring vores biler.
MH Auto-rep, Fredensvej 23 i Glamsbjerg. Han tilbød at køre mig i servicebilen til værkstedet for lige at høre, om
der var plads til os straks. Det var der,
så frem med slæbetov og afgang med
alarmblink på de af bilerne, hvor dette
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forefindes. Benzinystemet blev adskilt, udluftet og kontrolleret. Så efter
en times værksteds ophold hos Michael Hansen gik det videre gennem
Glamsbjerg imod godset.
Men nu indtraf næste motorstop vel
kun 2 km fra værkstedet. Jette og
Pouls MG stoppede nu uventet. Her
konstaterede vi masser af benzin til
karburatorerne – så ikke samme problem én gang til. Men efter et ring tilbage til værkstedet – endnu en MG
på slæbetov og blinkende lamper.
Efter en hel masse tjekken af bilen,
faldt mistanken på rotoren i strømfordeleren. Der var nemlig gnister fra
tændspolen til fordeleren – men ikke
på tændrørskablerne. Heldigvis havde
Poul stukket en gammel rotor i nødreservedelspakningen. Med den monteret kørte motoren igen. Så vores fine
højspændings elektroniske tændinger
kan altså slå kortslutning ned gennem
rotoren, hvis den er for svag i godset. Der læres konstant nyt om fejl og
tricks med vores biler.
Omsider kunne vi så forlade Glamsbjerg området. Nu kørte vores biler
igen, som de skulle. Retningen var nu
imod Svanninge Bakker – det smukke bakkelandskab ca. 3 km uden for
Fåborg i retningen imod Odense. Det
er et stykke natur ud over det almindelige. Meget besøgt og berømmet
af adskillige turarrangører. Vi fortsatte
imod Falsled med den berømte kro og

kørte ned på lystbådehavnen for det
sidste hvil inden returen til hotellets
aftenservering i Assens. Den var som
dagen før eminent og velsmagende.
Aftenturen ned på havnen afterdinner
skulle have været et møde med lækre
biler – klassiske og veteraner – som
mødes dér hver torsdag i Assens. Men
henad godt og vel kl. 20 var de alle
vendt hjemad igen. I stedet faldt vi ind
på den store Havnegrill og -isbar, hvor
12 personer på diverse instrumenter
lige fra sav til tværfløjte og spiseskeer til harmonika jammede de berømte
sange, som alle kunne synge med på.
I sæsonen finder dette også sted hver
torsdag aften.
Næste dag, fredag den 25/8, skulle
Touren neden om Svendborg Havn.
Så efter morgencomplet’en var der
afgang. Vi ville nu gerne have fyldt
tanken op, så hjemturen var dækket
ind. Efter endt tankning gik det af
Svendborg til – det vil sige – undervejs kommer vi i betænkelig nærhed
af Glamsbjerg igen. Og nyt chok. På
den meget travlt trafikerede landevej
stoppede Lisbeth og Prebens bil endnu en gang!! Ingen benzintilførsel igen
– vi tænkte alle, det måtte være løgn
– men ak nej. Vi turde ikke binde an
med slæbetov i denne travle formiddagstrafik på den lille halve snes km til
værkstedet fra i går. Så aftalen blev, at
vi andre skulle fortsætte og Lisbeth og
Preben afventede fejebladet til værkstedet. Så ville vi mødes igen senere

hen på havnefronten i Middelfart og
derfra, som planlagt, fuldføre resten af
Touren sammen.
Vi tre andre fortsatte med et smut
omkring Lars Bonnevie for indkøb af
forskellige stumper. Der sad en lille
gul sticker på døren med et ’kommer
snart’. Efter formiddagskaffen ringede Bjarne til ham – dybt nede i Tyskland! Vi blev bedt om lige at fjerne den
glemte sticker. Videre sydover til Nr.
Åby og Konnerup og Co Chokolatier
– uhm sikke varer – ikke mindst deres
chokoladeis. Herefter imod Svendborg Havn til Danmarks Museum for
Lystsejlads, som ligger på Fredriksø
midt inde i havnen. Det var stadig i
strålende sol, så ingen ønskede at
entre et museums skygger, men nød
luften og synet af skønne både ved
molerne i stedet for.
Benzin systemet og pumpen på Lisbeth og Prebens bil var i mellemtiden
på MH’s værksted blevet adskilt og
renset – inclusive platinerne i pumpen.
Så nu skulle de bare smutte til Svendborg, sagde Michael H. De vendte nu
i stedet nordover i god ro og orden
imod Middelfart til aftalt mødested
på Havnefronten kl. 16. Men efter et
par timers kørsel med diverse pauser, STREJKEDE BILEN IGEN!!! Og
nu var tålmodigheden helt og aldeles opbrugt – det siges, at Preben var
tæt på at sætte MG’en til salg på stedet. De bestilte igen fejebladet – men

NOTE: MTBE blev introduceret i Europa i 1973 som et middel til at hæve
oktantallet i motorbenzin, og har været anvendt udbredt til dette formål lige
siden. Dog er forbruget gået ned i de senere år, hvor MTBE i stigende grad
er blevet erstattet af (bio)-ETBE (ethyl-analogen til MTBE) som følge af krav
fra EU om, at et vist minimum af indholdskomponenterne i brændstoffer
skal være produceret ud fra fornybare ressourcer. Som følge af en frivillig
dansk aftale om begrænsning af brugen af MTBE til 98-oktan benzin er forbruget af stoffet i Danmark meget lavt, det samlede registrerede forbrug var
således mindre end 400 tons i 2012, hvoraf omkring 14 tons var til andre formål end som benzinadditiv. Forbruget af 98-oktan benzin og dermed også
forbruget af MTBE i benzin solgt i Danmark ventes at falde yderligere i de
kommende år.
Miljøministeriet/Miljøstyrelsen J.nr. 001-10633 Den 5. februar 2014.
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denne gang dog med retning og slut
i Solbjerg!! Meddelt denne udvikling
besluttede vi tre andre ikke at holde
pause i Middelfart – men i stedet tage
retningen hjemover.
På første rast efter Svendborg afmonterede vi Jette og Pouls højre forhjul og
undersøgte bremsen, som havde hylet
og skreget på det meste af Touren –
ikke mindst til Pouls udtalte irritation.
Det viste sig at den ene bremseklods
havde løsnet sig og sad kilet ned imod
skiven sammen med den ene af trykfjedrene. Ikke sært det gav en skrækkelig og infernalsk hylen fra sig. Da vi
fik hevet klodsen og fjederpladen fri og
monteret alt korrekt, var lyden næsten
helt udryddet. Og Pouls humør kendeligt bedre igen. Ruten gik vest- og
nordover fra Vejle – igen via Østbirk,
som er ved at blive et fast menupunkt

på Fraktionens landkort. Vi kørte til
Skanderborg for dér at holde fællesspisning på en lokal kinesisk restaurant, oprindelig planlagt som afslutningen på ´Kone-Touren 2017’. Vi var
pludselig bevidste om at have glemt
frokosten, så sulten var stor, men blev
stillet med herlig fremmedartet, krydret
og veltillavet mad.
En skrækkelig masse problemer skulle tackles på denne Tour. Undervejs
sidder man og tænker på, hvorfor det
kunne/skulle gå så galt dennegang.
Mit private bud på det er, at de moderne benziner indeholder det berygtede
MTBE til erstatning for de tidligere tiders blyforbindelser. MTBE har vist
sig yderst problematisk og giftigt for
miljøet, så nu erstattes det med et ethanol (’sprit’) baseret fra andengenerations biomasseværker, hvor sukkerarter

(’mad’) er erstattet med celluloseholdigt
restmateriale (halm/planterester/køkkenaffald). Problemet er blot, at vores
gamle gummislanger med tiden opløses indefra af begge disse tilsætninger,
som er meget kraftige opløsningsmidler. Moderne gummislanger er lavet af
en resistent gummiblanding. Så for en
sikkerheds skyld: Skift alle gummibenzinslanger ud, hvis du på nogen måde
er usikker på deres alder. Samtidigt
blev vi af Lars Bonnevie belært om, at
SU-benzinpumpen skal monteres med
slangetilslutningerne opad og dermed
’pumpehusets klokke’ nedad imod asfalten for ikke at skabe problemer. Endvidere har alle i Fraktionen nu både et
benzinfilter og en rotor liggende i handskerummet – for alle tilfældes skyld.
På vegne af Fraktion Århus Syd
– Erling Sørensen Poulsen
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Dette er ikke bare en gammel velholdt bil ...
... det er en 1968 MGB.
Vi har uden sammenligning Danmarks bedste
veteranforsikring

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.
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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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Midt/Vest: Matthies Garage
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Midt/Vest: Julemøde

Midt/Vest: Klubmøde
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Taanum Cottage

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.

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.

26

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer.
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2.992

En del af

Garden Tour 2017
Tekst og foto: Carsten Thorgaard
For 9. gang inviterede familien Amorsen/Klausen interesserede til at deltage i, hvad man i daglig tale kalder
Taanumturen. Hele 31 mandskaber
havde takket ja til invitationen og mødte op foran det aldrende hus, hvor gaden omkring hurtigt blev fyldt op af de
ældre køretøjer. Michael startede med
at byde velkommen og fortalte lidt om,
hvor turen i år skulle gå hen. Først skulle
vi besøge Fussingø slot, hvor Erik Klausen, som er Michaels svigerfar har lavet
et stort indvendigt restaureringsarbejde med bl.a. malede gulve og loftsdekorationer. Vi fik en fin parkering foran
hovedbygningen, inden vi gik indenfor
i gemakkerne, hvor vi fik en god forklaring om de forskelllige rum i bygningen.
Efter en god rundvisning gik turen nu
videre rundt i det midtjyske imod vest,
hvor vi skulle besøge en samler, der har
hjemme lidt øst for Viborg. Desværre
begyndte vejrguderne at være noget
på trods, regnen silede ned og for at
gøre ondt værre, begyndte en af de
deltagende biler at gøre knuder, så bildoktor Jørn måtte finde værktøjet frem.
Herved blev feltet delt ret kraftigt op, de
fleste fandt dog frem til bestemmelses-

stedet uden de store genvordigheder,
mens andre herunder deres udsendte
kom på noget af en omvej, pga. en gps,
der ikke kunne finde vej. Ankommet til
bestemmelsesstedet viste det sig, at vi
havde holdt lige ud for den vej, vi skulle
have været ind ad. 
På grund af den sene ankomst var det
begrænset hvor meget, nogle af os nåede at se af den store samling, vi skulle
også nå vores medbragte frokost, den
skulle egentlig være foregået udendørs, men regnvejret bevirkede, at man
fandt en plads et eller andet sted i lokaliteterne.
Efter frokosten var det meningen, at turen skulle gå videre rundt på de små
veje, men grundet det noget ”trælse”
vejr, blev det besluttet, at vi kørte den
direkte vej hjem til kaffebordet, som var
dækket i garagen. Som sædvanlig var
Lottes store kagebord sat frem, og hvis
nogen gik kagesultne ud til bilen bagefter, var det bestemt deres egen skyld.
Tak til Michael og kompagni for et
godt arrangement, vi venter i spænding på, hvad I finder på til jubilæet
i 2018.
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KORTE NYHEDER
/ Gert Jørgensen

FRA IND- OG UDLAND

HISTORISK WEEKEND
PÅ RING DJURSLAND
Fotos: Ejvind Davidsen, Tekst: Uffe Madsen

DEN 9-10. SEPTEMBER 2017

Ring Djursland
Danmarks ældste asfaltbane – første løb blev afviklet i 1965.
1750m lang og meget kuperet. Landets mest krævende og
udfordrende bane.

Historisk motorsport
Der afvikles i Danmark et mesterskab for historiske biler, hvor
deltagerne er opdelt i klasser og divisionere efter årgange og
motorstørrelse.
Mesterskabet afvikles normalt på landets tre permanente asfaltbaner – Ring Djursland, FDM Jyllandsringen og Padborg
Park. Derudover er der en afdeling på Ring Knutstorp ved
Malmø i Sverige.
De historiske racerbiler kan også opleves ved de to byløb i
København og Aarhus, som dog ikke tæller med til mesterskabet.
28
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Motorbane på Wedelslund Gods
MGA Twin på Chopham Test Rack
- 14. juli 2018
Det er næste år 60 år siden MG Car Company præsenterede deres nye håb MGA Twin Cam for over 100
pressefolk på Chopham Test banen i Surrey præcis den
14. juli 1958. Nye modeller stod dengang til rådighed for
pressen, så der kunne køres på banen for, at de kunne
få et godt indtryk af forskellen fra en almindelig MGA.

Bilen
∙ MGB årgang 1964 FIA racer.
∙ Opbygget efter reglerne i FIA’s Appendix K med
samme specifikationer, som fabrikkens racere anvendte i sin tid.
∙ Motoren med 5 hovedlejer er på 1840 ccm og yder
på rullefelt 147 hk ved 6.500 o/min. Der er monteret
en Weber45 DCOE karburator.
∙ Undervognen er standard monteret med nylon bøsninger overalt. Sænket fjedre for og med en kraftigere krængningsstabilisator. Standard fjedre bag.
Standard opgraderede støddæmpere.
∙ Standard 3 syncro gearkasse med differentialespærrer.
∙ Bilen blev importeret fra USA i 2009 og ombygget til
race i 2011-12. Første løb 2013.
∙ Kører i 65-klassen i division 2 i konkurrence med
bl.a. MG Midget, Volvo Amazon, Alfa Romeo Giulia
og Ford Cortina GT.

MGA Twin Cam registeret i England vil nu genopleve
dette ved et arrangement, hvor alle Twin Cam kørere
inviteres til en dag på den 3,6 km lange bane, der er en
testbane med mange faciliteter, som den britiske motorindustri har brugt i mere end 70 år.
Der bliver ikke tale om hastighedsprøver, men der bliver mulighed for at snurre rundt på banen i 15 minutters
sektioner hele formiddagen fra kl. 9-13.00. Man mødes
ved 8-tiden og forlader banen igen ved 13-tiden for at
slutte af på Pub'en Half Moon Pub i Windlesham på
bedste Britisk vis.
Det vil være en ret spændende oplevelse for Twin Cam
ejere i kørende eksemplarer, hvoraf der faktisk ikke er så
mange. I Danmark har vi ganske fantastisk registreret
ca. 25 eksemplarer i MGA Twin Cam Register DK, hvoraf dog kun ca. 7 er kørende med den rigtige motor! 25 er
dog ca. 1% af, hvad der er fremstillet!

Godsejer Jesper Ungstrup Nielsen har i maj lanceret
planer om at lave en motorbane for klassiske biler i godsets baghave. Planerne lød utrolig spændende, og rent
lovgivnings- og miljøteknisk skulle der reelt ikke være
noget problem.
Der er dog ifølge Galtens borgmester ikke ”folkelig opbakning”, og alle partier bortset fra Venstre skyndte sig
derfor at melde ud, at de var imod forespørgslen, inden
den overhovedet kom til behandling i byrådet.
Som en konsekvens trak Jesper Ungstrup Nielsen derfor
ansøgningen tilbage inden byrådets planlagte behandling i juni. Der skulle jo nødigt gå lokal kommunalvalgkamp i sagen. Jesper Ungstrup Nielsen er nu gået i tænkeboks for at se om der er andre løsninger/muligheder.
Samlet appellerer godsejer Jesper Ungstrup Nielsen til,
at man også ser på de gavnlige perspektiver for lokalområdet, idet en automobilbane på Wedelslund Gods
efter hans mening vil være et aktiv for alle i lokalområdet.
"Med hånden på hjertet, ser jeg det som en positiv turist-attraktion for lokalområdet, til glæde for de lokale
erhvervsdrivende samt borgere i nærområdet, at der
gives opbakning og etableres en automobilbane anno
1950 udviklet i samarbejde med den nidobbelte Le
Mans-vinder Tom Kristensen og Realdanias kampagne
”Fremtidens Herregaard”. Automobilbanen vil samlet set
kun være aktiv 20 dage om året," siger Jesper U. Nielsen.
Lad os nu se efter Kommunalvalget, om sagen igen bliver fremlagt.

”MGA Twin Cam
Press Pack” udleveret til pressen 14.
juli 1958 på Chopham banen.
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gamle kendinge, andre vi ved hvem er, og så nogen vi måske ikke har set før. Faktisk er det mere end 25 år siden vi
var med i det første MG løb i vores nylakerede ”Fanø-grønne” MGB GT-69, som vi havde i 15 år. Siden da er det blevet
fra 1-5 MG løb, vistnok pr. hvert år lige siden, og interessen
er stadig i behold! Men det er en anden historie.

Vi kørte forrest, og det gik strygende ud ad de små veje, indtil
vi ikke kunne genkende vejnavnene fra den ellers udmærkede kørselsvejledning. Nå, Else havde bladet en side for langt
om, men Erik & Birgit bagved fik os gennet tilbage på ret kurs
igen og overtog førertrøjen.
POST 2 fandt vi på en gård ind ad en lang allé. 10 tennisbolde
i en spand. Den kender vi godt, men hvad hjælper det? Det
er altid co-driver Elses job, når noget skal kastes, og hun klarede 3 bolde i spanden.

2017

MG MidtVestløbet

Carsten bød velkommen og præsenterede chefen for Herningcentret, som på flere områder havde været meget samarbejdsvillig. Begge ønskede os en god tur, og 2-3 biler ad
gangen blev sendt ud på ruten. Vi fire, der havde fulgtes til
Herning, dannede hurtigt vores eget lille hold.

I laden så jeg en tidlig A.H. SPRITE, måske en Mk ”2½”, i hvert
fald en smule nyere end vores – rigtig flot med fartstribe. Stedets ejers?

Tekst og foto: Jørgen Lind (426)
100 km fra Esbjerg til start i Herning? + 100 km løb? + hjemturen? Normalt hverken et problem for vores 55 år gamle
A.H. SPRITE Mk2 eller for det endnu ældre ”mandskab” i den,
så vi meldte os til løbet!
Vi havde aftalt at følges med Jonathan/MGB fra Hjerting,
Erik & Birgit/MGB fra Sig og Kristian & Lillian/MGB GT fra
Ølgod, så vi startede hjemmefra lidt før 7.30 og samlede
op undervejs.

30
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I betragtning af at vi lige havde haft storm og regn et par
dage forinden var vejret ganske pænt, stille og tørt. En tågedis lagde sig på forruden, hvor vi kørte mellem træer, indtil
solen fik mere magt over det, og så blev det herligt at køre
åben – som vi foretrækker og plejer.
Erik kendte vejen til Herningcentret uden brug af gps, og vi
nåede hen til morgenkaffen længst muligt væk fra indgangen
ved godt 9-tiden. Der var allerede mange at hilse på: mange

Tre-kvart omgang rundt om Herningcentret mødte vi POST 1
i Bauhaus, hvor vi skulle bedømme omkredsen af et dæk på
en 15” trådfælg. Der var mange ”skud” – med og uden brug
af lommeregner og Google – men vi måtte køre videre i uvished, for det rigtige svar fik vi først, når vi var kommet i mål.

Videre ad skønne veje nåede vi frem til Grønhøj Kro, hvor
POST 3 og buffet’en ventede. Som chauffør har man ikke
meget idé om, hvor i landet man er, men dér har vi vist aldrig været før? Et lille træhus ved kroen rummer et Kartoffel-tysker-museum og kroens stald indeholder et Morten
Korch-museum med en utrolig samling af køretøjer, redska-
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Vi var nu i nærheden af Hjerl Hede, og der kunne ikke være
langt til målet i Borbjerg Mølle. Men inden vi nåede så langt,
gik der hul på skyerne, og det øsede bare ned. Vi kørte i læ
under nogle store træer og fandt hastigt paraplyerne frem.
Skulle jeg finde kalechen i bagagerummets dyb mod at blive gennemblødt? Nå, det drev vel over igen. Det gjorde det
også, men vi sad vel der og hyggede os i 20-25 minutters tid,
før det var stilnet af og vi kunne fortsætte de sidste kilometer
i tørvejr.

ber m.v., som enten har medvirket i en af de mange film – eller
er mage til. Det var forventet, at opgaven havde noget med
museerne at gøre, men nej. Læg hus-silhuetterne fra byskiltene ud på bordet i den rigtige rækkefølge. Det gjorde vi så
uden tøven. Vi har prøvet det før, og har selv brugt det et par
gange i lokale løb. En fin buffet med alt tilhørende + sang og
guitarspil af værten gav godt brændstof til at køre videre.

om geografien. Opgaven gik ud på at angive lufttrykket i det
venstre forhjul. Med 30 psi ramte jeg iflg. Bruno plet som den
første – men jeg ved ikke ud af hvor mange. Netop dækkenes
lufttryk er jeg omhyggelig med, da det har stor indflydelse på
køreegenskaberne i den lille bil, ikke mindst på våd vej.

Hvor var vi så henne til POST 4? Dér, hvor Bruno fra Mors
er flyttet hen med sin gamle Austin Seven racer, MGB V8
m.m. Vores kørselsvejledning med kortet på bagsiden blev
totalt opløst af regn på hjemvejen, men vi havde passeret et
skilt med Kongenshus Mindepark, så det gav et fingerpeg

Vi fortsatte til POST 5, som befandt sig i en lysning i en skov,
hvor Leo havde lavet en port med to stænger. Kør ind og hold
midt mellem stængerne, så måles afstanden mellem bil og
stang i begge sider. Ikke helt galt, kun 2 cm forskel. Opgaven
huskede vi fra engang med Leo på havnen i Struer – i øsende
regnvejr. Og sjovt nok havde vi den samme opgave tre uger
tidligere i et løb i Sønderjylland, hvor vi med den samme bil
opnåede det samme resultat! Jo, vi havde øvet os på forhånd.
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mange spisesteder? Hvornår var Morten Korch født? Hvor
mange kommuner har vi kørt igennem? Hvor høj var viadukten? Hvor mange rundkørsler var der på ruten o.s.v.? Der var
tre svarmuligheder til hvert spørgsmål, men da alle tre lød
yderst sandsynlige, kunne vi kun fyre nogle ret tilfældige 1-X2 af i en fart, da vi selvfølgelig ikke havde hæftet os specielt
ved ret mange af netop de punkter. Og brochuren om Herningcentret fandt vi først bagefter i posen.
Der var tid til hyggesnak i
gårdhaven med ”konkurrenterne”, men da alle var
kommet i mål tidligere end
beregnet, blev der åbnet
for kaffebordet en halv
time før. Lækre kringler og
lagkager i massevis til kaffen.
Så kom Carsten til den alvorlige del af løbet, nemlig overrækkelse af masser af præmier, der alle var sponseret uden
udgift for deltagerne. ”Får vi så penge tilbage?” kom det fra
et kvikt hovede.

Ved Borbjerg Kro var der
fyldt godt op på P-pladsen.
Vi fandt frem til den sidste POST 6, hvor vi fik en
seddel med 10 spørgsmål,
som vi kunne have kendt
svaret på, hvis vi ellers
havde set ordenligt efter.
Ved Grønhøj Kro hørte jeg
godt nok Carsten sige, at
vi skulle lægge mærke til,
hvad vi så undervejs. Hvor
mange forretninger er der
i Herningcentret? Og hvor

De ”tekniske” opgaver var gået ganske godt, men med vores
hasarderede ”tipskupon” havde vi på forhånd afskrevet mulighederne for at komme i betragtning. Til vores store overraskelse blev vi råbt op som den næst-sidste – regnet nedefra!
Det var da utroligt – hvor heldig kan man være?
Hele arrangementet var præget af god planlægning, gode
officials og ikke mindst Carstens entusiasme. Og så bebudede han endda, at det ikke er sidste gang han er villig til at
arrangere et MG løb. Vi kommer gerne igen!
Hjemturen for Jonathan, Erik & Birgit samt Else & jeg blev
en strålende oplevelse. Vi syntes alle, at hovedvej 11 var for
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kedelig, så vi valgte at køre ud omkring Ulfborg, Husby, Søndervig og ned over Klitten.
Inden vi nåede Husby, blev der igen lukket op for vandet. Det
piskede ned, og vejen blev til en flod inden vi nåede til Staby.
Gennem regntykningen anede vi omridset af en tank med
tag over, lige hvad vi havde brug for til et pit-stop.

Trylleri! – inden Søndervig kom solen frem og tørrede snart
både vejen, bilerne og os. Det fejrede vi i Hvide Sande med
lidt vådt til halsen, og trillede så ud på den sidste etape.

Beklædning:
Mogens@mgcc.dk

Inden vi nåede hjem, skulle vi have endnu et styrtebad. Da vi
åbnede porten til vores kældergarage hjemme i Esbjerg, var
der vand på gulvet. Der havde det regnet enormt hele dagen.
Men intet var så vådt, at det ikke tørrer igen…

Regalier:
Carsten@mgcc.dk
Bøger:
Rother@mgcc.dk

Der var ikke meget vind til at jage regnskyerne væk, men
omsider stilnede det af, så vi kunne fortsætte. Glæden var
kort, regnen tog til igen, så kraftigt, at bilerne nærmest svømmede afsted, så vi kun nogenlunde kunne holde os på vejen.

Kom på besøg i

MG-shoppen
1. Super lækker guiltet herrejakke med diskret MG Logo.
Pris kr. 550,00 – En rigtig
god idé til julegaven.

2

2. Stort udvalg i caps med MG
Logo. Pris pr. stk. kr 125,00.

TAK …er kun et fattigt ord
Alligevel vil jeg på vegne af løbsledelsen i MG MidtVest løbet 2017 sige en stor TAK til alle,
der bidrog til at vi fik en rigtig god dag sammen. Det være sig både deltagere, hjælpere og sponsorer.
Ikke mindst tak for de flotte ord fra deltagere på selve løbsdagen,
men også for tilkendegivelser på mail og facebook efterfølgende.
Som jeg nævnte på løbsdagen, håber jeg at kunne byde velkommen til et MG MidtVest løb igen i 2019.
MG hilsen Carsten Thorgaard
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3. Flotte herre poloer i de helt
rigtige farver, super kvalitet
til bare kr. 200,00 pr. stk.
4. Vi har ikke glemt
vores piger!
Her viser Ulla en lækker jakke til kr. 500,00 og en polo
som fåes i 3 flotte farver til
bare kr. 200,00 pr. stk.
Der er også flotte tørklæder
på lager til kr. 125,00 pr. stk.

1

3

4

Husk! I mere end velkommen til at aflægge MG-Shoppen et besøg.
Her finder i hele udvalget af beklædning.
Vi bor på adressen: Damgårdvej 3, Thyregod 7323 Give
Vi gir’ gerne en kop kaffe og er altid klar til en hyggelig snak. Men ring lige først på
tlf. 2167 0949 – vi skulle jo gerne være hjemme. Naturligvis sender vi også gerne til
jeres adresse...
Glæder os til at se jer.
Ulla og Mogens Petersen
november 2017
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Pigeturen 2 17
Venskabeligt drilleri fra vores mænd
blev begyndelsen til Pigeturen. Tilbage
i 1999 måtte vi lægge ører til, at vi aldrig
kørte længere væk, end at vi stadig
kunne se byskiltet i bakspejlet. Harry
mente dengang, vi ikke kom længere end til Krusemølle, og så skulle vi i
øvrigt huske pas, når vi kom på gale
veje! Det kunne vi ikke lade sidde på
os. Afsted med os på en smuttur fra Als
i Sønderjylland til Svinkløv Badehotel i
Nordjylland – sådan! Ingen korte ture
til pigerne. En weekend-tur til dejlige
Svinkløv Badehotel og så hjem igen.
Stor succes og traditionen for pigeturen var grundlagt.
Vi har selvfølgelig traditionen tro igen i
år være på pigetur og det for 18. gang
og altid den første weekend i september. En weekend vi alle glæder os til.
Lørdag den 2. september 2017 var bilerne køreklare, nyvaskede, skinnende og flotte. Vi kører selvfølgelig med
løbsskilt på bilen: ”Tøseturen 2017.”
Årets deltagere var: Dorthe Grønning,
Karin Patsche, Karin Stavski, Inge Elnef
og Hella Jørgensen. Vi var ikke fuldtallige i år. Der var desværre afbud fra Irene
Jørgensen og Dorte Olsen.
Vi har styr på forplejningsplanen, som
består af medbragt mad til morgenmad lørdag, lørdagsfrokosten, lørdagsaftenhygge og søndagsfrokosten. Opgaverne fordeles iblandt os og intet er
overladt til tilfældighederne. Vi kommer
ikke til at mangle noget og vi går i hvert
fald ikke ned på mad og drikke.

Startstedet var som altid hos Dorthe
klokken 8. Når alle er samlet vinker Ole
altid farvel til os med ønsket om en god
tur (i øvrigt den eneste morgen Ole
kommer tidligt op!).
Første stop på turen var ved Sønderstrand i Aabenraa, hvor Inge, Karin S.
og Karin P. serverede morgenmad,
mens vi nød udsigten. Solen stod højt
på himlen og humøret var i top. Efter
morgenmaden kørte vi direkte til Esbjerg og tog færgen til Fanø. I år kørte
vi direkte til destinationen uden noget
kulturelt stop undervejs, som vi ellers
plejer. Inge og Karin S. var dette års
arrangører, og der skulle køres ”stærkt”
og langt fra morgenstunden.
Det var første gang turen gik til en af
de danske øer. Uanset hvor vi kører,
bringer vores lille kortege smilet frem
hos folk. Vi blev da også mødt med
vink og mange smil på turen fra Nordby til Sønderho. Med smil erkender vi
dog, at der efterhånden bliver kigget
mere på bilerne end på førerne. Vi er
jo heller ikke så ”stramme i udtrykket”
mere.

dag fået samme idé som os og valgte
grundet det gode vejr at spise frokost i
det fri – rigtigt hyggeligt.
Efter dejlig frokost checkede vi ind på
kroen. Vi blev budt velkommen med en
lille kurv med vin og nødder (nogle af
os havde glædet sig til lækker chokolade, som vi var blevet lovet) nå – men
intet kan ødelægge en MG-tøs’ humør,
chokolade eller ej.
Efter inspektion af vores værelser gik
vi tur i Sønderho – flot, flot gammel by
med mange hyggelige små butikker.
Penge kunne vi også komme af med –
hi hi! Det kan piger som regel og det
gælder også MG-pigerne.
Uldsnedkeren på Fanø havde en god
omsætning den dag. Et pelset får –
med proptrækkerkrøller til at varme
hjemme i gyngestolen, noget lækkert
garn – julegaver til børnebørn måske
og en plaid, så de gamle ben ikke bliver kolde, når vi kører MG. Fristelser var
der nok af i Sønderhos butikker.

Vejret var med os. Vi ankom tidligt til
Sønderho og havde god tid til at gå en
tur til vandet og finde et godt sted at
spise frokost.

Tilbage på kroen igen tog vi os tid til at
nyde et glas vin i deres hyggelige have,
inden vi skulle shines op til middagen.
Køkkenchefen havde sammensat en
lækker 3-retters menu. Det var han
kommet rigtig godt fra.

Hella og Dorthe serverede frokost
bestående af det store fiskebord – to
slags sild og en fisketærte med mere.
Dertil rosévin, øl og vand. Vi går, som
tidligere nævnt, aldrig ned på mad og
drikke! Der var trængsel om bordene
ved vandet, rigtig mange havde den

Vi samles altid på et af værelserne efter
middagen til lidt tøsesnak om dagen,
suppleret med vin, øl, slik og chips. For
at få plads til det måtte vi ud og gå tur
i Sønderho by night. Jeg vil bare sige,
der var så stille på øen, at man næsten
kunne blive bange for sig selv. Men

Turen gik i år til dejlige Fanø med overnatning på Sønderho Kro.
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Tekst og foto: Carsten Thorgaard

Finale

Efter at have fulgt MG sport hele året, både som official og
reporter, var det meget naturligt at tage turen til Vandel gocart, hvor finalen skulle køres, også selvom der ikke skulle
bruges egne officials, så jeg nøjedes med at kigge på og
tage nogle billeder.
Kun syv kørere havde valgt at stille op, heraf én, som ikke tidligere i år har deltaget i MG sport. Efter en grundig instruktion og vejning af deltagerne, så alle carts havde nogenlunde
samme kampvægt, gik turen ud på banen til warm-up, som
skulle bestemme startrækkefølgen i 1. heat. Her viste Peter
Emil sig at være hurtigst foran Palle og Casper, mens de
øvrige fordelte de sekundære pladser på startgridden.

hyggeligt, det var der, med levende lys
i næsten alle vinduer.

os ved, vi skulle jo bare ned til havnen
og med færgen til Esbjerg.

Efter en god nats søvn fik vi morgenmad, pakkede bilerne og kørte retur til
Nordby. Nordby er en dejlig by, men
der var lidt tamt. Vi måtte konstatere, at
der ikke skete så meget i Nordby på en
søndag i september. Men en gåtur fik vi
da ud af det.

Der var laaang kø, og værre var det, at
regnen tog til. Op med paraplyerne så
vi kunne sidde i tørvejr i bilerne, mens vi
ventede. Min paraply lå uheldigvis helt
ude i bagenden af bilen bag al oppakningen (dumt i en frøøje!), og det stod
ned i stænger. Jeg måtte have torneaudækkenet på og så en tur ind under det
og ind i mørket i bagenden af ”frøen”.
Det tog lidt tid, men det lykkedes – jeg
var glad. Jeg slår min paraply op og
hvad sker der så? – den vender vrangen ud, som man ser i de bedste tegneserier – åh mein Gott! Hurtig som
jeg er, blev der rettet op på det i en fart,
inden jeg blev alt for våd.

Søndagsfrokosten blev også indtaget i
Nordby, en rigtig god frokost serveret af
Karin S. med hjemmeavlede tomater og
agurker, og ellers hvad hjertet begærer
– der manglede heller ikke noget her.
Hov, hvad var nu det – fire dråber vand
kom der ovenfra? Nå, det kom nok ikke
38
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Det må have været noget at et syn, for
der blev taget masser af billeder af de
fire ”paraplybiler.” Folk stod ligefrem ud
af deres biler i regnvejret kun for at fotografere os. Jeg tror vi bliver liket på
Facebook. Det var da en sjov oplevelse. Vi kom omsider frem i køen og med
færgen til Esbjerg. Vi kørte igen hjem
i et stræk. Dejlig tur – en rigtig super
weekend.

Efter en kort pause, gik 1. heat i gang. Det viste sig hurtigt
at de tre forreste igen ville kæmpe om at være forrest. Peter
Emil var igen hurtigst, mens Casper og Palle i nævnte rækkefølge kom ind på de næste pladser, hvilket også afgjorde
startrækkefølgen i 2. heat.

Her var det igen de tre nævnte, der var forrest, hvilket gentog sig i 3. heat, her var Palle dog kommet foran de to øvrige.
Slutresultatet blev at Palle vandt sammenlagt foran Peter
Emil og Casper, dagens hurtigst tid blev dog sat af Casper,
der var 5/100 sekund hurtigere end Palle.
Efter fotografering og årets sidste familiebillede drog nogle
af deltagerne til Diagonalkroen i Give, hvor der skulle sluttes af med fællesspisning (egenbetaling) og kåring af årets
klubmestre.
Klubmester blev Casper Jørgensen foran en noget overrasket Carsten Wiwel og Erik Thastrup fik en 3. plads.
Fra min side skal der lyde en tak for mange gode oplevelser både som official og tilskuer sammen med MG
sportskørerne, håber vi kan mødes rundt på banerne
igen i 2018.

Næste år er det Karin P. og Irene J. står
for planlægning af turen. Vi glæder os
allerede. Tak for denne gang.
/ Hella Jørgensen
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Teknik,
holdninger
og gode råd
Kilde: MG Car Club Danish Centre

Af Matthies Nissen
moganissen@youmail.dk
•
Sidste gang lovede jeg, at skrive lidt
om, hvad du bør foretage dig, inden du
sætter MG’en i vinterhi. Forhåbentlig
har du adgang til en garage eller andet
overdækket vinterskjul. Varme er ikke
en nødvendighed, men selvfølgelig rart
hvis du vil pusle/servicere/reparere på
bilen i den mørke tid. Efterfølgende er
mit bud på, hvad du bør foretage dig,
inden du for sidste gang i år tager nøglen ud af tændingskontakten – andre
har sikkert en anden mening om, hvad
der skal gøres!
Den nødvendige vinter klargøring
• Olieskift + oliefilter på motor. Det er
mest optimalt at skifte motorolien om
efteråret, idet motoren ikke har godt
af at stå med gammel motorolie vinteren over. Gammel motorolie indeholder syrerester mm. som stammer
fra forbrændingsrester – det er derfor
at olien bliver sort/snavset. Hvis du
har kørt mindre end 1000 km siden
sidste olieskift, så kan du springe et
enkelt olieskift over. Men tillad mig
at spørge: Hvorfor kører du ikke i din
MG? Det er synd både for dig og for
din MG!
• Kontrol af oliestand på gearkasse.
Ned på knæ og ind under instrumentbordet! Løft gulvtæppet, fjern den
store gummiprop og op med oliemålepinden. Oliestanden skal være mel40
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•

•

•

lem max. og min. Jeg vil anbefale skift
af gearkasseolien hvert 4. år.
Kontrol af oliestand på bagtøj. Kan
kun foretages hvis bilen løftes på en
lift eller på en donkraft (bilen skal stå
vandret). Den øverste bagud vendende prop skrues af og olien skal da stå
i niveau med denne. Hvis ikke efterfyldes med EP90 (hypoidolie). Olieskift i bagtøj har ingen faste terminer.
Smøring (med fedt) af undervogn
bør foretages midt i køresæsonen
(om sommeren) og i efteråret. Bilens
forhjul løftes op på en donkraft (dvs.
at styretøjet aflastes). Der er to eller
tre smørenipler i hver side ved ”styrebolten” – den lodrette aksel hvorom
hjulet drejer når du drejer rattet. Herudover kan der være en smørenippel
ved hver styrekugle og en eller to
nipler ved kardankrydsene samt en
enkelt på håndbremsekablet. Nogle
MG’ere kan også være udstyret med
en smørenippel på ratakslens kardankryds.
Øvrig smøring. Oven på styrehuset
– godt gemt bag køleren – sidder
der en smørenippel, som skal smøres med EP90 olie (3 – 5 pump med
en oliefyldt fedtsprøjte), for at kompensere for den olie, der siver ud
ved styrehusets gummimanchetter
(”har-monikabælgene”).
Og så vil et par dråber olie kunne
gøre underværker på speederforbindelser, strømfordelerens knast,
dørhængsler og låsetøj (men ikke i

låsecylindrene), samt på viskerarme
og viskerkonsoller.
• Kontrol af kølevæske. Bør være frostsikret til -20 gr. C. Bør skiftes lejlighedsvis og helst hvert 6. år.
• Kontrol af bremsevæskestand i
bremse- og koblingsvæskebeholderne. Skal stå ca. ½ tomme under
dækslet. Det burde ikke være nødvendigt at efterfylde. Hvis der mangler væske, så er dine bremser utætte
og dermed defekte! Bremsevæsken
bør udskiftes hvert 4. år.
Hvis du synes at ovennævnte virker uoverskueligt, så bør du lade
en fagmand klare sagen. Du kan jo evt. lade
ham om at foretage
det anførte. Og husk,
at forebyggende vedligeholdelse betaler sig!
Gør det selv vinter klargøring
Efterfølgende er noget som du garanteret selv kan klare, inden du stiller bilen væk:
• Op med kalechen, så den kan rette
sig ud i vinterens løb.
• Vask og støvsug bilen.
• Kontroller dæktryk. Bør pumpes op
til ca. 2,2 bar, så du undgår at dækkene får et fladtrykt punkt og dermed
en ujævn overflade. Husk at justere
dæktrykket til foråret.

• Husk at frostsikre sprinkleranlægget.
• Tank bilen helt op, for at undgå kondens i tanken. Tilsæt evt. ”Ethomix”.
Det er et produkt, der skal beskytte brændstofsystemet mod skader forårsaget af etanol i benzinen.
Desværre tilsætter de fleste olieselskaber ca. 10% etanol i benzinen.
Dette sammen med fjernelse af bly i
benzinen er sikkert ikke noget man
har gjort for at gøre livet surt for de
gamle biler og deres ejere! Men alligevel...! Jeg ved ikke om midlet virker,
men det skader ikke! Bruger det kun
lejlighedsvis og altid i f.m. den sidste
tankning.
• Lad akkumulatoren helt op – evt.
på en længere køretur inden bilen
sættes hen. Kontroller evt. væskestanden i denne. Luk for hovedafbryderen eller afmonter et batterikabel.
Hvis akkumulatoren er helt opladet,
så vil den – forudsat at den ikke er
gammel og træt – være frostsikret
og du vil kunne starte bilen til foråret
uden ekstra opladning.
• Læg et overtræk over bilen – kan anbefale et fra Harald Nyborg til 129,- kr.
hvis bilen står indendørs.

inden det bliver ”hældt” på akkumulatoren – men fordi generatoren lader for
meget: ca. 44 ampere. De kendte amperemetre til montering i biler kan kun
klare 30 ampere, som det fremgår af
skalaen. Dette og den kendsgerning at
et af amperemeterets svagheder er, at
al strøm (bortset fra strøm til starteren)
skal passere gennem dette, betyder at
amperemeteret udgør en form for ”flaskehals” med mulighed for fejl (dårlige
forbindelser mv.)

Alt det som jeg har nævnt, anser jeg
som minimums klargøring. Skal det
være rigtig godt, så bør motorens ventiler, tændingssystemet og karburatorerne justeres inden hensætning. Herudover bør bremser efterses og justeres.
Jo mere du klarer i efteråret, des bedre
har MG’en det til foråret! Det gælder
også evt. andre reparationer, som du
skal have klaret inden næste sæson.

Hovedafbryder
Jeg er ikke den store tilhænger af at
foretage konstruktive ændringer eller
eftermonteringer af moderne udstyr
på de gamle MG’ere. Men der er et par
småting, som jeg synes at man bør få
eftermonteret. Den første ting er en hovedafbryder.

Mere om det elektriske anlæg
I juli-nummeret skrev jeg, at man kunne overvåge tilførslen af energi fra dynamoen til akkumulatoren, hvis man
havde monteret et amperemeter. Det
er stadig korrekt, men det duer ikke,
hvis du har monteret en vekselstrømsgenerator på din MG. Ikke fordi denne
producerer vekselstrøm – det bliver
som bekendt ensrettet til jævnstrøm,

Konklusionen må være, at hvis du kører
med vekselstrømsgenerator, så kan du
med fordel montere et voltmeter. Hvis
du stadig kører med en jævnstrømsdynamo, så vil du have større udbytte
af at montere et amperemeter. Men
indrømmet – voltmeteret er lettere at
montere og at forstå!

Voltmeter

Som omtalt i sidste måned, så er der en
stor del af ledningsnettet i en gammel
MG, som ikke er sikret med en sikring.
Og hvis det er sikret, så er sikringerne
alt for store. Det betyder, at en kortslutning med brand til følge desværre
er en mulighed. Det kan du sikre dig
imod ved at montere en hovedafbryder på din MG, det burde faktisk være
et forsikringskrav! Skulle der opstå en
kortslutning, mens du kører i bilen, så
har du nemt ved at forhindre den i at

udvikle sig til en brand ved hurtigt at
tage hovedafbryderen. Bemærk, at arrangørerne af eksempelvis Veteranbilmessen i Fredericia forlanger at strømkablet afbrydes ved akkumulatoren,
når en bil er udstillet i hallen. Det er der
en god grund til!
Hovedafbryderen er forholdsvis nem at
montere, da akkumulatoren er monteret lige bag passagersædet på en A’er
eller B’er. Den kan derfor nemt betjenes
fra førersædet. Teknisk kræver det blot
at der bores et hul og at der fremstilles
et kort plus kabel fra akkumulatoren og
til hovedafbryderen.
Som nævnt, så er hovedafbryderen
nem at nå fra førersædet, så det bliver hurtigt en (god!) vane at afbryde
den, hver gang at MG’en parkeres. Det
betyder at du ikke ved glemsomhed
kommer til at efterlade bilen med lys
på, samt at du har en ekstra tyverisikring hvis du tager hovedafbryderens
nøgle med dig når du går. Indrømmet,
de dygtige tyveknægte lurer sikkert
hurtigt fidusen af og får kortsluttet hovedafbryderen, men det kræver tid og
værktøj. Og så er det besværligt – ”vi
snupper en anden bil!”

Hovedafbryder

Cigartænderstik

Cigartænderstik
Jeg ved godt, at du nok ikke ryger cigarer, men sådan benævnes de ekstra
tilbehørsstik, som anvendes til at forsyne GPS navigator og mobiltelefon med
strøm. Stikket kan monteres ganske
diskret oppe under instrumentbordet
også uden at du behøver at bore ekstra
huller i bilen. Så det er måske en overvejelse værd.
Tankmåleren – en kilde til irritation
Inden vi forlader det elektriske, så skal
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tankmåleren have et par ”knubbede”
ord med på vejen. Tankmåleren – der
kun er monteret i A og B’erne – er af
den ”nervøse type”, der loyalt følger
benzinens skvulpen i tanken, når den
altså virker! Den er ikke altid til at stole på. En betingelse for at den virker –
bare nogenlunde – er at den er korrekt
forbundet til en bi-metal instrument
voltage stabilizer og at både instrument og tankmålergiveren i tanken virker. Stabilizerens opgave er, som navnet også angiver, at holde en konstant

Tankmåler

Forsikring til
dit kæreste eje

spænding på ca. 10 volt til tankmåleren
og i øvrigt også til den elektriske temperatur- og olitryksmålermåler på de
nyere MGB’ere. I følge værkstedshåndbog/manual, så virker stabilizatoren
først efter ca. 2 min., det er altså den tid
der kan gå inden din tankmåler viser
(nogenlunde) rigtigt.
Stabilizeren er anbragt inde under instrumentbordet øverst til venstre, og
den er nem at skifte. Det er min erfaring, at du kan udskifte stabilizeren
– som du skifter kalenderblade i løbet
af året – det bliver bare ikke bedre! Mit
alternative råd er derfor, at fylde benzintanken helt op, sætte triptælleren på
nul, og så – som en tommelfingerregel
– regne med at du kan køre mellem 8
og 10 km/l. I instruktionsbogen kan du
se om du kører med en 45 liter eller en
54 liter tank, sidstnævnte er standard
på de nyere B-modeller.

Stabilizer
Hvis du er så heldig at eje en Magnette type ZB, så har du en tankmåler, der
bare virker! Den sidste Magnette type
ZB blev produceret i 1958, så hvorfor
har de efterfølgende MGA- og B-modeller ikke fået den samme stabile
tankmåler?
På gensyn i næste måned.

Har du en veteranbil, kan du og din bil
blive forsikret i Runa Forsikring

Oldies but Goodies
Der har nu altid været noget fascinerende ved gamle bøger. Et er, at de som regel er trykt – bogtrykt – i en utrolig
høj kvalitet, noget andet er, at kvaliteten på papiret også tit
var højere den gang, men det mest fascinerende er måske,
at gamle bøger gemmer på en ukendt historie. Ingen kender den rejse bøgerne har været på, før de er nået til ens
bogreol, og er bøgerne rigtig gamle, har de måske fulgt det
meste af MG-fabrikkens historiske rejse. De er fascinerende
de gamle bilbøger, og derfor har vi i boghandlen været helt
nederst på lageret, og på den gamle støvede bogreol fundet
er par godbider til klubbens medlemmer.
∙ Philip H. Smith, Tuning and Maintenance of M.G.s,
G. T. Foulis & Co., Ltd. u.å. (1952). 275 Kr.
∙ Bilbogen 1951, Danmarks Automobil-ForhandlerForening, London 1951. 40 Kr.
∙ W. E. Bower, The Complete MG Workshop and
Tuning Manual, motor Racing Publications Limited,
London 1960. 350 Kr. (Ryggen revnet).
∙ C. P. Davidson, M.G. Cars. A Practical Guide To
Maintenance And Repair Covering Model From 1934.
C. Arthur pearson Limited, London 1960, 100 kr.
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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.

Boghandleren
anbefaler...

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

RUNA VETERAN
– en del af LB Forsikring

Pubmøder 2017

Invitation til

PUBMØDER
SYDØSTJYLLAND
Pubmøde december
Fredag den 15. december kl. 18 er der julefrokost hos Søren V8 og Pernille i Juelsminde. Se annonce i bladet og
på hjemmesiden.
Pubmøde januar 2018
Den 10. januar vil Thor Flade gerne holde pubmøde på
adressen Mårvej 11, 8722 Hedensted.
Thor er i gang med et MG midget projekt med en K motor og vil gerne vise os hvor langt han er kommet. Lad os
se om den bliver køreklar i 2018. Thor har jo også hans
flotte TWR som bestemt er et kig værd, selvom den ikke
er en MG.

Pubmøde februar 2018
Den 8. februar inviterer Kurt Søgaard, Silkeborg til
pubmøde i hans værksted for klassiske biler.
Adresse: Karlskronavej 31 – 8600 Silkeborg.

Dato

Event

Annonceret

Tildmeldingsfrist

Tilmelding

Virksomhedsbesøg
Pubmøde

januar
januar

–
–

Flemming – 22 99 67 25
Bøje – 28 25 60 15

Pubmøde
Julefrokost

september
november

2 dage før
–

Johannes – 28 40 10 82
Annonce herunder + hjemmeside

Pubmøde
Pubmøde

juli
juli

–
–

Mogens – 72 53 21 87
Carsten – 23 24 10 15

Pubmøde
Julefrokost

januar
januar

søndag aften før
søndag aften før

Casper – 51 89 52 18
Gode forslag – 71 10 71 98

Julemøde

–

–

Jørgen – 20 29 37 11

Kaffemøde
Kaffemøde

november
november

–
–

tilmelding_mg_oestj@yahoo.com
tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Pubmøde
Pubmøde

november
november

–
–

Thor – 29 93 07 83
Kurt – 21 20 88 90

Klubmøde
Klubmøde
Klubmøde

–
–
–

–
–
–

Jørgen – 20 29 37 11
Jørgen – 20 29 37 11
Jørgen – 20 29 37 11

Onsdag den 8. november kl. 19.00-22.00
Kaffemøde i Årslev, Duelandsvej 10, 8220 Årslev.

Sydvestjylland
14. november
2. december
Sydøstjylland
8. november
15. december
Fyn
7. november
5. december
Sønderjylland
1. november
6. december
Midt/Vest
30. november
Østjylland
8. november
13. december

Onsdag den 13. december kl. 19.00-22.00
Kaffemøde i Årslev, Duelandsvej 10, 8220 Årslev.

Pubmøder 2018

Kurt fortager service, reparationer og restaureringer af
klassiske biler, så der er altid noget spændende at kigge
på. Kom og vær med til en hyggelig aften. (Pubmøde)
Kurt vil være vært for én øl/vand/kaffe og et stykke brød.
Husk en 20’er til kaffekassen. Start kl. 19.00-22.00.
Tilmelding: Tlf. 21 20 88 90/mail: N.K.Soegaard@mail.dk.

ØSTJYLLAND

Husk tilmelding på mail:
tilmelding_mg_oestj@yahoo.com

Husk en 20’er til kaffekassen.
Tilmelding på thorflade@gmail.com/mobil: 29 93 07 83.

Sydøstjylland
10. januar 2018
8. februar 2018
Midt/Vest
23. januar
22. februar
29. marts

PUBMØDER Sønderjylland 2018
Så er det så vidt, at vi skal til at tænke
på næste års pubmøder, da jeg gerne
vil kunne have en fuld kalender at sætte i januar-bladet. Jeg ved godt jeg er
et gammelt fjols, men jeg kan nu bedst
lide at have en liste trykt på papir, og
det har da også vist sig i år, at det er
meget praktisk, at kunne henvise til januar-bladet, når hjemmeside og kalender virker som det gør.
Så derfor hvis man har lyst, og lejlighed til at være vært for en masse flinke
mennesker, og have hele indkørslen
fuld af MG’ere, for at gøre indtryk på
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naboerne, så giv mig lige et ring/sms,
eller send en mail. Nye medlemmer i
vores område er også meget velkomne, og det er bestemt ikke noget krav,
at man har en hangar fuld af biler, det
vigtigste er, at vi kommer sammen, så
vi kan fylde hinanden med løgnhistorier. Kan man ikke overskue at have så
mange gæster, men alligevel føler trang
til at gøre noget, så er det også en mulighed at arangere en aftenkøretur i juli,
hvor hver i sær selv tager kaffe med,
eller hvis nogen kender en virksomhed
som kunne være interessant at besøge,
så er det jo også en mulighed.

Jeg regner med at julefrokosten i år bliver på Værftet i Marinaminde igen, da
det var hyggelige lokaler, god mad, og
venlig betjening sidste år, jeg prøver at
få det på hjemmesiden når jeg har det
helt på plads.
STOR TAK til vores pubmøde værter
i år, det er jer der er med til at vi har
det gode klubliv, vi har i vores klub.
Harry Lagoni
Tlf. 71 10 71 98
Mail: fam.lagoni@gmail.com
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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
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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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