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KLUBBENS LEDER
Ny vår med mange muligheter
Når dette skrives har vi nettopp hatt et vellykket
og hyggelig Årsmøte med god oppslutning.
Både hjemmesiden www.nmgk.no og MG
Magasinet formidler informasjon om dette.

”alt på stell” i år. Jeg gleder meg til å delta på
så mye som tiden og ikke minst lommeboken
tillater.

På forumet var det nylig en spennende tråd om
hvorvidt klubben skulle kjøpe en «servicebil»
Noe av det viktigste på Årsmøtet i år var at
og restaurere denne. Delvis var det snakk om
”Oppropet” om fred i klubben ble enstemmig
vedtatt. Det vil si at Årsmøtet krever at klubbens dugnadsarbeid, delvis profesjonelt arbeid. Det
startet med at en av deltakerne hadde kjøpt en
medlemmer i fremtiden holder alle personlige
gammel Austin varebil og noen mente at netuoverensstemmelser utenfor klubben. Det nye
topp den bilen ville utgjøre en fin start. Ideen
styret håper med dette at den uroen som i
mange år har ødelagt for miljøet i klubben nå er fikk umiddelbar støtte fra samtlige deltakere
- til og med bileieren, så lenge klubben kjøpte
historie. Oppropet, og med det et enstemmig
en bil selv og ikke rappet hans. Dette er en
Årsmøte, er også tydelig på at andre og mer
kraftfulle tiltak må vurderes dersom de person- spennende ide som jeg har lyst til å videreutvilige konfliktene ikke opphører. Styret er pålagt å kle. Greier vi å finne en prosjektleder som kan
følge Årsmøtets instruksjoner, og vil ta de grep organisere dugnadsarbeid og sørge for profesjosom er nødvendige for å gjenskape ro i klubben. nell håndtering av resten? Greier vi å finne en
passende ”servicebil” som vi sammen kan
Dette betyr ikke at det nå er
bygge opp og bruke på markeder og sentertreff?
forbudt å være uenige. Ulike Hvem tar utfordringen?
meninger skal og bør vi ha,
det er det som bringer oss Det blir MGCC European Conference i mars.
Det er den tyske MG-klubben som i år er vertfremover, men det skal
skap. NMGK skal delta på konferansen og
diskuteres sak og ikke
gjøre et forsøk på å få problemstillingen med
person!
dårlig kvalitet på nye deler opp til seriøs diskuDe fleste medlemmene sjon. På forumet på hjemmesiden kan du lese
kjenner ikke til noen
om medlemmer med dårlige erfaringer så dette
konflikter og er opptatt
er en høyst aktuell sak å ta opp på møtet.
av å kjøre bil, skru på bil,
Og når jeg nevner hjemmesiden vår; den er en
dra på spennende turer og
Ola Thygesen
Leder NMGK treffe likesinnede medlemmer. stor skattekiste, en gullgruve av informasjon
full av tekniske tips, instruksjoner, serviceråd
Til alle dere vil jeg si: fortsett
med det! Det er det som skal være bærebjelkene m.m.. Ingen må være redd for å spørre senterlei NMGK. Styret skal gjøre så godt de kan for at der, webmaster eller andre i klubben hvis man
har problemer med å komme inn eller bruke
klubben skal drives videre i god MG-ånd og at
dere skal føle glede ved å være medlem i Norsk sidene.
MG Klubb.
Til slutt: før dere fristes til å kjøre årets første
Og det skal ikke mye til for å kjenne glede. Litt MG-tur, den lille korte turen, bare rundt kvartablå himmel og sol gjør at huskelisten over saker let og tilbake; sjekk bremser!! Gjør en trykktest!! Mange bremsedeler kan ”stå seg i filler” i
som må gjøres med bilen før MG-sesongen
løpet av 6 mnd. lagring.
starter kommer fram i lyset og med det aktivitetsprogrammet som sentrene har presentert for
sesongen 2014 ser det ut til at det er viktig å ha Måtte våren dere nå går i møte bli innholdsrik,
hyggelig og full av MG-glede.
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Å kjøre en rød, hvit eller blå MG når Norges nasjonaldag skal feires kan kanskje gi litt ekstra glede,
men alle med MG - uansett farge - får ekstra oppmerksomhet denne dagen.
Min kone Anne som er på bildet har i alle våre MG-år vært aktiv og engasjert i arbeidet da jeg
var senterleder i Oslo, medlem i styret og i diverse komiteer og nå som redaktør av klubbens blad.
Det var hun som foreslo spalten “Ladies Corner” og i tillegg leser hun korrektur. Takk Anne!
Redaktøren
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KLUBBEFFEKTER/REGALIA
Trude Pisani Grimstad
Mobil: 934 52 276
nmgkregalia@nmgk.no
WEBMASTER/WEBREDAKTØR
Truls Sundt
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I magasinet kan du lese mer om bl.a. dette:
side 4
MG-entusiasten

side 6
Tur til England og
Silverstone

side 8
Årsmøte 2014 i
Norsk MG Klubb
i Sandefjord

side 10
Sentersider

side 14
Min bilsamling

side 15
15 MG-kvinner

side 16
Englandsfarerne
“The Return Visit
2013”

side 20
MG året rundt

side 22
Sprek 80-åring
på vinterføre

side 24
Ny i klubben

side 25
Ladies Corner

side 28
MG-kunstneren

FORSIDEFOTO: Even Dretvik. Han har også fotografert “Ladies Corner” på side 25.
M G M AGA S I N E T

Frem for MG-kvinnene og våren!

REDAKTØR OG
ANNONSEANSVARLIG
Sigurd Sandtveit
Hvitsteinveien 254
3243 Kodal (Andebu)
Mobil: 90 50 70 93
Tlf: 66 90 40 00
E-post: sigurd@asker-reklame.no

Det finnes mange aktive kvinner i klubben. Noen kjører egen MG - andre er
for det meste codrivere. Jeg oppfordrer MG-kvinnene som ikke er medlem
om å melde seg inn i klubben, delta på sentermøtene og på turene i kjøresesongen. Familiemedlemsskap koster kun 100 kroner i året. Vi har presentert mange MG-kvinner i spalten “Ladies Corner” og i dette bladet har vi
samlet de 15 første “Ladiesene” på side 15.
Våren er i anmarsj. Flere av medlemmene melder at de har kjørt MGen på
tørre veier i hele vinter. Vi på Østlandet begynner snart å “grave frem”
bilene og starte vårklargjøringen! Aldri før har det vært flere tilbud om MGturer i Norge, Danmark eller England. Kjør pent - kjør MG!
Sigurd Sandtveit, redaktør
MG Magasinet 1-2014
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- entusiasten

I vår spalte “MG-entusiasten”
presenterer vi personer som har
MG som sin store hobby

Av Sigurd Sandtveit Foto: Raymond Wardenær, Sigurd Sandtveit, Tore Lie, Erik Bryhni Frostad og Kjell Hagen Nilsen

K jell
H agen Nilsen
Avduking og overlevering av en
nyrestaurert MGA 1600 MK II
1961 modell den 25. april 2012.
Eier Birger Olsen og fru Hanne
var tydelig tilfredse med resultatet.
Når Kjell ikke er i verkstedet finner vi ham gjerne på
kontoret hvor han prater med kunder om delelevering,
tekniske problemer, reparasjoner eller restaurering.

K

jell er en ekte entusiast som kan se
tilbake på 21 år som medlem i klubben.
Han har hjulpet en rekke medlemmer
med å oppfylle deres drøm: En topp
restaurert MG. I tillegg skaffer han
deler fra de utenlandske leverandørene
og gir MG-folket råd, tips og hjelp.
Kjell har alltid vært interessert i teknikk og bevegelige ting og drev i barndommen sin mor til fortvilelse når han
demonterte alt han kom over av vekkerklokker og andre ting som “gjorde
noe”. Hun ble litt mildere stemt når det
viste seg at han (som oftest) klarte å få
satt tingene sammen igjen og at de
(som oftest) virket - og i mange tilfelle
virket bedre. Dette resulterte i at hele
familien etter hvert kom trekkende med
alt mulig rart av ting som måtte repareres fra sveivegrammofoner til sykler.
I tolvårsalderen fikk han feriejobb som
visergutt i Torgersen Sport, men ble
raskt forfremmet til assistent for han
som hadde ansvaret for reparasjon av
sykler og annet sportsutstyr. Senere
fikk han avtale med flere jernvare- og
sportshandlere langs skoleveien om å
komme innom på veien til skolen og ta
seg av reparasjon av det de fikk inn av
sykler og mopeder. Dette ga litt ekstra
penger slik at han som 14 åring kjøpte
sin første motorsykkel, - en Excelsior
med 125 ccm Villiers motor som en
nabogutt eide. Han ville ikke ha den
lenger da han ikke fikk startet den og
derfor ble den Kjells for Kr. 25,-. Det
viste seg at han hadde gjort den klassiske feilen med å skifte stifter og sette
fjæren på feil side av isolasjonsskivene
slik at den kortsluttet. Følgelig ingen
gnist til pluggen. Senere skulle Kjell
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Mange av Kjells prosjekter starter med en MG importert fra USA eller Europa. Slik så den røde MGAen ut
da den kom til Norge i 2005. Etter tre år med garsjelagring kunne restaureringsarbeidet starte i 2008 og avsluttes i 2011. Utrolig at et slikt utgangspunkt kan bli
til en av de flotteste MGAer i landet, men så snakker vi
også om noe langt mer enn en “facelift”!

se mange MG-eiere som hadde gjort
samme feilen. Snart var stiftene fikset
og nabogutten ble noe “lang i maska”
når Kjell kjørte rundt med noe han
regnet som skrap.
Ved å benytte sine kontakter hos
Torgersen Sport fikk han på gunstige
betingelser kjøpt en blank og fin fabrikkny Tempo Sport som han hentet ut på
16-årsdagen.
Kjell hadde også feriejobb som motorsykkelmekaniker på verkstedet til den
legendariske speedway- og langbanekjøreren Basse Hveem og var mekaniker hos Columbia Cycle Depot - Oslos
største Tempo forhandler. Her fikk han
som kollega den kjente motocross kjøreren Finn Lysebråthe som hjalp han i
gang med motocross-sporten, noe Kjell
holdt på med i 4-5 år.

Den 7. februar 2011 ble dette prakteksemplaret av en
1958 modell MGA 1500 overlevert til Erik Bryhni
Frostad - nåværende eier er Kenneth Gustavsen.

Det er utført en fullstendig ”nut and bolt”
restaurering som omfattet:
Demontering av karosseriet fra rammen, sandblåsing,
oppretting, rustsveising og rustbeskyttelse av karosseri og ramme, full overhaling av motor, girkasse og
differensial, samt fullstendig lakkering både av understell og karosseri. Komplett nytt interiør med sidepaneler og setetrekk, overhaling av instrumenter, nye
finérgulv (ja, - denne bilen har gulv i treverk!), forkrommede eikehjul med nye dekk. Nesten alt av forkromming er fornyet, enten ved oppkromming av de
gamle delene eller ved nyanskaffelser.

“En ny filmstjerne er født”! Bilen til Erik hadde hovedrollen i Postens reklamefilm som ble tatt opp 9. april
2011. Og i tillegg ble det flott MG-reklame.

Kjells første kontakt med MG-bilene
fikk han da han i 1963 som 18 åring
startet motorsykkelverksted i samme
kvartal hvor Motorhuset lå. Dette var
en kjent motorsykkelforretning på Lilletorvet i Oslo drevet av den kjente
speedway- og langbanekjørerer Bjarne
Grorud. Bjarne hadde en av de første
MGB som ble solgt i Norge og når hans
bror Gunnar hadde en Midget var dette
noe Kjell gikk rundt og ”siklet” på uten
å ha noen mulighet til å kjøpe noe slikt.
Han drev motorsykkelverkstedet noen
år, men måtte så på et års militærtjeneste i Hans Majestet Kongens Garde.
Da han kom tilbake fra militærtjenesten
var kundegrunnlaget for verkstedet
borte. Han hadde i mellomtiden også
fått seg familie og tok derfor fast jobb i
Motorhuset som avdelingsleder for
transportmateriell. Livet tar inniblant
noen rare svinger så i 1972 startet han
et firma for salg av utstyr for industriell
måleteknikk og analyse. Hele tiden
tenkte han på MG, men “livet kom i
veien” slik at det ble familie og husbygging etc. som sto i fokus.
Etter å ha vært på en MG-mønstring på
Bogstad tidlig på 1990-tallet tenkt Kjell
at nå måtte han gjøre noe med MGsyken. Han meldte seg inn i MG-klubben og ved en tilfeldighet kom han over
et vrak av en MGA som tilhørte et billakkeringsfirma som var gått konkurs.
Kjærlighet gjør blind heter det jo, så
Kjell kjøpte den uten å se alle skavankene. Han så kun MGAens vakre linjer,
- linjer som han fortsatt synes er noe av
de vakreste bildesignerne har fått frem.
Sammen med en venn hentet han Aen.
Vennen lurte på om de ikke like gjerne
kunne kjøre rett til skraphandelen. Han
sa “dette kan aldri bli noen bil”, men i
Kjells øyne var det noe av det fineste
han hadde fått tak i bortsett fra kona
som han nå har hatt i over 50 år og de
tre barna de har fått.

Den første MGAen som Kjell restaurerte så slik ut!

Og slik ble den! Har fått NVKs restaureringsplakett.

Det tok rundt 3 år med periodisk jobbing før bilen var ferdig og da hadde
han ikke hjerte til å ta den ut såfremt
det var den minste sjanse for regn. Han
kjørte den litt i pent vær, men etter å ha
hatt den ”på stas” i 2 – 3 år skjønte han
at det var skruingen som var “hans
greie”. Bilen ble solgt til en kar som
etter hvert fikk flere ”Best in Show-”
priser for Aen på lokale bilmarkeder.
Bilen fikk også den høythengende restaureringsplaketten for god restaurering
fra Norsk Veteranvogn Klubb.

De siste 5-6 årene har Kjell vært “fast
inventar” på Ekeberg-markedet som
selvoppnevnt teknisk “guru” på MGklubbens stand som har blitt driftet på
en utmerket måte av Tore Lie og Erik
Bryhni Frostad. En av de besøkende
falt så pladask for Eriks MGA at han
likegodt bestilte en maken, men denne
gangen lakkert grønn og med lyst interiør. Etter et års tid fikk Birger Olsen
sin nyrestaurerte grønne MGA.

I 2002 innredet han lokalene og startet
opp MG Service A/S med henblikk på
salg av deler til klassiske sportsbiler.
Det var flere som hadde samme ideen
på samme tiden så både MG Hagen og
Din MG ble etablert omtrent samtidig
med MG Service. Parallelt med delesalget kunne han ikke la være å skru så
han restaurerte først en MGB som han
importerte fra USA og solgte til en kar
på Åndalsnes. Det var historien om
anskaffelsen og restaureringen av denne
bilen som ble grunnlaget for Peder
Ytterlis morsomme tekst til sangen
“MGens vise” som blir sunget på
mange julebord og møter.
I en periode importerte han en god del
MGA og MGB-objekter fra USA så det
er rundt 30 MGer som har vært i Kjells
hender. Noen av disse har blitt restaurert og er i drift, men det er også noen
“langtidsobjekter”.

Kjell har holdt en rekke foredrag på ulike sentermøter bl.a. om resaurering av MG. Her fra et møte på Frysja hvor
han etter foredraget vant kveldens MG-vin. Til venstre Tore Gjesti.

Driften av MG Service A/S har gitt
Kjell mange MG-venner og det er ikke
få som har blitt hjulpet med deler, råd
og veiledning. Hans deltagelse i div.
forum på MG-klubbens nettsider har
også vært til stor glede for MG-eierne.
Ved alle restaureringer har Kjell sørget
for en omfattende fotodokumentasjon
og denne har han benyttet til å holde
foredrag i Oslo og Follo MG-sentre om
temaer som restaurering, bilens elektriske anlegg og til og med en liten
snutt om Elvis Presleys bruk av en
MGA i filmen “Blue Hawaii”.
Kjell passerer 70 år til sommeren og
har alvorlige tanker om å avslutte det
“profesjonelle” MG-livet. Er det noen
der ute som føler seg eslet til å ta over
MG Service A/S er han åpen for forslag. I garasjen står en 1978 MGB som
er planlagt brukt en del om været er
lagelig. Kanskje blir det nå mer tid for
Kjell til å være med på treff og møter
også om sommeren!

Entusiasten stiller gjerne opp på Ekebergmarkedet hvor
Follo senter hvert år har NMGK-stand.
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Tekst og foto: Selwyn Wright

in eldste sønn Stephen, som bor i England, har vært
“crazy” i Formel 1 Grand Prix helt siden han var 5 år
gammel. Da han fylte 40 år var bursdagsgaven hans et tre
dagers pass til 2013 British Formel 1 Grand Prix. Jeg
hadde selvfølgelig billett også!
Jeg bestemte meg for å kjøre min alltid trofaste 1967 MGC
roadster. Tok DFDS fra Oslo til København, kjørte så tvers
over Danmark til Esbjerg og tok så enda en DFDS-ferje til
Harwich. Det var mye enklere å komme seg til UK med bil
den gang DFDS hadde rute mellom Kristiansand og Newcastle. Jeg har brukt den ruten utallige ganger og hver gang
var ferjen fullstendig fullbooket. Jeg har aldri forstått hvorfor DFDS stoppet en så populær rute, så derfor spurte jeg
en DFDS-purser da jeg var ombord på Esbjergferjen. Han
fortalte at de mistet 80 % av passasjerene da Ryanair startet
flyvningene fra UK til Norge.
Jeg hadde min base i UK hos min sønn i Schrewsbury. På
vei dit stoppet jeg hos MG Owners Club og tok en justering
av forgassere ol. Bilen gikk enda bedre!
Etter en uke i middelalderbyen Schrewsbury sammen med
mine to barnebarn, dro min sønn Stephen og jeg til Silverstone. På vei dit fikk jeg en telefon fra DFDS Seaways som
fortalte meg at ferjen tilbake til Esbjerg fra Harwich var
kansellert. Det de kunne anbefale meg var å ta ferje fra
Dover til Calais i Frankrike. Jeg svarte at dette måtte jeg
tenke på og ringe dem tilbake neste dag. Etter mye vurdering skjønte jeg at det var nok best å ta imot deres tilbud
om Dover - Calais, kjøre til Kiel og ta Colour Line til Oslo.
Men da jeg ringte DFDS neste dag forklarte de at jeg var
feilinformert. Ruten var ikke innstilt - men jeg måtte bli i
UK i 6 dager ekstra før båten igjen var i rute. Barnebarna
ble glade, men ikke lommeboka.

Barnebarna Rebecca og Sofie i middelalderbyen Schrewsbury.

Etter en fantastisk weekend dro vi tilbake til Schrewsbury
så jeg kunne tilbringe resten av ferien med mine barnebarn.
En dag vi spaserte i sentrum så jeg en V8 Mc Laren Merzedes AMG. Jeg sa til jentene mine at jeg ønsket at jeg hadde
en AMG. Da sier den eldste. «Jamen bestefar, du har jo en
MG».

SILVERSTONE

Så fulgte tre nydelige, varme og solfylte dager på Silverstone. Fredag var det trening - lørdag kvalifisering og søndag selve racet. Formel 1 GP er vanskelig å beskrive, du må
oppleve det. Hele arrangementet er spektakulært, ikke bare
Formel 1 men også Formel 2, Formel 3 og også Porschemesterskapet.
Bortsett fra selve bilracet er det livemusikk og underholdning, Band of the Royal Marines og The Red Arrow flyoppvisning. Lyden, farten og kjøreferdighetene i Formel 1, 2, 3
og Porsche Cup er ubeskrivelige. Når Formel 1 bilene var
på banen kunne du kjenne lyden i brystkassa!
På lørdag ble det fortalt at veldig ofte ble Formel 1
ansatte spurt om hvor mye fortere deres biler går i forhold
til andre racerbiler. Så det ble bestemt at det skulle holdes
en demontrasjonsrunde med en rallybil, deres safetybil som
er en V8 Mc Laren Merzedes AMG og en 4 år gammel Formel 1 bil. Rallybilen startet først og 30 sekunder senere
startet V8 Merzedesen. Idet Merzedesen starter kommer
sjåføren av Formel 1 bilen ut på banen. Han tar på seg kjøredressen, hjelmen, hanskene ol. og starter så og kjører.
Men den som kommer i mål lenge før
de andre er Formel 1 bilen. Utrolig!
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SILVERSTONE
Silverstone Circuit er en bilbane som ligger ved landsbyen Silverstone i England.
Banen er mest kjent som vert for Storbritannias Grand Prix, som første gang ble
arrangert der i 1948. Etter dette har løpet tidvis blitt arrangert på Brands Hatch
og Aintree Racecourse, men siden 1987 har Silverstone permanent vært arrangør
for løpet. Banen er veldig publikumsvennlig, men den er kjent for å være vanskelig å komme til pga. mye trafikk. Været pleier også å være veldig varierende på
denne banen og er en av de kaldeste banene i hele Formel 1-sirkuset. Banen er
anlagt på tomten til en tidligere flybase som ble brukt av Royal Air Force under
andre verdenskrig og de første løpene ble arrangert på selve flystripen. Senere
har det blitt anlagt en egen bane rundt flystripen.
Silverstone Classic er en årlig tredagers bil- og racearrangement. Over en langhelg i juli hvert år, har arrangementet et stort antall historiske billøp. Det er betegnet som "verdens største Classic Motor Racing Festival “. Grunnlagt i 1990,
Silverstone Classic var et av de første billøp dedikert utelukkende til historiske
racerbiler og nøt stor suksess og popularitet i løpet av de følgende årene. Konkurransen fra lignende historiske festivaler som “Goodwood Revival” og “Festival
of Speed” førte til at Silverstone Classic mistet noe av sin appell ved starten av
det neste tiåret. I de senere årene har Silverstone Classic reetablert seg som en
viktig historisk motorsportfestival og tiltrekker seg et publikum på ca. 80.000.
I 2012 ble Silverstone Classic kåret som en av verdens beste historiske motorsportshendelser av Octane magazine.

en ny Maserati?
En MG liker seg godt i det Engelske landskapet med sauer og grønt gress
- akkurat som i Norge.

Så startet jeg den lange hjemreisen til Norge etter å ha fullpakket min lille MGC. Tok ferjen fra Harwich til Esbjerg
og kjørte direkte til Drøbak. Det tok meg ca. 10 timer med
diverse stopp. Jeg var veldig heldig med været i hele ferien.
Hadde ikke kalesjen oppe fra jeg forlot Norge til jeg var
hjemme igjen. Fire uker med blå himmel og sol!
Som dere vel har forstått holdt jeg fartsgrensen på 130 km/t
i Danmark og 120 km/t i Sverige. Bilen brukte 1,2 l. pr. mil
- noe jeg er fornøyd med i en snart 50 år gammel, 6 sylindret bil. Det er virkelig lett å finne veien tilbake fra Esbjerg
til Norge. Du holder deg på 2 veier: E 20 fra Esbjerg til
Malmø og E 6 fra Malmø til Norge.

Renault har litt problemer før start.

På første bensinfylling i Danmark kom det en flunkende ny
Maserati Grand Turismo for å fylle opp på pumpa bak meg.
Sjåføren var på min alder, - så jeg sa “hello”, - men han
valgte å overse meg. Mens vi sto der og fylte opp i stillhet,
kom en ung mann ut av stasjonen med sin 3 år gamle sønn.
Sønnen drar faren i jakkeermet og kommer bort til meg og
vil gjerne sitte i MGen. Jeg sier at selvfølgelig kan han det.
Jeg gjør meg ferdig med fyllingen og faren sier at nå må de
gå, noe sønnen selvfølgelig ikke vil. Faren sier så at “la oss
gå å se på Maseratien.” Men ungen skriker og sier: “Nei,
jeg liker ikke den bilen, jeg vil ha den røde racerbilen!”
Sjåføren av Maseratien så definitivt ikke blid ut!
(Maserati feirer 100 års jubileum i 2014 - red. anm.)

Mye lyd når Ferrari suser forbi.

Rett før start.
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Årsmøte 2014 i Norsk
Tekst: Sigurd Sandtveit

Lørdag 8. februar avholdt Norsk MG
Klubb sitt Årsmøte på Sandefjord
Motor Hotel hvor 44 medlemmer fra
hele landet var samlet. OL-sendingene
fra Sotsji startet dagen før Årsmøtet og
etter flere dager med snø og regn
valgte nok mange av medlemmene
godstolen foran TVen denne dagen.
Årsmøtet ble gjennomført på en verdig
og rolig måte uten store diskusjoner
eller meningsutvekslinger.
Innkalling til Årsmøte var publisert i
MG Magasinet i desember 2013 og
på websidene. Årsmøtepapirene var
lagt ut på klubbens webside 4 uker
før Årsmøte og mange senterledere
hadde også sendt ut årsmøtepapirene
pr. mail.
Klubbens leder Ola Thygesen ønsket
alle velkommen og beklaget samtidig
at han for nærmere tre år siden skrev
på sin personlige Twitterside i forbindelse med at hans løftebukk var “blitt
borte” etter utlån til et medlem. Ola
står inne for innholdet, men beklager
at saken ble publisert på et offentlig
medium.
Til dirigent og
møteleder ble
senterleder i
Buskerud Erik
M. Katrud valgt
- en oppgave han
har hatt ved en
rekke av klubbens Årsmøter. Til referent; Thomas
Tunold-Hanssen fra Vestfold senter. Til
å undertegne protokollen ble Armand
Fjeld og Are Wang valgt. Til tellekorps
ble Anne Bakken Sandtveit og Per
Brinchmann-Hansen valgt.

Foto: Sigurd Sandtveit, Anne Bakken Sandtveit

Årsmøte godkjente med akklamasjon
innkalling og dagsorden. Det var ingen
kommentarer til protokollen fra Årsmøte 16.3.2013, årsberetningene fra
styret, senterne, registerne, webmaster,
matrikkelfører og MG Magasinet. Men
beretninger manglet fra tre av senterne
og fire av registerne!
Årsmøtet godkjente regnskapet og
revisjonsberetning for 2013.
Det var innkommet seks saker til Årsmøte. 1) Oppropet fra Halvor Asland
ble enstemmig vedtatt. 2) Forslag til
endring av §8 i vedtektene - kasserer
engasjeres for fire år og oppgaven skal
ikke besittes av et styremedlem. Forslaget falt da det ikke fikk tilstrekkelig
flertall (vedtektsendringer krever 2/3
flertall). 3) Forslag til endring av §6 i
vedtektene - at det skal kunne forhåndstemmes i alle saker på sakslisten.
Saken ble utsatt til neste Årsmøte.
4) Tidspunkt for klubbens Årsmøte ble
diskutert. Mange ønsket at Årsmøte
legges til siste del av den vedtektsbestemte perioden som er mellom
1. februar og 30. april. 5) Mistillitsforslag til leder av NMGK. Et enstemming Årsmøte forkastet forslaget.
6) Oslo senter hadde trukket saken.
7) Vestfold senter hadde trukket saken.
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Årskontingenten for 2014 ble vedtatt
satt til kr. 450 - dvs. ingen endring.
VALG
Tre av styrets medlemmer er på valg
hvert år. I år: nestleder, styremedlem 1,
kasserer samt varamann 1. Det var avgitt 66 forhåndsstemmer.
Valgkomiteen hadde ikke lagt frem sin
innstilling innen fristen og flertallet i
komiteen måtte tåle sterk kritikk fra
Årsmøtet. Årsmøtet fulgte styrets
forslag og valgte enstemmig for en
periode på 2 år:
Nestleder: Halvor Asland (ny)
Styremedlem 1: Truls Sundt (gjenvalgt)
Kasserer: Anita Wiksaas (gjenvalgt)
Varamann 1: Erik A. Bogaard (gjenvalgt)

Dag Andreassen hadde trukket seg fra
valgkomiteen slik at det denne gangen
måtte velges to nye medlemmer.
Per Mügge rykker opp som leder i
valgkomiteen, Tore Lie ble valgt for 2
år og Are Wang for 3 år.

Budsjettet for 2014 ble enstemmig
vedtatt. I budsjettet er det tatt høyde
for at antall utgivelser av MG Magasinet kan økes til 5 i 2014. Årsmøte ga
styret anledning til å bruke inntil
kr. 50.000 utover budsjett til styrking
av kommunikasjon med medlemmene
gjennom websidene og sosiale medier.
Styret ble oppfordret til å få utarbeidet
nye seil m.m. som tildeles alle senterne for profilering av klubben når
medlemmene deltar på stevner, treff
eller utstillinger.

Styret i Norsk MG Klubb fra venstre: Halvor Asland - nestleder (ny), Ola Thygesen - leder, Øyvind W. Wiksaas
- sekretær, Truls Sundt - styremedlem, Erik A. Bogaard - varamann og Per Johan Krogdahl - varamann.
Ikke tilstede: Anita Wiksaas - kasserer og Erik Bryhni Frostad - styremedlem
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Den økonomiske situasjonen er meget
god og gir klubben handlingsrom.
Klubbens egenkapital - eller “penger
på bok” er på over 430.000 kroner

Carsten Bowitz har vært nestleder i klubben
i to år og mottok klubbens plakett med
spinner som takk for innsatsen.

“Frivillighetsprisen 2013”. Ola Thygesen overrakte
plakett til Peter Skarsjø for hans innsats med å
utvikle klubbens nye websider.

MG Klubb i Sandefjord

Fra venstre: Steinar og Kjersti Aarstad - Anne-Karin
og Frank Moskaug gjør seg klar til Årsmøtet. Follo
senter var godt representert på Årsmøtet.

Anne Kristin Hegdal (til v.) og Liv Sæterstøen var to
av tolv MG-damer som deltok. Vel 25% kvinneandel
er bra på et Årsmøte.

Truls Sundt registrerte Årsmøtedeltakerne og sjekket
at medlemmene var registrert i klubbens matrikkel.
Truls er klubbens matrikkelfører og webmaster.

Vestfold senter utgjorde 25% av medlemmene på
Årsmøtet. Her representert ved Anne Bakken
Sandtveit og Atle Ingebrigtsen.

Facebook-redaksjonen var også tilstede: Peter
Skarsjø t.v. og Kenneth Gustavsen.

Are Wang, Halvor Asland og Per Mügge har funnet
noe bilstoff som må diskuteres.

Fra venstre: Erik Katrud, dirigent - Øyvind
Wiksaas, sekretær, Ola Thygesen, leder og Carsten
Bowitz, avtroppende nestleder.

44 medlemmer deltok på MG-klubbens Årsmøte i Sandefjord. Deltakerne hadde kommet med bil eller fly fra
Midt-Norge, Vestlandet og Sørlandet - og fra Østlandet kom det naturlig nok flest. Årsmøte ble holdt i en positiv og
entusiastisk ånd - noe som skal prege klubben fremover.

Halvor
Asland
Nestleder

MGCC - MG Car Club og MG-klubber i Europa. Han har også deltatt på
MGCC EC (MG Car Club European
Conference). I oktober 2012 ble konferansen holdt i Norge. (foto under)

Vår nye nestleder
er medlem nr.1 og
har lang fartstid i Norsk MG Klubb.
Han var den siste leder i Norsk MG
Register som var forløperen til Norsk
MG Klubb som ble stiftet i 1980.
Halvor var klubbens leder de første tre
årene og har senere bl.a. vært:
Nestleder, registerfører for MGF/TF,
leder i vedtektskomiteen, medlem i
æresmedlemskomiteeen og klubbens
40-års komite.
Han har også representert klubben ved
flere anledninger i utlandet - både
overfor moderklubben i England:

har stor kunnskap som han deler med
andre - både gjennom artikler i bladet
og som bidragsyter på teknisk forum
på klubbens websider.
Halvor var med å etablere NSK
- Norsk Sportsvognklubb og vil sikkert
også holde høyt tempo som nestleder i
Norsk MG Klubb.

Halvor i rød genser - bak ham Ola Thygesen.

I MG Magasinet nr. 3-2012 hadde vi
en artikkel med Halvor som utgavens
“MG-entusiast” - en beskrivelse han
virkelig fortjener. Han har restaurert
og bygget opp en rekke MGer og har
eid et stort antall biler. Som sivilingeniør er han over gjennomsnittet opptatt
av alt innen de tekniske områdene og

Halvor bruker bilene sine - også til banekjøring.

MG Magasinet 1-2014
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Hva skjer i senterne?
Oversikt over turer og møter finner du i kalenderen på: www.nmgk.no > For medlemmer > Kalender - hva skjer?

AGDER
Av Bjørn Erik Johannessen

For liksom å markere avslutningen på
2013-sesongen ble det avholdt sentermøte tirsdag 3/12. Som vanlig ble
møtet holdt i kommunens kantine i
Dalaneveien. 12 medlemmer møtte
opp til kaffe, kake og noen timer med
bilprat. Det ble bl.a. diskutert neste års
“planer” og turer. Noen hadde da
meldt seg på til EEOTY på Fyn. Etter
endt møte fikk noen av deltagerne en
“demo-tur” i en ny Tesla som et av
medlemmene hadde anskaffet. Passasjerene hadde en antydning til whiplash etter akselerasjonstesten.

Tur over Brokke-Suleskardveien.

Før sesongen 2014 begynner vil vi
holde et nytt møte, og se om det er
behov for noen terminliste for senteret.
Frammøtet tidligere har vært heller
labert, så det spørs om man kanskje
ikke bare skal “la veien bli til mens
man går”, og ta turer på sparket via
sms/mail når det er stemning for det.
Tidligere har vi hatt “tur opp til vinteren” over Brokke/Suleskardveien når
den åpner, og det kan vi jo kanskje få
til igjen i kommende sesong.

Tur til Evje i Setesdalen.

DRAMMEN
Av Erik Katrud

Planleggingen av 2014-sesongen er i
full gang og turkomiteen har laget et
rikholdig program som skal kunne
passe for noen og enhver. Det blir krotur til Danmark også i år. Det tok vel
tre dager fra invitasjonen ble sendt ut
til alle de 30 plassene var fulltegnet.
Det står i tillegg 6 biler på ventelista,
- tydelig at forventningene er høye.
Invitasjonen til vårtreffet på Torpomoen er også sendt ut og der er det i
skrivende stund noen plasser ledig. Vi
ser også fram til en fin tur til Gamle
Fredrikstad, der vi skal treffe gode
MG-venner fra Follo og Østfold.
Det ble ikke noe julebord i år. Interessen var litt for liten til at vi kunne sette
i gang. Kanskje må vi gjøre en liten
vri i år.
Årets rocker-box rally ble gjennomført
på Burud med god deltakelse. Også i
år ble det seier til deltaker fra Motorhistorisk klubb. Selv de mest intrikate
trimmingsdetaljer på bilene til Knut
Horgen & co viste seg ikke å holde.
Det ble satt oppmøterekord på desembermøtet på Burud da 30 medlemmer
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Fra Kroturen til Danmark i 2013 som gjentas i år. Turen ble fulltegnet på 3 dager!

Knut Horgen avduker sin forbedrede Rocker-box racer.

“Stinn brakke” under foredraget om Route 66.

fikk høre et flott foredrag med bilder
om turen som Anne Marie og Trond
Jonassen har hatt på Rute 66. Det var

nok mange som fikk lyst til å kaste seg
ut i dette eventyret selv.

FOLLO
Av Tore Lie

Vi er ikke så formelle av oss i Follo
senter. Da vi i november skulle ha årets
andre årsmøte var det et øyeblikk tvil
om hvem som egentlig var på valg i år!
Senterleder og ett styremedlem ble
gjenvalgt, Tore Lie og Steinar Aarstad.
I tillegg utvidet vi styret med et fjerde
medlem, Jette Burrows. Dermed har vi
50 % kvinneandel, som i regjeringen.

Fellestur med Østfold senter, det skal vi ha i år også.

Julebordet gikk i kjent stil. Naturligvis
sang vi MGens vise, som synges på de
fleste større arrangementer i NMGK.
Den ble opprinnelig skrevet av Peder
Ytterli til Follo senters første julebord i
stiftelsesåret 2005, tilfeldigvis på nøyaktig same dato som i år.
På sesongens første medlemsmøte var
temaet terminlisten for 2014. Å legge
opp noe for enhver smak er alltid en
utfordring - senterstyret er takknemlige
for forslag. Det kom mange gode innspill på møtet, flere av dem jobbes det
videre med. Vi satser på et variert turprogram. Noen nyskapninger og flere
aktiviteter i samarbeid med andre sentre.
Vårens to siste medlemsmøter er 19.
mars og 9. april, det siste en uke tidligere enn vanlig på grunn av påsken.

Slik vil vi ha det! Fra en av sommerens turer.

God stemning på julebordet.

Kjell Hagen Nilsen er en populær bidragsyter.

VESTFOLD
Av Sigurd Sandtveit

Vestfold senter var vertskap for Årsmøtet i NMGK 8. februar i Sandefjord
og stilte med 1/4 av deltakerne.
En gang i måneden har vi hatt innemøter - vanligvis på Furulund Kro.
Siste møte er onsdag 2. april og i mai
starter kjøresesongen. Vi legger også i
år opp til onsdagsturer i samarbeid
med Vestfold Sportsvognklubb, dagsturer med interessante reisemål for
både driver og codriver og et par overnattingsturer hvor tur til Danmark er et
av forslagene.
Vi gleder oss til tørre fine MG-veier
og en ny flott kjøresesong!

Veldig godt fremmøte på senterets årsmøte i januar.

Julemøte i desember på Sandefjord Motor Hotel.

MG-damene sjekker loddene før gevinstene trekkes.

Mette vant MG-vinen. Den loddes ut på alle innemøtene og gir senteret litt penger i kassa.

Jens-Ole Møgelmose og Karl Fredrik Skjæggestad fra
Unneberg Bil viste frem deler fra plateformingskurset.

Styret etter senterets
årsmøte 15. janaur:
• Armand Fjeld, senterleder 2 år
• Tron Elefsen, styremedlem 1 år
• Mette Skjelbred
Sannes, sekretær 1 år
• Sigurd Sandtveit,
styremedlem 2 år
Armand Fjeld
senterleder.
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OSLO
Av Thor Sørensen

Vi nærmer oss våren hvor vi kan ta frem våre biler å møtes
på uteaktiviteter. Hvem gleder seg ikke til det. Vi har hatt
mange og hyggelige innemøter med forskjellige temaer, og
vi er i gang med å sette opp turer for sesongen som kommer
nå snart.
Representanter for styrene i NMGK og Oslo senter hadde et
hyggelig og konstruktivt møte tirsdag 28. januar 2014 hvor
man gjennomgikk situasjonen i NMGK. Mange synspunkter
ble luftet og alle var enige om å legge fortiden bak seg. Man
diskuterte og kom frem til hvorledes man i fremtiden skal
samarbeide og fokusere på det positive rundt MG-bilene. Det
er kun framtiden vi kan gjøre noe med.
Oslo Senter kommer med et nyhetsbrev som blir sendt ut til
våre medlemmer tilknyttet Oslo Senter. Dette vil også bli lagt
ut på klubbens hjemmesider for lesning av de som måtte
ønske det. Nyhetsbrevet vil bli sendt ut med ujevne mellomrom og vil gi en god informasjon om hva vi gjør til enhver
tid i form av møter, turer og andre aktiviteter i senteret. Det
vil også bli fylt med teknisk og ting som skjer i andre kanter
av landet samt utlandet. Vi som mange andre sentre i klubben vil være et attraktivt sted for våre medlemmer, derfor så
er det ønske om å få flere ressurspersoner som kan hjelpe til
med alt fra turplanlegging til gjøremål som har med vårt
senter å gjøre. Har du lyst til å trå til for våre medlemmer?
Så ta kontant med oss i senterledelsen i Oslo.
Ellers så er vår Facebookside godt besøkt og er med sin
enkle oppbygning et spennende sted å følge med på av lettfattelig underholdning om alt som har med MG å gjøre.

Sentertur til Marinemuseet i Horten.

Gå inn på vår side Nmgk Oslos Senter side: https://www.facebook.com/pages/NMGK-Oslo-Senter/130389467067964
Trykk lik siden så er dere med!

ØSTFOLD
Av Thor Håkon Theodorsen

27. november i 2013 hadde Østfold
senter sin juleavslutning på Old Speckled Hen. 16 medlemmer møtte opp, og i
tillegg til å innta julepizza ble første utkast til programmet for 2014 meislet ut.
2014 sesongen startet med et verkstedbesøk hos Tor Gunnar Kaugerud og
hans firma Classic Auto AS den
29. januar. Et hyggelig møte hvor vi
fikk se MGer i arbeid: Midget, MGA,
MGB, MGB V8 og MGTF. Vi var 15
stykker på møtet og koste oss med
kaffe og bakst og mye jug og dekksparking i løpet av de 2 timene vi holdt på.
Stor takk til Tor Gunnar. Når veiene
etter hvert blir klare for å ta imot våre
kjære MGer igjen håper vi å få til et
"smøretreff" hos Tor Gunnar.

Juleavslutning på Old Speckled Hen.
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Verkstedbesøk hos Tor Gunnar Kaugerud.

MOLDE
Av Rune Kallestad og Steinar Stølan

I desember hadde vi julemøte hos
Steinar Stølan der 7 av senterets medlemmer møtte. Et meget bra antall til
Molde senter å være da vi vanligvis er
3-4 som kommer til treff og møter. Det
ble smakt på diverse gode julebakster
og gløgg, samt at vi så film som en av
møtedeltakerne hadde med seg. Det
ble også stilt en del tekniske spørsmål
som ble besvart av teknisk sakkyndige
i senteret. Møter og treff ble også diskutert, og på grunn av at vi er et lite
senter med få medlemmer ble det bestemt at vi ikke setter opp en fast terminliste for møter og treff, men sender
ut SMS-varsel når det er fine dager for
fellestur, samt at vi deltar på treffene
til den lokale kjøretøyklubben.

Fra en flott tur til Norangsdalen i 2013.

Solbjørg Kallestad med 1965 MGB og Rune Kallestad med
1956 MGA, bilde tatt på Sunndalen i fint vårvær.

MIDT-NORGE
Av Per Johan Krogdahl

Høsten og etterjulsvinteren har gått
fort i Midt-Norge med lite snø og MGføre. Det er vel få som har tatt bilen ut,
men jeg har hørt om noen som ikke
har stått imot fristelsen og kjørt seg en
tur. Nå er det innemøtenes tid og vi har
hatt samlinger med godt oppmøte. Var
på Melby gård, Stjørdal og beskuet Per
Morten's nylakkerte MGB og vi har
vært på Frosta og sett på Halvard's
oppbygging av MG Midget. Vi avsluttet året med julemøte på Rampa med
22 deltagere. Der hadde vi trekning av
verktøykofferten som ble vunnet av
Odd A. Hiller. Verktøykoffertlotteriet
og vinlotteriet har gjort at vi begynner
å få noen kroner i banken og det blir
da lettere å drive senteret. Dette skal vi
fortsette med.
Året 2013 har vært det beste året noen
sinne i Midt-Norge senter og vi håper
trenden fortsetter. Nå har vi også hatt
årsmøte i senteret og valg av nytt styre.
Alle ble gjenvalgt så det ble ingen forandringer.
For 2014 har vi utarbeidet ny terminliste og ambisjonene er ganske store.
Håper at medlemmene i Midt-Norge

Godt oppmøte på Melby gård, Stjørdal hvor vi beskuet Per Morten's nylakkerte MGB.

slutter opp om våre planer og deltar.
Vi har også langsiktige planer - en uke
i England 2016. Denne vil bli behørig
annonsert frem til avreise.

Verktøykofferten
som senteret fikk
av klubben har
blitt loddet ut og
vinneren ble:
Odd A. Hiller.

Tur til Frosta hvor vi så på Halvard's oppbygging av
MG Midget.
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MG-INNLANDET
Av Roar Halvorsrud

Utdrag av Terminlisten 2014:
• Tor. 6. mars 18:00 Møte hos Sulland i Hunndalen
• Tor. 3. april 19:00 Møte Toten Gammelbil-klubb Kapp
• Tor. 1. mai Toten rundt med Toten Gammelbil-klubb
• Lør. 3. mai Ekebergmarked
• Søn. 11. mai Sportvognsklubbens Vårmønstring Øvrevoll
• 23. - 24. mai Mjøsmarked

• Tor. 29. mai Kjøretur til Ådals Bruk Motor-museum
• Lør. 31. mai Flåklypa Grand Prix
• 5. – 10. juni Danmarkstur
• Fre. 6. juni Nasjonal Motordag
• Lør. 7. juni Totenløp
• 12. - 15. juni Norwegian Sportcar Rally
• 28. - 29. juni Veterandager Magnor
LISTEPRISER 1955
Nuffield Exports Ltd.
Personbiler

ETTERLYSNING!
Hei Sigurd!
John Erik Skjefstad har tatt kontakt
med meg fordi han sitter på en
gammel ”sales contract” tilhørende
en 1952 MG TD solgt til Lars Paal
Sterud fra Lt Col. Dick Harding,
den amerikanske ambassaden.
Datoen er 27. desember 1955.
Den har ch.nr. TD 20230.
(Jeg har dessverre ikke ch.nr.
på alle TD i registret).
Er det mulig å sette inn en
etterlysning i MG-bladet?
Hvis vi gjennom denne etterlysningen,
kan finne bilens eier i dag, så antar vi
at denne salgskontrakten kan være
av interesse for eieren.

• MG TF Midget med platehjul kr. 16.600
• MG TF Midget med tråhjul kr. 17.100
• MG TF 1 1/2 ltr. Magnette
Saloon m/ varmeapparat kr.
19.450
• Morris Minor Tourer m/
varmeapparat kr. 11.900
• Morris Oxford m/ varmeapparat kr. 16.000
• Wolseley 4/44 m/ varmeapparat kr. 18.000
• Wolseley 6/90 m/ varmeapparat kr. 18.000
• Riley 1 1/2 ltr. m/ varmeapparat kr. 23.100
• Riley 2 1/2 ltr. m/ varmeapparat kr. 25.900
• Tillegg for innmontert
radio all wave kr. 1.150

Med vennlig hilsen
Dagfinn H. Jørgensen

C. E. Sontum & Co, Oslo 5.7.1955

dagfinn@dhj.as

FORHANDLER

Min bilsamling
Jeg har akkurat funnet ut at jeg har
halvparten så mange biler i min samling som Jay Leno har i sin. Den lille
forskjellen er at mens hans biler er i
full størrelse, består min samling på
rundt 50 biler av modeller i størrelse
1:43.
Jeg har forsøkt å skaffe en modell av
alle biler jeg har hatt, men har ikke
kommet i mål, siden jeg ikke finner
Honda CRV og Polo GT. Jeg har heller ikke alltid klart å finne korrekt
farge på alle.
Hilsen Raymond Wardenær

1) Citroen 2CV, (Dinky). Min første bil var en 1963 2CV de luxe (!).
2) VW Transporter (Minichamps). Min var innredet som camper, med vinduer hele veien.
3) Citroen C2 (Norev). Den skulle jeg bruke som vinterbil sammen med TDen.
4) MGB GT ’73 (Dinky). Min ”vinterbil” nå.
5) MG TD ’53 (Neo Scale Models). I de fargene jeg skulle ønske min var.
6) Fiat Barchetta (Minichamps). En veldig fin roadster (før TDen).
7) Citroen 2CV Dolly (Norev). Med samme farger jeg hadde.
8) Citroen AK 400 (Eligor). En slik kjøpte jeg usett mens jeg bodde på Røst.
9) VW Golf (Minichamps). Jeg hadde to slike.
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Tre utgaver av MG TD

Det er noe spesielt med kvinner og biler!
Disse flotte MG-kvinnene har vært presentert i “Ladies Corner” i MG Magasinet tidligere

Mette Skjelbred Sannes, Tjodalyng.
MG TF 1500 1955 modell

Anne Marie Madssveen, Fjærdingby.
MGB Roadster 1972 modell - Austin Healey 1955 mod.

Anne Marie Steenberg Jonassen, Solbergmoen.
MG RV8 og MGB GT V8

Kathrine Espeland, Oslo.
MGB Roadster 1968 modell

Anne-Karin Moskaug, Ørje.
MGA 1500 1956

Eva Heggli Haagenrud, Stange.
MGB Roadster 1966 modell

Randi Asbjørnsen, Ålesund.
MGB Roadster 1966 modell

Ellen-Cathrine Østli, Kjøpmannskjær.
MGB Roadster 1962 modell

Bente Finnestad, Paradis.
MGA 1956 modell

Wenche Sand, Oslo.
MGB Roadster 1969 modell

Solbjørg E. Kallestad, Molde.
MGB Roadster 1965 modell

Solveig Sommerin, Skarnes.
MG NA 1934 modell og MGB Roadster 1964 modell

Astrid Hedemann, Drammen.
MGF TF 2004 modell

Ki Sagen, Nøtterøy.
MGB Roadster 1968 modell

Marit Mügge, Fredrikstad. MG 1300 1970 mod., MGB
GT V8 1974 mod. og MGB Roadster 1965 mod.
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“The Return Visit 2013”
Tekst: Roy Thorvaldsen
Foto: Roy Thorvaldsen, Ronald Rolfsen

Det skulle gå 17 år før det ble noe av;
en ny tur til de britiske øyer etter den
minnerike reisen til England i 1996
med “Englandsfarerne” – et eventyr
som skulle sveise sammen 16 MGvenner for alltid. Dette var før det ble
særs alminnelig med oktagonale turer
frem og tilbake over Nordsjøen.
Hver sommer i et ti-år etter Englandsturen ble det gjensynstreff på hverandres
hytter og landsteder, og alltid så vi ekstra godt etter de andre i “gjengen” på
Norwegian Sports Car Rally (NSCR);
Englandsfarerne var en gruppe individer med i utgangspunktet bare en
eneste ting felles – at vi en gang hadde
tent på ideen til reiseleder Svenn Solberg om å oppsøke MGens vugge og alt
annet morsomt og anglofilt på vår ferd.
Det var fri påmelding, og ingen kjente
vel hverandre fra før.

Alle fem deltakende MGer utenfor godset som er omgjort til hotell; Macdonald Guisborough Hall i North
Yorkshire

Så vellykket var den ekspedisjonen, at
tanken om en snarlig retur raskt ble født
– og da med skotske “highlands” som
reisemål. Men, det skulle altså gå nesten 20 år før det ble noe av…
På NSCR i Kragerø, 2011 ble beslutningen endelig tatt. En utløsende faktor
for valget av tidspunkt var at Skottland
skulle arrangere European Event of the
Year (EEOY 13) i 2013. Det var et tegn
fra oven! Og det kunne lett kombineres
med realiseringen av en annen drøm – å
endelig få oppleve Edinburgh Military
Tattoo!
Men EEOY ble utsolgt på ett eneste
døgn, og før vi rakk å reagere! Litt
betuttet fortsatte vi planleggingen…
Kanskje bare trøst for oss selv, men i
ettertid ble vi enige om at at fire-fem
dager på Aviemore, sammen med et par
dager i Edinburgh allerede ville ha
brukt opp tiden vår; og at det kanskje
var bedre at vi sto fritt til å legge opp
vår egen tur i vårt eget tempo – heller
enn å “kjøre og gå i kø” i et massearrangement der vi ville forsvinne fra
hverandre i mengden. Dette skulle tross
alt dreie seg om Englandsfarerne!
Fantastisk start!
Det så en stund ut til at vi skulle klare å
få med alle de opprinnelige 8 ekvipasjene fra 1996, men to meldte etterhvert
fra at deltakelse dessverre ikke var aktuelt likevel, og en valgte i stedet å fly
over og leie bil. Det ble derfor fem
MGer som reiste fra Oslo med ferge til
København fredag 9. august: Fire Ber
og en A.

16

MG Magasinet 1-2014

opplevde det samme, antakelig på
grunn av for mye sparkel under lakken
på de nyrestaurerte dørene…

Oppstilt på Vippetangen ved avreise Oslo.

Vi strålte om kapp med solen der vi
kruste ut Oslofjorden, rikelig forsynt
med kalde forfriskninger på dekk. Mest
var vi dog fulle av forventninger.
Vel fremme i København, etter en hyggelig og rolig natt på “danskebåten”
DFDS Pearl Seaways ble kursen satt
rett vest – tvers over Danmark til
Esbjerg, der neste ferge, DFDS’ Sirena
Seaways ventet for overfart til Harwich.
Vi hadde der det var mulig valgt
“gamle, slottsliknende hoteller” både
oppover i England og på kryss og tvers
i Skottland, og det var bra – for dagsetappene var såpass lange at vi ikke
hadde mye tid til å stanse for å kulturere oss undervis, og da var det jo fint å
kunne “bo i kulturen” i stedet!
Den flotte logoen vi hadde på bilene
våre er designet av Ronald Rolfsen –
som også var den som fant frem til alle
de interessante hotellene, og som la opp
ruten – til minste detalj. De runde dørskiltene ble laget av et magnetisk materiale og produsert i USA. Bare Aen
hadde i prinsippet et problem med å få
dem til å sitte, for den har dører av aluminium! …ikke nevnt er da en B som

Ronald - vår logodesigner. Det er lett å føle seg som
en lord på Macdonald Guisborough Hall!

Første hotell var Old Palace/ Minster
Yard, i en ombygd prestebolig tilhørende middealder-katedralen i Lincoln.
Neste dag, på vei nordover, kjørte vi
innom den gamle vikinghovedstaden
Jorvik (York) og MG-restauratør og
“godtebutikk” –innehaver Simon J.
Robinson (“Sports Car Specialists and
Craftsman Restorations”) i Darlington,
før vi i kveldingen rullet inn til parkering på fantastiske Lumley Castle i
Durham. Her følte vi oss alle som små
konger og spiste a la Hertuginnen og
Hovmesteren i “Chambre Separee”.
Tips vedrørende vikingmuseet i York:
Det kan være veldig lang kø, så sett av
rikelig med tid og tålmodighet (ikke en
veldig utbredt egenskap hos MG-sjåfører på tur) – eller “gjør et raid”
gjennom souvenirbutikken og fortsett
inn i museet bakveien. Litt ureglementert, men det virker. NB: Øks ikke
påkrevet!

Bjørg og Johan Fredrik Brandt likte seg også på
Macdonald Guisborough Hall i North Yorkshire.

Fyrverkeri avsluttet den flotte forestillingen til
Edinburgh Military Tattoo.
Foto EMT

Denne karen overlevde ikke møtet med England.
Fra vikingmuseet i York (Jorvik).

Ingenmannsland på grensen
“annektert” som norskt!

Solnedgangen på vestkysten viste seg
i sherryen!

Neste dagsetappe hadde som mål Edinburgh, og underveis opp gjennom
naturskjønne Northumberland måtte vi
selvsagt stanse for fotografering på
grensen… Det var da vi oppdaget at
skottene tross sin sagnomsuste gjerrighet generøst hadde etterlatt et ingenmannsland på anslagsvis 30 yards som
buffer mot engelskmennene (eller var
det motsatt?) …og dette kunne jo ikke
gå erobrende vikinger hus forbi! Flagg
ble plantet og “annekteringen” meddelt
Norges regjering per telefon! (Vi hadde
ikke tid til å vente på rød-grønne/ blåblå valg eller folkeavstemninger og
selvstendighetserklæringer...)

Neste dag gikk ferden “over li og fjell”
langs Loch Lomond og gjennom Trossachs National Park til Oban på motsatt
kyst – hjemstedet til en av Skottlands
beste whiskeyer blant annet. Det ble en
vakker dagsreise i “vestlandsnatur”. Og
en karaffel sherry ventet alle på rommet. Gjennom den så vi solnedgangen!
Jeg sverger!

Vel fremme i Inverness tok vi inn på
Glen Mhor Hotel der vi skulle være i to
netter. Etter en livlig middag med seig
biff inntok selskapet sengehalmen for
nok en god natts søvn etter mye frisk
luft i åpne biler.

Ingenmannsland mellom engelske og skotske grensesteiner "annektert" av raidende vikinger anno 2013
- og erobringen rapportert til regjeringen.

Noen vakre miles på herlige svingete
og bølgende MG-veier senere poppet
Edinburgh-skiltene opp med stadig
hyppigere frekvens – og snart så vi ned
på byen og festningen fra Braid Hills
Hotel oppe i åsen. De siste tre, flybårne
turdeltakerne møtte oss der – uforskammet uthvilte og rene og pene i tøyet.
Neste dag ble benyttet til byvandring i
eget tempo før mørket senket seg og
sekkepiperne marsjerte ut på areanen til
Edinburgh Castle for den årvisse, verdensberømte militærmusikk- og drillforestillingen; og “The Mother of all
Tattoos” skuffet såvisst ikke! To fantastiske timer senere tuslet vi hjem med
øresus og sekkepipelyd på autopilot i
hodet for en rask øl i baren før sengetid.

I morgengryet rettet vi nesen nordnordøstover langs Loch Ness der vi
speidet etter “Nessie” til øyet var stort
og vått… men uten å se så mye som en
krusning på vannflaten. En tur innom
besøkssenteret, og myten var så godt
som avlivet; det er visstnok simpelthen
ikke nok mat (fisk) i innsjøen til å
holde engang ett monster i live – langt
mindre to eller flere, som jo må til for å
føre den uhyrlige slekten videre. Om
det da ikke er noe som forskerne har
oversett...
Sjøormsenteret
ved Loch Ness.

Inverness – et høydepunkt!
Neste morgen begynte med en “Full
Scottish Breakfast” (sic) med Haggis
ispedd blodklubb (rullet lett rundt i
ganen før den kom ut igjen på asjetten)
etterfulgt av byvandring, fiksing av
bremser (ved hjelp av en Triumph-eier
med sykkelwire til overs) og litt “long
distanse” kontorarbeid på rommet. Det
ble en bilfri dag der alle fikk gjøre som
de ville hver især. Men hele følget var
skjønt enige om at Inverness er en
spesielt vakker by!
Søndag 18. august ble nesen vendt sørover, men det betød ikke at turen var
slutt og at det bare gjensto en eneste
lang transportetappe hjem; å nei,
opplevelsene sto fremdeles i kø! Fruen
sa for øvrig takk for seg før hun toget
sørover til Edinburgh der Norwegian
ventet for hjemtransport – og det var
ingen Dreamlinere involvert, så alt var
i rute… (beklager Bjørn K :-)
Det første på dagens program var
EEOY i Aviemore der vi skulle stikke
innom for å hilse på og “showe litt” –
med norske flagg og egendesignede
skilt både i grillen og på dørene.
Riktig nok visste vi at mange sikkert
kom til å være ute på dagens hovedprogram, men at absolutt ingen skulle
være igjen i stevneområdet for de alternative aktivitetene som det var lagt opp
til der, nei det hadde vi ikke forestilt
oss.
fortsetter på side 18
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Det kongelige destilleri
En kopp kaffe og litt EEOY-kake samt
noen kule souvenirer hjalp til med å
fordøye skuffelsen, og før vi visste
ordet av det befant vi oss på vei over
whisky-heiene i Kairngorms National
Park. “Skotskere” blir det ikke! Glenlivet…Balmoral…Royal Lochnagar Distilleri. Noen av oss gikk amok i utsalget, uten at det skal nevnes navn
(men det er utrolig hvor mye som går
inn i en liten, blå MGB… som for såvidt var fullstappet fra før).

erobret var landeveien og en og annen
pint på landsens blomsterdekorerte
vannhull, men vi følte likevel alle at vi
hadde horn som stakk ut fra tinningene;
rigtig barske og “helt konge” med
andre ord!
På grensen fikk vi med oss enda litt
mer sekkepipemusikk: Ønskereprise på
“Highland Cathedral”! Melodien som
ble så vakkert komponert av tre tyskere
på 1980-tallet at mange skotter ville
bytte ut nasjonalsangen! Gir garantert
gåsehud, spesielt om den fremføres av
en sånn…200-300 sekkepipere. Denne
gang var det riktig nok bare en “lone
piper”, men også det var riktig stemningsfullt!
“Født på Solsiden”

En av de mange flotte steinbruene langs den skotske
landeveien.

Neste natt ble også tilbrakt i staselige
omgivelser, i det som mest av alt minnet om en kombinasjon av et gammelt
jaktslott utvendig og Downton Abbey
innvendig: Huntingtower Hotel i Perth.
Nok en middag i “grevinnen og hovmesteren” klassen i et “Chambre Separee”. Lett å bli vant til dette!! Vi klarte
endog nesten å avsløre den skotske
nasjonalmanndoms-hemmeligheten.
Om dette er det laget en egen “whatdo-they-really-have-under” -dokumentar som vil bli vist ved en passende
anledning. “Coming soon to a theatre
near you!”

Artikkelforfatteren med fru Banu.

Etter en bedre frokost i vinterhaven var
det tid for nok en avskjed – med det
flyvende ektepar fra Skien. Tilbake var
en hard kjerne på fem langveisfarende
ekvipasjer, som stålsatte seg for neste
etappe i vikingraidet. Det eneste vi
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For å holde oss til det kjente, neste
overnattingssted minnet om åstedet for
en av det sene 70-tallets store britiske
feelgood-serier: “Født på Solsiden”/
“To the Manor Born”. Macdonald
Guisborough Hall i North Yorkshire er
et meget herskapelig, villvindekket
stein-gods som i generasjoner har vært
hjemmet til jarlen av Guisborough – nå
hotelldirektør residerende i en adskillig
mer beskjeden bygning på nabotomten.
Det ble sagt at han av og til stikker
innom til frokost for å hilse på, men vi
så ikke noe til ham.

“Ingen” klassisk sportsbilreise til England i vår tid uten en tur innom
“Aidensfield” (eg. Goathland) i North
York Moors National Park; så også for
oss. Bilene ble behørig avfotografert
foran Scripps Funeral Services/ Aidensfield Garage og souvenirer kjøpt inn.
En overhøvling av innehaveren fikk jeg
med på kjøpet – for forsiktig å ha foreslått at bilene fra den elskede Heartbeat-serien (“Med hjartet på rette
staden”) burde tas bedre vare på enn å
overlates til en rusten tilværelse i bakgården. Nei, bilene hadde gjort nytten
sin – og det var det! Var jeg dessuten
klar over hva restaurering av gamle
biler koster?! (Jeg kunne ha bekreftet
at ja, det vet jeg – men bare mumlet
noe om at han burde være litt mer
høflig, og tuslet ut.)
The Vine Hotel i Skegness – det minst
regale av dem alle, men sjarmerende
nok – ble siste overnatting, før transitt
neste dag via King’s Lynn tilbake til
fergeleiet i Harwich for retur med
samme båt som hadde tatt oss dit. Et
siste pub-besøk på “The Cross Inn” før
båten la fra kai ble det tid til, et “Coaching Inn” eller skjenkested med røtter
tilbake til 1500-tallet der takbjelkene
var så krokete at de minnet om stormskakke granstammer på nordvestkysten.

Staselig
lobbyresepsjon
på Lumley
Castle i
Durham.

På Lumley
Castle følte
vi oss som
grever.

Epilog
Epilogen forteller om nok en hyggelig båtreise
med grei transport opp gjennom Danmark – der
eneste minus var en brukket kamaksel – til hurtigbåten “Superspeed” Hirtshals-Larvik, og flere
gode måltider delt av enda bedre venner; latter,
sol og brune fjes. Minnekontoen var påny fylt til
randen av gode minner, som garantert vil vare i
nye 17 år! Og skulle det likevel skorte noe på
hukommelsen, er det produsert en to timer lang
video som nok vil bistå de små grå – til langt inn
i alderdommen!

Fire av fem deltakende MGer utenfor den pittoreske puben Bay Horse Inn i West Woodburn,
Northumberland.

Vikinger på raid i vesterled tenker stort, også når det gjelder flagg!

En av turens røde deltakere rakk også den planlagte bi-rollen som bryllupsbil i Risør, dog med
ødelagt tredjegir – men det kunne vært verre,
etter 3.000 kilometer på “feil” side av veien…
Turdeltakere, i startrekkefølge:
1: Roy Thorvaldsen, Ronald Rolfsen, Banu
Syvertsen (kom med fly til Edinburgh og ble
med til Oban og Inverness); 2: Dag og Torill
Råge; 3: Harald og Eva Ekrheim; 4: Johan
Fredrik og Bjørg Brandt; 5: Olav og Solveig
Sommerin; 6: Håkon og Astrid Lome Schjager
(fløy til Skottland og leide bil).
Høydepunkter blant hotellene, med webadresser:
Old Palace, Minster Yard/ Lincoln:
http://theoldpalace.org/
Lumley Castle, Durham:
http://www.lumleycastle.com/
Huntingtower, Perth:
http://www.huntingtowerhotel.co.uk/
Macdonald Guisborough Hall:
http://www.macdonaldhotels.co.uk/ourhotels/gisborough-hall-hotel/
All kjøring ble i utgangspunktet lagt utenom
motorveier med noen få unntak for å kjøre over
broer og rundt byer. Men, vi fant raskt ut at
skulle vi komme i havn hver kveld så måtte vi
også unngå de aller minste veiene. To av dagene
hadde etapper på over 300 km: KøbenhavnEsbjerg og Perth-Guisborough. De ble begge sett
på som rene transportetapper der timeplanen ble
bestemt av de aktuelle fergeavgangene.

Olav og Solveig Sommerin tanker opp MGBen. Johan Fredrik
Brandt trengte også bensin på sin MGA.

Fra de fargerike skotske whiskyheiene der torv (peat) høstes for å brukes i destilleringen av
den edle drikken.

Eva og Harald Ekrheim poserer ved sin røde B utenfor Aidensfield Garage i Goathland, North
York Moors National Park.

Den som bare hadde eid et slott i skotske highlands med en stor MG-samling!
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året rundt
Av Raymond Wardenær

Det er vel mange som nå så smått begynner å kjenne suget i
magen. Suget etter å hente fram MGen fra vinterlagringen
og nyte solfylte dager i en herlig sportsbil. Stemmer ikke
det?
Jeg gleder meg også til våren når min 1953 MG TD hentes
ut av låven den har stått i hele vinteren. Men suget er ikke
så stort som tidligere år, fordi jeg har kjørt MG i hele vinter! Med min MGB GT. Jeg har kjørt MG til alle vintermøtene i MG-klubben og parkert ved siden av store flotte
sedaner av andre merker. Jeg må jo innrømme at jeg er i en
spesiell situasjon, siden jeg ikke har familie som trenger
skyss mer. Og jeg må ikke bruke bil når det laver ned som
verst, siden jeg bor midt i Oslo.
Jeg kjøpte TDen i 2009. Da hadde jeg en liten, moderne
småbil som vinterbil ved siden av TDen. Det var liksom litt
intetsigende. Det var ikke slik at jeg gledet meg til å måtte
kjøre et ærend.
Jeg hadde jo sett GTer tidligere, og syntes det var vakre
biler. Men det var særlig to hendelser som fikk meg til å se
nærmere på den. Den første var på en tur til Skottland, og
en overnatting i Bettyhill, aller lengst mot nord. Der overnattet også et ektepar fra Nederland, og de kjørte MGB GT.
Med soltak. Om morgenen da vi alle skulle reise, i solskinn, viste de meg hvor praktisk GTen var med all bagasjeplassen bak og med åpent tak. De sa det
var en ideell feriebil, kanskje særlig i
Skottland! Den andre impulsen jeg
fikk var i litt nærmere farvann.
Hos MG-Service på Alnabru i
Oslo. Der sto det en dag en hvit
GT med soltak. Den så ikke ut til
å være i særlig god form med sine
rubber bumpers og litt rust her og
der. Men jeg satte meg inn, og da
skjedde det noe. For det første ble jeg mektig imponert over alt som fantes av brytere og hendler, det
hadde tydeligvis skjedd mye siden TDen ble bygget. Vindusspylere til og med! Og så var det så, ja, unnskyld meg for
uttrykket, koselig å sitte i den. Lav og omsluttende, sportsbilfølelse, men samtidig en kupé.
Der og da var det gjort. Hvorfor ikke ha en slik som vinterbil? Tanken kom raskt, og deretter begynte søkene på internett. Først fikk jeg konstatert at flere, i andre land som
USA og Canada, hevdet at dette var en absolutt brukbar
vinterbil. Så begynte letingen etter en bil. Jeg reiste rundt
og så på mange, men ingen sa meg at dette var bilen. Det
var mange røde. Jeg ville ha mørk blå.
Jeg søkte på norsk etter ”MGB GT, mørk blå”, og der spratt
det fram en bil fra cyberspace. Den var en gang lagt ut på
sidene til MG-klubben, men der var den ikke mer. Jeg reiste
og besiktiget bilen der den sto et sted i Østfold og bestemte
meg for å kjøpe den. Det ble mye å gjøre med GTen i løpet
av det året jeg har hatt den. Jeg mekker jo ikke sjøl, så nå
har den kostet meg altfor mye egentlig.
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På vei til Lofoten i MG TD 1953.

Foto: Ketil Wardenær

MGB GT 1973 modell på Røst.

Foto: Raymond Wardenær

Trivelig interiør i GTen.

Foto: Raymond Wardenær

En som så den mente det måtte være den fineste modellen i
landet. Og den så bra ut, helt til MG-Hagen og Andy
Baranski løftet den på bukken. Da viste det seg at den var
helt råtten under, og en stor rustreparasjon var nødvendig!
Men med nytt interiør, gulvtepper, seteputer, nye kjeksfargete setetrekk både foran og bak og nytt ratt og girkule i
vakkert tre, ser den nå bra ut. Jeg har skiftet støtdempere og
bakfjærer, fått ny clutch og bremser, nye kanaler, Nokia
vinterhjul og en hel del annet. Får jeg bare bedre defroster
som fjerner all duggen, skal jeg være fornøyd! Når dette
skrives er den til antirustbehandling og det hele avsluttes
snart med lakkering etter rustbehandlingen.
MG-sesong på 12 måneder er noe jeg kan anbefale!

Bruk våre samarbeidspartnere
• Tilrettelegger for
klubber
• Ny utstilling
hver sesong

• Kafè ala 1950
• Stort marked
31.mai-1. juni

Brukte og nye deler
til Engelske sportsbiler

Spesialverksted for engelske
sportsbiler

Bråthen Bil
Tlf. 63 80 10 60
www.bbil.no

Depotgt. 8, Lillestrøm

• restaurering
• service
• motor- og girkasseoverhaling
• V8-konvertering
• EU-kontroll
www.mghagen.no
mghagen@halden.net

START VÅRPUSSEN NÅ!

- 15%

i mars på
alle varer

Tlf. 69 89 60 00
Mob. 922 52 457

Åpent 10 - 16 eller etter avtale
Jernbanegt. 12, 1850 Mysen

VERKSTED - SERVICE

SPESIALIST PÅ GAMLE BILER

LIER TRAKTOR

WWW.LIER-TRAKTOR.NO

Bli mer miljøvennlig i 2014
Kjøp MAGNETIZER MILJØMAGNETER

• REDUSERER UTSLIPP MED OVER 50%
• 5 - 6 % EFFEKTØKNING
• 8 - 10 % DRIVSTOFFBESPARELSE
ØVRE EIKERVEI 75 • TLF 32 21 81 81 • post@liertraktor.no
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Sprek 80 åring på vinterføre - MG Magnette NA 1934 modell

Tok ut min gamle MG NA som nå er
80 år. Med litt tipping av forgasserne
startet den upåklagelig. Rygget ut av
garasjen i 20 cm nysnø og minus 7 grader. Ut på veien og rundt på småveier i
nabolaget bar det med pene småsladder
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i svingene. Som du ser ble det også tid
til et bilde. Da jeg var så forutseende,
og tenkte at jeg kanskje kom i magasinet tok jeg med meg stativet så eieren
av bilen gjennom 52 år kunne bli med.
Før bilen igjen ble plasert i garasjen

fikk den seg en rundtur på plenen og
lagde fine spor etter seg. En herlig tur
var det.
Med hilsen Olav Sommerin
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Vi ønsker nye medlemmer velkommen i Norsk MG Klubb!
Samuel Bard, Dr. Nedlersvei 21E, 9900 Kirkenes
Reidar Hamborg, Vesternbakken 15, 3513 Hønefoss
Trond Røed, Gunnaråstoppen 1, 3475 Sætre
Geir Karlsen, Odins Vei 15, 1781 Halden

Bjørn Julseth, Bjerkeveien 7, 1911 Flateby
Ole Tinus Vonk, Mila 13, 2165 Hvam
Svein Folkestad, Hjalmar Johansensgate 15 , 3722 Skien

Ny i MG-klubben
Atle Ingebrigtsen fra Andebu i Vestfold, 55 år, gift med Linda, 3 barn, 6 barnebarn. MGB Roadster 1974 mod.
Jeg har i grunn drevet med bil og mc helt siden jeg var en
guttunge. Var vel ikke mer en 10 år gammel da jeg ble den
stolte eier av min første moped og 16 år når min første bil
var på plass. Jeg har alltid hatt biler og motorsykler i garasjene mine - ganske mange når jeg tenker etter. Jeg har
jobbet både profesjonelt og på hobbybasis med bil og mc,
med verksted, delesalg og import. Samt at jeg kjørte NAFViking redningstjeneste på hardangervidda noen sesonger.
En av mine aller første biler var
en MG 1300. Den første var en
Mini 850. Jeg har drevet mye
med US-biler og V8 motorer,
men mistet i grunn litt av interessen for dette for noen år tilbake og begynte så smått å se
mere på sportsbiler. I og med at
jeg alltid har likt gamle engelske biler og motorsykler, og også hatt en del av disse, blant
annet Jaguar, MG, Rover, Escort GT, Anglia, BSA osv. så
måtte det bli å tenke engelsk. Har alltid hatt et øye på
MGB Roadster og MGB GT, så for ca. 1 år siden begynte
jeg å søke både her hjemme og i utlandet etter en egnet bil.
Ble noen turer for å se på forskjellige objekter og mye tid
på nettet. Så dukket den plutselig opp en dag, i Holmestrand! Det ble telefon med selger, grundig besiktelse med
skeptiske kjøperøyne og prøvekjøring. Bilen var ganske

bra den, men måtte
hjem i tenkeboksen, diskuterte litt
med fruen og ”tillatelse” ble gitt.
Noe av det aller
første vi gjorde var
å melde oss inn i
Norsk MG Klubb
og har siden vært
på hyggelige medlemsmøter i Vestfold senter og blitt kjent
med nye MG-venner. Bilen gjennomgår i første omgang
en teknisk oppgradering med tanke på kjøresesongen (som
vi gleder oss veldig til).
Deler bestilles både fra inn- og utland, og jeg gleder meg
som en unge for hver nye pakke som kommer. Har heldigvis gode kontakter så utgiftene er til å leve med. Vi har
også meldt oss på Norwegian Sportscar Rally
2014 så det blir den store
prøven både for bilen og
for oss som nybakte
MGB eiere.
Vi ønsker dere alle en
god MG-sesong i 2014.

Slik får du plass til MGen i garasjen
Robin Grandal fra Halden viser hvordan han vinterlagrer sin MGB etter å
ha konstruert og bygd en “MG-rampe”.
Etter finmåling og beregninger så jeg at
det ville bli plass. Det er 1cm til taket
over MGen, 1cm til frontruta på bilen
under og 2 cm til porten bak bruksbilen. Nesa på MGen står mot veggen.
Lagde bukkene på hver side og plasserte et tykkvegget 76 mm stålrør fylt
med betong oppe på slik at vekta av
bilen går ned i den vertikale bjelken i
bukkene. Røret er sikret med stålbrakketter i bukkene som krysstages og
festes i gulvet helt i framkant slik at
konstruksjonen står stille under vinsjing. Banene bilen står på er laget av
2" x 6" som er festet med stålbrakketter
til røret, men de kan beveges som en
vugge. Vippepunktet bør være plassert
slik at det blir framtungt når bilen står
oppe på banen. Hele rampa hviler på
arbeidsbenken i framkant. Videre er det
montert en kraftig stålbjelke med en
trinse til vinsjen i framenden av banene.
En 4" x 4" bjelke er festet mellom
banene i underkant. Dette er anlegget
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til garasjejekken som benyttes til å tilte
hele rampa. Tilt konstruksjonen med
garasjejekken og mål opp høyden på
oppkjøringsrampene slik at du får en
vinkel som gjør at bilen ikke tar i bakken i det du kjører/vinsjer bilen opp på
rampa. Rampa er laget av 2" x 6" med
flere vertikale støtter av 4" x 4", og
skråstilte stag for å sikre stabiliteten.
Innfestningen mellom oppkjøringsrampe og banen bilen skal stå på må
være sikret slik at ikke vugga vipper
når framhjula kommer inn på banene.
Vinsj opp bilen slik at den kommer helt
inn på vugga. Fjern oppkjøringsrampene, senk garasjejekken forsiktig.
Ferdig!

Bilen kjøres/vinsjes opp på rampa og helt inn på
vugga. Deretter fjernes oppkjøringsrampa.
På bildene under synes det at jeg har montert en kjetting med strekkfisk på hver side. Den nye bruksbilen
var 12 cm lengre og litt høyere i fronten. Måtte av
den grunn flytte bukken 25 cm lenger fram med det
resultatet at banene hang litt i bakkant, og dette måtte
avhjelpes.

Iris Tronstad

iristp@hotmail.com

Bosted: Gjeilin, 7120 Leksvik
Bil: MGB roadster 1969

Lykkelig MG eier… Har alltid hatt en fasinasjon for 60
tallet, både når det gjelder klær og kjoler som gjenspeiler
Marilyn Monroes sødmefylte sensualitet, Grace Kellys
klassiske skjønnhet, Marlene Dietrich aura av ultimate
femme fatale - for ikke å glemme idealkvinnen Audrey
Hepburn og ikoner som Elizabeth Taylor og Jackie Kennedy. The Beatles som hadde sitt gjennombrudd med
"Love Me Do". Og biler som MG, Mustang, Corvette,
Porsche 911 og Bobla var slagere. Har ofte tenkt at en slik
60-talls bil, DET skal jeg også ha en vakker dag… Og sist
høst kom den vakre dagen jeg fikk min egen lille sporty
rød MG.
Lysten tok overhånd da vi ble invitert av et vennepar ned til
Rättvik Classic Car Week sist sommer og jeg fikk se alle de
lekre bilene og damene i stilig tidsriktig antrekk som var
med på Cruising på kveldstid. Jeg gikk rundt og bare himlet med øynene og tenkte at NÅ må det være min tur snart,
og drømmen var en MG Cab. MG fordi jeg synes de er utrolige stilige, klassiske og vakre biler, og fordi jeg hadde
hørt at det var enkelt og forholdsvis rimelig å få tak i deler
og lette å mekke på. Kjenner også et par, Mats Torfjäll og
Eva Løe som har hver sin MG, Eva en 1967 MGB GT og
Mats 1970 MGB roadster USA modell - har alltid vært
LITT misunnelig på dem. Besøkte dem sist sommer.
Prøvde Mats sin MG for å kjenne på om jeg likte følelsen
av å kjøre en slik bil og ble ikke mindre ivrig etter dette.

Ladies
Corner
Kvart over 12 var jeg på vei nordover mot
Trøndelag igjen, alene i bilen og litt spent på
hvordan dette skulle gå. Men turen var bare en drøm,
sola skinte hele veien fra Lillehammer over Dovre og
helt frem til Leksvik. MGen gikk som en klokke, jeg
simpelthen elsker den og kan nesten ikke vente til det blir
vår igjen. Vinteren har jeg tenkt å bruke på å shine den opp
til å bli enda penere og enda bedre teknisk.
Min interesse for bilen er først og fremst å kjøre den så
resten må mannen min ta seg av… men forhåpentligvis
lærer jeg også litt
teknisk etter hvert.
Ønsker og komme
i kontakt med flere
damer som kjører
MG. Send meg
gjerne en e-post.

Det første jeg gjorde da vi kom hjem fra ferie var og gå inn
på FINN for å se hvordan markedet var for slike veteranbiler og søkte på MG. Der lå den, drømmebilen. Jeg ble
helt i 100, men den lå til salgs i Stavanger så det var liksom
ikke bare å dra og se på den. Langt hadde det vært å kjøre
den opp til Trøndelag også. Jeg har en sønn i Stavanger,
men han var på ferie og før han rakk og komme hjem så var
den solgt. Jeg kontaktet også flere som lå på ute på Finn,
men de fleste var på Sørlandet, altså langt fra Trøndelag.
Så dukket det opp en på Raufoss i Oppland, og jeg ringte
ivrig for å forhøre meg litt om bilen. Selger virket som en
veldig ryddig og ordentlig fyr og bilen hørtes topp ut så det
ble til at jeg kjøpte den usett og avtalte å hente den på Lillehammer lørdagen etter. Reiste alene med nattoget på
fredag og tenkte, “står den til forventningene eller er det
katta i sekken jeg har kjøpt?” Vi skulle møtes på Strandtorget kl. 11, så formiddagen på Lillehammer ble benyttet
til å besøke min gamle onkel hvor jeg fikk formiddagkaffe.
Jeg var fryktelig spent da vi svingte inn på parkeringen ved
Strandtorget, og der sto den, skinte så rød og vakker, like
vakker som jeg hadde forestilt meg og jeg kjente hjertet
hoppet litt ekstra. Det var kjærlighet ved første blikk!
Bilen, en rød 1969 MGB roadster, importert fra Sverige av
Åge Løkken i 2002 og som i følge vognkort kun har hatt 2
eiere (inkludert forhandlere) før den kom til Norge. At Åge
hadde tatt godt vare på den var lett og se, den var godt vedlikeholdt og kun kjørt på finværsdager. Tok en prøvetur
sammen med Åge og fikk litt historikk og teknisk informasjon på turen. Fant vel raskt ut at det IKKE var “katta i
sekken” jeg hadde kjøpt.
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SENTERLEDERE

KO N TA K T P E R S O N E R

Agder senter
Bjørn Erik Johannessen
Mobil: 975 96 823
nmgkagder@nmgk.no

MG-Innlandet/Øvre Østlandet
Roar Halvorsrud
Mobil: 957 63 339
Trond Myhre
Mobil: 905 08 402
nmgkoevreoestland@nmgk.no

Bergen senter
Torbjørn Strandborg
Mobil: 97 46 46 88
nmgkbergen@nmgk.no
Drammen senter
Erik M. Katrud
Mobil: 975 03 282
nmgkdrammen@nmgk.no
Follo senter
Tore Lie
Mobil: 901 40 658
nmgkfollo@nmgk.no
Midt-Norge Senter (Trondheim)
Per Johan Krogdahl
Mobil: 952 43 525
nmgkmidtnorge@nmgk.no
Molde senter
Rune Kallestad
Mobil: 922 17 771
nmgkmolde@nmgk.no
Oslo senter
Thor S. Sørensen
Mobil: 913 44 257
nmgkoslo@nmgk.no
Rogaland senter
Dag Andreassen
Mobil: 908 28 463
nmgkstavanger@nmgk.no
Vestfold senter
Armand Fjeld
Mobil: 950 39 167
nmgkvestfold@nmgk.no
Østfold senter
Per Mügge
Mobil: 932 40 237
nmgkoestfold@nmgk.no

Klubbeffekter/regalia
REGALIASJEF: Trude Pisani Grimstad
mobil: 934 52 276 e-post: nmgkregalia@nmgk.no

POLO PIQUE T-SKJORTE
marineblå med hvitt broderi.
Finnes i to forskjellige trykk.
100 % bomull

Ålesund
Randi Asbjørnsen
Mobil: 915 31 313
ra@data-pro.no

298,-

Hammerfest
Odd Enevold
Mobil: 926 58 475

NY
HE
T

REGISTERFØRERE
MG før 1936
Olav Sommerin Tlf: 62 96 18 15
Mobil: 952 55 422
nmgkmmm@nmgk.no

Nøkkelring med
NMGK-logo

95,-

MG 1936 – 1955
Dagfinn Jørgensen
Mobil: 952 22 880
nmgktregister@nmgk.no
MGA, ZA, ZB, Mk III,
Mk IV Magnette og TwinCam
Are Wang
Mobil: 982 23 757
nmgkmga@nmgk.no
MGB, MGC og MGB V8
Truls Sundt
Tlf: 55 91 15 07
nmgkmgb@nmgk.no
Moderne Midget
Jan Erik Maalen
Mobil: 901 59 565
nmgkmidget@nmgk.no

Nøkkelring
med MG-logo

50,Pins 35,- MG TD, MG TF, MGA, MGB GT,
MGB ROADSTER, MG MIDGET, MG F, MG logo etc.

TILBUD

TILBUD

MG-jakker kun

50,-

Poloskjorte kun

10,-

MGB Roadster 1:43
rød, 9 cm, 289,-

TILBUD

Tøymerker 30,-

Grillmerke

Nye klubbpins

MGA pins 28 mm

rød, sort, brun

kun 50,-

39,-

35,-

MGF/TF
Steinar Braaten
Mobil: 915 28 ‘777
nmgkmgf@nmgk.no
Kaffekrus 3 dl

Musematte

98,-

69,Caps
50,-

TILBUD

Som gave til deg selv,
co-driver, en MG-venn
eller til bilen.
Bestill nå!
For komplett oversikt
og bestilling se:

www.nmgk.no
Eksperter på salmakerarbeid
Cabriolet • Seter • Trekke nytt • Reparasjon • Innredninger
NY
HE
T

FairMont AS • Brynsveien 2-4, 0667 Oslo
Telefon: 22 64 69 00 • Faks: 22 64 69 01
E-post: fairmont@online.no • www.fairmont.no

Seat belt
shoulder
cover
80,-

Porto/emballasje kommer i tillegg.
Innbetalingsgiro følger pakken.
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“Gamle racere på Gardermoen Memorial”

Drammen Havn
Innen et område på vel 100.000 kvadratmeter
håndteres det meste av bilimporten til Norge.
Drammen havn er Norges største havn for import
av biler. Mellom 60.000 og 70.000 biler kommer
sjøveien til Drammen havn og om lag 28.000 biler
kommer med jernbane direkte inn på havnen,
mens 10.000 biler kommer inn med trailere.
MG fra utlandet finner vi også!

Foto: Stein Inge Stølen, Autofil

Jeg vil gjerne knytte noen kommentarer til den lille snutten om
Gardermoenstevnet i desembernummeret.
Det foregår for tiden et omfattende arbeid for å få på plass et eget norsk reglement
for veteranbilmotorsport. Dette arbeidet skjer i et samarbeid mellom Norsk Veteranvogn Klubb og Norges Bilsportforbund. Fokus er på Gardermoen-stevnet i mai
måned, og på Bakkeløpet i august. Det førstnevnte har hittil blitt kjørt som såkalte
“motordager”, det vil si en oppvisning uten konkurranse. Bakkeløpet er en ordentlig konkurranse, men har vært kjørt under NBFs reglement for Autoslalåm. Der
passer det stevnet dårlig. I 2014 vil disse stevnene bli gjennomført på samme måte,
men målet er at i 2015 skal begge stevnene bli kjørt som ordentlige konkurranser
under eget NBF-reglement.
I dette reglementet vil deltakelse være åpent for biler bygget før årsskiftet 1961-62.
Grunnen til denne aldersgrensen er de kravene som stilles i det internasjonale FIAreglement til biler i historisk motorsport, det såkalte Appendix K. Biler bygget etter
denne dato må tilfredsstille mye strengere sikkerhetsregler enn de bygget før.
Dessuten ønsker vi ikke å rivalisere med Spotsvognklubben i de aktivitetene de har
for nyere biler. Når dette er sagt (skrevet) må jeg føye til at vi har savnet MGene i
disse stevnene. Det er flust opp med biler av alle slags modeller av andre merker,
men hva MG angår er vi bare et par-tre deltakere som prøver å holde fanen høyt.
Hvor er dere hen, alle sammen? Er dere så redde for bilene deres at dere bare tør
kjøre søndagstur i godvær?

Foto: Øyvind Bauer Sandtveit

For lavt for løftebukk?
Mange MG-eiere har ikke nok takhøyde i verksted
eller garasje til å montere en løftebukk. Her ser
dere en løftebukk som ikke krever ekstra takhøyde, som er stødig og sikker. Arbeidet utføres på
et liggbrett og du får med litt trening utført de
fleste arbeidsoppgaver under bilen på en grei
måte. Bilde er sendt bladet av Roy Thorvaldsen.

Når jeg nå først er i gang må jeg også føye til noe om den oppgitte motorytelsen på
min TD. 1326 kubikk og 66 hk var slik motoren var trimmet på 70-tallet. Nå har
den fått 22 kubikk til, og en AEG 122 “semi-racing” kamaksel. Største ytelse er vel
nå 70 – 72 hk ved 5800 omdr. Men det aller viktigste jeg har gjort med den er en
meget nøye dynamisk avbalansering av veivaksel, svinghjul og clutch, samt lik vekt
av stempler og veivstenger. Det gjorde susen! Nå kan jeg trekke 6000 omdr. uten å
få følelsen av at motoren prøver å hoppe ut av bilen. Men det en vinner på karusellen kan man tape på gjungan: Nå er motoren såpass høyt trimmet at bilen er lite trivelig å kjøre i tett trafikk. Og den vil nesten ikke gå på et vanlig tomgangsturtall.
Så hvis du tenker på å trimme XPAG-motoren din, tenk deg om før du setter i gang.

MGB med bakkeklaring

Ses vi til sommeren på bane og i bakke?
Bård Nielsen

justacarguy.blogspot.no

Tlf. 09500 (24 T)

MELD FRA OM ENDRINGER AV
ADRESSE, TELEFON OG E-POSTADRESSE PÅ KLUBBENS NETTSIDE

www.nmgk.no
Eller kontakt:
Truls Sundt
tlf. 55 91 15 07 sundt@online.no
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Returadresse:
Norsk MG Klubb
c/o Truls Sundt
Ole Brinchsvei 3
5232 Paradis

Bli med på årets Sportscarrally
12. til 15. juni

Denne er HOT!

“Jotunheimen rundt: Wadahl Høgfjellshotell > Elveseter Kunst og Kulturhotell
> Quality Hotel & Resort Fagernes
Påmeldingsfristen er forskjøvet og
vi tar i mot påmelding så lenge det
er plass (maks 100 biler).
Brosjyre og påmeldingsskjema lå
sammen med MG-magasinet i
desember og finnes også på
www.nmgk.no
For påmelding:
Tlf.: 32 84 87 39
Mobil: 922 57 401
E-post: tove-jo5@lifi.no

MG-kunstneren
Ulf Larsen har tegnet biler
siden han var guttunge. Hans
far var smed, oppretter og
reparatør hos Torshov Auto
i Oslo - noe som sikkert forsterket Ulfs bilinteresse.
justacarguy.blogspot.no

Maler og tegner Ulf Sigurd Larsen fra Blommenholm med sitt
siste MG-maleri: MG J2 - 1932 modell.
FOTO: Harald E. Søreng

Han har tegnet en rekke
engelske sportsbiler og
motorsykler bl.a. fra Norton
og BSA. Som pensjonert
illustratør, reklametegner og
Art Director er en av hans
hobbyer å male sportsbiler,
spesielt av merke MG.
I MG Magasinet nr.1-2013
presenterte vi hans maleri av MGA HOT ROD - litt utenom de vi ser på norske veier.
en MG TC 1947 modell. Nå
har han sendt redaktøren et
Europatreffet
bilde av maleriet med en
kremgul MG J2 1932 modell.

2014
Fyn i Danmark

Vi setter pris på dine bidrag
til bladet Ulf og ønsker deg
lykke til med dine neste
MG-prosjekter!

21. til 24. august
Det er fremdeles ledige plasser
Antall plasser er begrenset til 250.
Hvert land tildeles antall plasser i
forhold til antall medlemmer i
MG-klubben.

Redaktøren
Jeg var på Good Woods 15 års jubileum sist høst. En opplevelse for alle som
"elsker" gamle klassikere. På den enorme P-plassen sto det 1000-vis av
perler. Bl.a. en mengde MGer i diverse originalfarger og andre fargekombinasjoner, en fryd for øyet.

Registreringen avsluttes 31. mars
eller når alle 250 plassene er tildelt.
Se

www.mgklub.dk

Turen til Good Wood ga meg inspirasjon til dette maleriet av MG J2 - 1932
modell. Originalfargen var kremgul og mørkebrun. På maleriet har jeg tatt
meg den kunstneriske frihet å bytte ut mørkebrun med sort.

for mer informasjon
og påmelding

Med "malerisk" MG-hilsen fra ULF.

Norsk MG Klubb er tilsluttet MGCC - MG Car Club i England og

LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

www.nmgk.no

