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Formanden
   har ordet
Godt nytår til jer alle og velkommen
til en frisk, ny MG-sæson! Der er sket
lidt ændringer siden sidst, da vores
dygtige redaktør, Jeanett, har valgt
at lade dette nummer være hendes
sidste. Beslutningen er truffet, fordi
Jeanett ikke kan finde tid til redaktørjobbet, men tak for de fine blade, der
nåede at komme!
I bestyrelsen har vi benyttet lejligheden til at tænke i helt nye baner
– både hvad angår produktionen af
bladet, men så sandelig også med
hensyn til distributionen. Vi har igennem længere tid været meget utilfredse med den mangelfulde måde,
bladet er blevet distribueret på. Ved
hver udgivelse har der været medlemmer, der ikke har modtaget deres
blad. Vi har bare ikke haft noget alternativ, da de fleste distributionsfirmaer
ikke vil handle med så små kunder
som os. Men nu tror jeg alligevel, vi
har fundet en mere holdbar løsning.
Kryds venligst fingre!
Mht. produktionen af bladet overtager jeg redaktørjobbet i en overgangsperiode. Vi må nok erkende,

at MG-bladet efterhånden har nået
et niveau, der er så professionelt, at
de færreste almindelige mennesker
udenfor den grafiske branche vil have
mod på at blive redaktør. Derfor vil
redaktørens job i fremtiden komme til
at bestå af en slags tovholder-funktion for bladudvalget, hvor redaktøren redigerer det indkomne stof og
sender det videre til en professionel
grafiker, der herefter står for opsætning og trykning af bladet. Hvis der
er nogen, der kunne tænke sig at blive MG-bladets nye redaktør på disse betingelser, hører jeg meget gerne fra vedkommende. Han eller hun
kommer til at arbejde sammen med
bladudvalget, hvor Bjarne Rother og
Carsten Thorgaard udgør et særdeles
godt team.
Årsmærkerne (klistermærker) bliver
sendt ud sammen med næste blad.

i bladet en fin kalender, som man kan
hænge op, hvis man ønsker. Kalenderen her i bladet har også den fordel,
at den bliver opdateret i løbet af året.
Det årlige udvalgsmøde er lige på
trapperne og bliver afholdt den 3. februar. Udvalgsmødet er dér, hvor alle
klubbens udvalg (pubmøder, webmaster, MG-blad, klubshop, klubstand,
MG Sport, revisorer og bestyrelse)
mødes og snakker om, hvordan det
hele går i klubben. Jeg vil derfor gerne
opfordre jer alle, såfremt I måtte have
enten ris eller ros, til at gribe fat i jeres
lokale kolleger, så de kan bringe jeres
budskab videre på udvalgsmødet. I er
selvfølgelig også altid velkommen til
at sende en mail eller ringe til mig.
Jeg vil ønske alle et godt, nyt MGår!
/ Jens Byskov Jensen

I nogle år er det blevet foreslået på
generalforsamlingen, at den gamle billedkalender til at hænge op er
overflødig. Nu afprøver vi dette ved i
år ikke at udgive en kalender. I stedet trykkes der på midtersiderne her

Fra 250-270 kr
Fra 250-270 kr

Varernr.: LB020-19-57
Varernr.: LB020-19-57
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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,-
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Deadline for indlevering af materiale
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Find klubben
på facebook

Køb og salg
på facebook
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Alle på vej i jorden – Magnetten er tættets på.

Richardsons kirkegård i 1988.

Et minde om

”Richardsons
& Sons, Staines”
fra gamle dage

I vores rigtig unge dage, i 80'erne, når vi skulle bruge stumper til vores MGA, var
alt ved gud ikke tilgængeligt som i dag. Man fandt brugt og skulle man rigtigt
finde guld, så var det en tur til Richardsons kirkegård Moor Lane, Staines, der lå
tæt på M25 London ringvejen – og ikke så lang fra Booklands i øvrigt. Fra hvornår det firma eksisterede, ved jeg ikke, men i 50'erne var firmaet også i gang.
Det forsvandt vist i sen-80'erne.
6
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Var der noget med en 5-6m række af MGB forbroer?

Gearkasser.

For nyligt var jeg på besøg i Chester
i Nord Wales, og kom til at tænke på,
at der på eBay figurerer et firma, der
kalder sig ”Welsh MG Centre,” der
ligger i Wrexham lidt syd for Chester.
Kig på ebay før du køber et beslag eller en stang, der mangler – han har
det hele 2nd hand. Lige nu er der 825
items på eBay.

Nå, ikke mere reklame. Jeg kørte ned
til Wrexham, og fandt det, der ligner
en gammel benzinstation uden tanke, men med 7-8 MG modeller på
pladsen foran. Alle var på vej til at
gå i jorden. Inde i ”butikken” var der
såmænd ganske pænt pyntet med
gamle renoverede stumper og nye
stumper. Kig dig omkring blev der
januar 2018
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Ganske pæn butik.

Støddæmper-belagt gårdsplads.

Jamen dog, i græsset, MGA bagskærme noget af det ælste der var på pladsen.

sagt – og kig også omme bagved. Det
gjorde jeg så.

dæmpere? Måske skulle jeg alligevel
have gjort det til £20 stykket?

Det var her minderne om Richarsons
& Sons, Staines i gamle dage myldrede frem. Der var bl.a. et ”groft grusbelagt” område på 30-40m2. Det grove
grus bestod ved nærmere eftersyn af
støddæmpere! Disse skovlede han
med jævne mellemrum sammen i
en container og fik renoveret. "Good
value for money, £35. We can make
a good price if you buy bulkwise.” Jo,
tak, men hvad skulle jeg med 40 stød-

Billederne taler for sig selv. Der var
utroligt meget ”gråt guld." Der var
faktisk en del Gummi BGT, hvor karrossen var i rigtig god stand, men der
kunne laves flere penge ved at sælge
delene, sagde den gode mand.

Pladsen bagfra.

Welsh MG Centre.
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Renoverede dele klar til salg.

En hyggelig oplevelse og en kop the
rigere.
Hilsen, Gert Jørgensen
januar 2018
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Strålande

MG Live 2017

Mer MGF-register.

Årets MG Live på Silverstone blev
en mycket lyckad helg och med det
mest fantastiska väder. Ren högsommar med strålande sol och uppåt 3031 grader varmt på dagarna.
Inför årets MG Live har det varit många diskussioner, speciellt på Council
Meeting, som sker en gång på våren
och en gång på hösten varje år. Sty-

relsen och de anställda på Kimber
House ville ha en öppen diskussion
med alla centre och register om MG
Lives framtid. Omfattande enkäter har
skickats ut, sammanställts och redovisats på Council Meeting. Om man
gör en kort summering så framkom
att alla är överens om en förändring
inne på själva banområdet samt även
förändring på aktiviteter, att publiken

Concour de Elegance.

Det finns olika typer av racing bilar inom MG.
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skall erbjudas mer race och att tillgången till läktarplatser etc. måste förbättras. Nu görs en testperiod på 3 år
för att sedan utvärdera allt.
Det blev en hel del förändringar enligt
enkäten som gjorde att årets MG Live
blev så lyckat. Publiken kände inte
igen sig på layouten då man flyttat
stora tältet med alla register närma-

California Cup.

MGF registret behöver plats till alla sina medlemmar! Imponerende syn!

re banan och därmed gjort plats för
många fler handlare vilket har varit
ett stort önskemål också. Publiken
fick leta upp nya tält och andra platser vilket gjorde att det kändes som
ett nytt MG Live.

lifornia Cup har tidigare legat långt
iväg i ena hörnet av området och i
år kom många fler och tittade än tidigare år. Inte långt därifrån fanns en
scen med liveband som spelade och
det blev till och med lite spontandans
bland besökarna.

Registerparkeringarna låg direkt till
höger efter bron när man kört över
racerbanan och dessa fylldes snabbt
av hundratals MG av olika årsmodeller och typer och det var en glädje
att se alla komma in lördag morgon. I
och med att stora tältet och handlarna flyttat fanns det nu plats för California Cup som är en kul och mycket
omtyckt tävlingsform där man kör
mellan en mängd koner på tid med
några stopp- och startövningar. Ca-

Även i år hade vi en Oversea Natter
på lördagen vid lunch i Pit Stop Café
som blev mycket lyckat.
Vi bjuder in alla europeiska klubbar
och dess medlemmar till denna träff.
Några dagar innan MG Live är igång
så skickas en inbjudan ut, till alla utlänningar som köpt sin biljett i förväg
eller att de anmält att de planerar att
komma till MG Live, att de är välkom-

na till Overseasemontern i stora tältet
för att hämta sin biljett.
Det kom många medlemmar från
Europa men även från Japan, Thailand,
Hongkong, USA och Sydafrika och tillsammans var vi över 70 personer som
träffades på Pit Stop Café för något
svalkande och det blev verkligen en
stor MG förbrödring i solskenet.
Många av handlarna som vi träffade
var mycket nöjda med den nya placeringen och försäljningen hade varit
bra under hela helgen och de skulle
absolut komma tillbaka nästa år. Även
området med privata försäljningar av
delar samt bilar var också stort och
välbesökt.

Trophy Championship.

januar 2018
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Racing department satsar stort!

Även andra register hade stora parkeringar.

Modell utställning i huvudtältet.
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Oversea natter i Pit Stop Café.

Oversea stand.

Äntligen har alla handlare kommit tillbaka till Silverstone och det var glädjande för många.

Kimber House regalia shop.

MG Trophy Championship hade ovanligt stort startfält i år och det var kul att
se alla dessa MG ZR i de olika klasserna slåss om segern.

MG Motors presenterade MG XS och
vi har skrivit en särskild artikel om
denna modellen som finns på annan
plats i tidningen.

Inne i stora huvudtältet där alla register, Kimber House och Overseas
stod hade man gjort en utställning
av lite olika speciella MG bilar samt
tävlingsbilar från MG Motor vilket uppskattades stort av besökarna.

Vi kan bara rekommendera medlemmar som inte varit på MG Live
och Silverstone, kom hit nästa år!
Det blir säkert minst lika bra som i år
om inte ännu bättre med ytterligare
förändringar som kommer att ske.

Som vanligt kommer inte datumen
för MG Live förrän Formel 1 cirkusen
har bestämt sitt datum på Silverstone
men det bör komma i februari/mars
nästa år så håll utkik och lägg in i din
MG Kalender.
Text och bilder:
Håkan Sigemark & Lotta Hollström

januar 2018
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KORTE NYHEDER
/ Gert Jørgensen

FRA IND- OG UDLAND
◄ Brian bøjet over en Healey 3000 i ”Comps.”

ningsstumper til alle modeller, men der blev også tid til
at bygge biler til rally såsom Triumph PI og TR7/8.
I 1979 forlod Brian Moylan MG i Abingdon og drev en
filial af Morris Garages, Oxford, der lukkede i slutningen af 80'erne, hvorefter Brian gik på pension.

Brian Moylan 1928 – 2017

Brian var i alle årene et aktivt medlem af MG Car
Club, hvor der i Abingdon var et såkaldt ”Works Centre” af MGCC. Dette Centre var Brian formand for i
mange år, og spillede således en meget aktiv rolle i
at få MG-fabriksudstillingen etableret på 1. sal i det
gamle rådhus midt i byen for et par år siden.

Interesserede i Abingdon/MG-historien samt besøgende af Silverstone vil kende navnet Brian Moylan,
som nu desværre ikke længere er iblandt os.

Rover V8-motoren fejrer
50 års jubilæum
Det er i år 50 år siden Rovers daværende administrerende direktør William Martin-Hurst snublede over en
V8-motor, der lå på gulvet i et værksted, han besøgte
under et besøg i USA.

Da Brian var færdig med militæret i 1950 fik han arbejde som mekaniker på MG-fabrikken i Abingdon
i serviceafdelingen. Han udmærkede sig i en sådan
grad, at han straks blev ansat af Marcus Chambers
i den i 1955 nye ”BMC Competitions” afdeling eller
”Comps” som den ofte refereres som.
Brian rejste rundt i hele verden som rally-mekaniker,
og sikrede mange sejre med Healey 3000 og MINI
Coopers. Her forblev Brian indtil den blev lukket i 1970
af djævelen selv, Donald Stokes, der kom fra Leyland/
Triumph. Han hadede den sportslige ånd, der herskede i Abingdon, og lagde da også her kornet til lukningen af Abingdon, idet han herefter fejlagtigt fokuserede på Triumph som The Sportscar for America." Alle
udenfor Leyland sagde, det var galimatias og sådan
gik det da også, men det er en anden historie.
Brian fortsatte sammen med andre ildsjæle i det nye
”Leyland Special Tunings Department,” der også havde til huse i Abingdon-fabrikken. Her blev der solgt Tu-

14
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Motoren, der var meget kompakt blev sendt til England for nærmere undersøgelse. Der var tale om en
Buick motor, der var planlagt at skulle udgå af GMs
produktionslinjer.
Det tog lang tid at få en tilladelse af GM til at Rover
kunne overtage motoren, der var i aluminium, fyldte
lidt og fint kunne gå i et Rover motorrum der typisk
skulle kunne have en 6'er i række liggende.
Brian i MG Abingdon museet, som han i så mange år
kæmpede for at få etableret.

Brian skrev også flere bøger om livet på MG-fabrikken
i Abingdon. Bøgerne er meget læsevenlige og især billedmaterialet, som er i bøgerne, er ganske fantastisk.
MG-verdenen har mistet en af sine ildsjæle i Brian.

Historien fortæller at Bill Martin-Hurst, i starten, i al
hemmelighed, fik den fremsendte motor monteret i
en Rover 2000, og kørte i denne til direktionsmøde
i London.
Efter mødet skulle han køre hjem sammen med
Rovers udviklingschef, Spen King. Han bad denne om

at køre bilen hjem, og da Spen King startede bilen
tog han umiddelbart efter tændingen fra og spurgte
Martin-Hurst; ”Og hvad har vi så her, William?” Rover
videreudviklede V8-motoren og den blev første gang
installeret i 1967 i en Rover P5B. I 1974 dukkede den
så op i MGB GT V8 og har jo også været i Land Rover,
Range Rover, TVR, Morgan og gu-ve hvor mange andre biler.
Der blev i august måned afholdt et 3-dages event for
at markere jubilæet – ”Roverfest 2017.” Det blev afholdt i Wroxall Abbey i Warwickshire.

januar 2018
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Tekst og foto: Carsten Thorgaard
I slutningen af uge 42 drog adskillige af klubbens medlemmer mod Fredericia for
blandt andet at besøge klubstanden og shoppen. I alt mødte over 500 personer
op på standen i løbet af weekenden. Allerede lørdag, fem minutter efter dørene
var åbnet, var der sort af mennesker og folk stod i kø for at tanke kræfter i form af
rundstykker og kaffe. Udover snak med andre medlemmer, blev der også handlet
flittigt i shoppen blandt de mange gode tilbud.

Fredericia messe
oktober 2017
16
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Weekendens trækplaster var denne gang et sjældent syn på de danske landeveje
– en MG Montego Turbo, der ejes af et helt nyt klubmedlem Brian Borg, en ung
mand, der er bosat i Juelsminde. Vi er nogle, der har fulgt hans store arbejde med
renoveringen af denne bil via facebook, og nu var den kommet så vidt, at alle
besøgende kunne iagttage resultatet af Brians entusiastiske arbejde. Helt klar til
kørsel på landevejene var den ikke, men der er ingen tvivl om, at vinteraftnerne vil
bringe bilen tættere på ”færdigt arbejde.”
For ”vi gamle” var det en fornøjelse af høre og se Brian fortælle om bilen, der er
solgt som ny i Odense, en udførlig artikel om bilen og ejeren vil komme i en senere udgave af klubbladet.
Med denne oktobermesse var det også et farvel og tak til Bøje Hansen og Mogens Appelt Petersen, der gennem flere sæsoner har stået for standopbygning
og -nedtagning. Nye kræfter tager nu over og fulgte både opsætning og nedtagning. Herfra skal der lyde en stor TAK for et godt samarbejde med Bøje og
Mogens, det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. Heldigvis fortjanuar 2018
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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!
sætter samarbejdet med Mogens, idet
han sammen med fru Ulla har overtaget styringen af klubshoppen.
Til denne messe var standen udvidet
lidt, idet MHS Motorhistorisk Samråd
denne gang havde valgt os som base
til at servicere de besøgende, især om
tidstypiske nummerplader, hvilket skete mange gange i løbet af weekenden.
Tak til Michael Deichmann for besøget.
Også tak til alle jer, der besøgte os i
løbet af weekenden. Vi er klar igen den
24. og 25. marts 2018.
18
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� Intet krav om at køretøjet skal være helt originalt.
� Vi dækker lejlighedsvis kørsel hele året uden
tillægspris for kørsel om vinteren.
� Samme selvrisiko uanset, hvor skaden sker.
� Selvrisiko 1.426 kr. (indeks 2017) ved enhver skade.
� Intet krav om medlemsskab af klub.
� Fast præmie og intet bonustab efter skade.
� Dækker kørsel i udlandet.
� Førerulykkesforsikring (kun på bil).
� Dækning af reservedele på attraktive vilkår.
� Mulighed for vejhjælpsdækning på attraktive vilkår.
� Intet krav om ildslukker i bilen.

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

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

7010 4222

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

Forvent lidt mere…
Aros Forsikring GS · Viby Ringvej 4B, 8 · 8260 Viby J · Telefon 7010 4222
Døgnvagt ved skade 8734 5099 · www.aros-forsikring.dk · aros@aros-forsikring.dk
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Sydø.: Pubmøde, Øst: Suppemøde
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Fyn: Foredrag om MG's historie
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Teknik,
holdninger
og gode råd

Vi sætter pris på originalerne

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

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

Vi er specialister i at forsikre veteran
køretøjer.

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

Dagsværdi
i kr.

Ansvar +
kasko

Ansvar

25.000
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224
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2.694
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3.013

224
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Osv.
Selvrisiko

Vi ser os selv som en del af veteran
folket og kender derfor de flestes
behov og ønsker.
Du er velkommen til at kontakte os
for at høre mere om priser og ind
tegningsregler.
Telefon 75 91 21 92
E-mail veteran@thistedforsikring.dk
veteranforsikringdanmark.dk

Osv.
1.496

Selvrisiko

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

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

2.992

Kilde: MG Car Club Danish Centre

Vi har et indgående kendskab til
veterankøretøjer og mange års er
faring i at forsikre dit køretøj bedst
muligt.

En del af

Af Matthies Nissen
moganissen@youmail.dk
Når dette læses, så er din MG sikkert
stillet væk for vinteren. Forinden har
du nok klargjort den til det lange vinterophold, som i virkeligheden kun
er på fire måneder. Hører du til de
heldige der har en rummelig tør garage med lys (og måske lidt varme?),
ja, så er der gode muligheder for at
forskønne den mørke vinter med lidt
adspredelser i form af mindre eller
større vedligeholdelsesarbejder på
MG’en.
Selv om de fleste MG’ere er gået i vinterhi, så fortsætter jeg mine skriverier,
som om det stadig er sol og sommer.
Hvis der så er noget i mine anbefalinger, der kræver en rask tur på landevejen, så må du gemme bladet væk
indtil efter den 15. marts.
God adgang til motorrummet
Jeg har efterfølgende planlagt at fortælle lidt om undersøgelse af bremserne. På en MGB kræver det bl.a.
adgang til motorrummet og de to
bremsevæskebeholdere, der er anbragt bagest i venstre side af dette.
Motorhjelmen på bl.a. B’eren bliver
holdt oppe af en primitiv pind, der altid er i vejen og som ikke løfter hjelmen tilstrækkelig højt. Nogle anvender så en pind eller et kosteskaft for
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at løfte hjelmen yderligere op. Men
også dette er i vejen og man risikerer
at vælte ”opstillingen," og så får man
hjelmen i hovedet: AV! Løsningen ligger lige for.
Løsningen er en snor!
Hvis man har en B’er, så tager man
en ca. fire meter lang snor. Laver et
øje i hver ende, så snoren bliver ca.
3,45 meter lang incl. længden af øjerne. Herefter lægger man det ene øje
omkring bagagerumsgrebet og medens man løfter hjelmen så langt op,
som den kan komme, lægger man
det andet øje omkring hjelmens sikkerhedskrog. Og vupti, så er der god
adgang til motorrummet! Desværre kan fidusen ikke anvendes på de
nyere B’ere, der er udstyret med en
teleskopstangsholder – med mindre
man afmonterer denne. Jeg ved ikke
om man kan have glæde af snoren på
A’ere og Midget’er – det må du selv
prøve.
Undersøgelse og test af bremser
Lad det være sagt med det samme:
Bremserne på en MG er absolut gode
og pålidelige, men de kræver vedligeholdelse og konstruktionen, som
dengang var moderne, er i dag ikke
tidssvarende.

Begrænset adgang.

Næsten ubegrænset adgang.

januar 2018
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Bremserne er – bortset fra de rigtig
gamle MG’ere – hydraulisk aktiverede,
men kun af enkeltkredstypen og uden
ABS og ESP. Sagt på en anden måde:
Hvis der opstår en utæthed i systemet,
så er du helt uden bremser! Og hvis du
træder for hårdt, så blokerer hjulene
med udskridning til følge. Og endelig,
hvis din MG ikke har fået eftermonteret
en bremseforstærker, så er bremsekraften svær at dosere i kritiske situationer. (De nyeste MGB er som standard udstyret med bremseforstærker
og to-kreds bremser.) Der er altså flere
grunde til ikke at køre i en gammel MG,
når det er glat om vinteren!
Efterfølgende vil jeg gennemgå, hvad
du selv skal kunne undersøge på din
MG. Du kan sikkert ikke huske det,
men det meste er faktisk noget, som
du lærte da du tog kørekort i sin tid!
Og det er i øvrigt stort set det samme,
som synsmanden undersøger, når du
stiller til syn med din bil!
Undersøgelse fra førerpladsen
Åbn venstre fordør, læg dig på knæ
(du behøver ikke at tilbede bilen!)
• Tag fat i bremsepedalen og mærk
om der er sideværts slør i pedalens
ophæng. Lidt slør tillades.
• Føl efter, stadig med hånden, om
der er frigang i pedalen inden den
begynder at aktivere bremsen – du
er ikke i tvivl når du bruger hånden.
Der skal være ca. en cm frigang.
• Kontroller pedalgummiet på bremse- og koblingspedal. Det må ikke
være hårdt eller blankslidt. Det kan
få fatale følger, hvis foden smutter
på bremse- eller koblingspedalen.
• Sæt dig tilrette på førersædet. Træd
hård på bremsepedalen og hold
dette tryk i ca. ti sekunder. Bremsepedalen må ikke synke. Hvis den
gør det, så er der en ydre utæthed
i bremsesystemet, som forbruger
bremsevæske, eller en indre ”utæthed” i hovedcylinderen (bremse24
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væsken siver forbi et af gummistemplerne).

Så små er gummistemplerne i hovedcylinderen på en MGB. Bare der er ét, der
svigter, så er du uden bremser!

• Træd flere gange hurtigt efter hinanden på bremsepedalen. Den må
ikke kunne pumpes, dvs. gå højere
op for hver gang du træder på den.
• Den normale pedalvandring, når
du træder hårdt på pedalen, må
ikke være mere end 2/3 af den
vandring, der er til rådighed inden
pedalen rammer vognbunden. Meget gerne mindre. For stor vandring
tyder på at bremserne skal justeres.
• Undersøg
bremseforstærkerens
funktion. Det er ikke sikkert, at din
MG er udstyret med bremseforstærker, men det er din hverdagsbil,
afprøv funktionen på denne! Træd
nogle gange på bremsepedalen indtil den bliver hård. Medens du stadig
holder tryk på bremsepedalen starter du motoren. Du vil herefter mærke at bremsepedalen synker. Det er
tegn på at bremseforstærkeren virker. Hvis der ikke sker noget, så er
der noget i vejen med forstærkeren.
• Tag fat i håndbremsen og træk denne. Vandringen må ikke være mere
end syv-otte klik. Normalt skal man
ikke justere håndbremsen separat.
En justering af fodbremsen, justerer
normalt også håndbremsen.
• Slå let på begge sider af håndbremsen, når den er trukket. Den må ikke
kunne springe ud af hak. Gør den
det, skal den repareres.
Undersøgelse i motorrummet
Åbn motorhjelmen og brug snoren!

baghjulene blokerer før end forhjulene. Og det er skidt! Og meget farligt! Ved en vedvarende nedbremsning vil bilens bagende skride ud
og forsøge at komme forrest og du
har efterfølgende mistet den sidste
rest af retningsstabiliteten. Det er
en ringe trøst, at overbremsningen
bliver mindre hvis bilen belæsses til
max. tilladelig last.

Tag en lygte i hånden og evt. en blyant eller lign. i lommen.
• Skru dækslerne af bremsevæskebeholderne. Den lille beholder er til
koblingen, den tager vi med i farten,
da dette system stort set er identisk
med bremsesystemet. På A’ere og
ældre MG’ere er der kun ét dæksel,
idet bremse- og koblingsbeholderen er bygget sammen, dog med
en skillevæg, der bevarer bremsevæske til bremserne, hvis koblingsdelen bliver utæt. Rengør dækslet/
dækslerne med en ren klud og kontrollér, at der er et (meget lille) hul i
dækslet/dækslerne.
• Kontroller bremsevæskestanden i
begge beholdere – brug evt. en blyant eller lign. til at måle med. Væskestanden skal være en-to cm under
nederste del af påfyldningshullet.
Det er normalt ikke nødvendigt at
efterfylde med bremsevæske. Hvis
der er nye bremseklodser og bremserbelægninger på bilen, så bør væskestanden være ca. en cm under
nederste del af påfyldningshullet.
Efterhånden som bremsebelægningerne slides vil væskestanden synke, hvilket er helt normalt.
ADVARSEL: Bremsevæske er meget aggressivt over for maling og lak.
Undgå dryp. Væsken er meget rustfremkaldende på jern, når den kommer i forbindelse med luftens ilt og så
er den meget penetrerende. Mere om
bremsevæske senere.
• Og nu da du alligevel er nede i motorrummet. Prøv at følge bremserørene og se efter om de er tætte i
samlingerne. Det er de sandsynligvis – evt. utætheder ville pedalprøven have afsløret.
• Til sidst. Hvis du alligevel skal have
et eller flere hjul af din bil, så kontrollér ved samme lejlighed bremseslangerne. Der er tre slanger: En
til hvert forhjul og en til bagakslen

Fundet! Bremsevæskebeholderne.

inde under bilen. Den sidstnævnte
er lidt svær at komme til, men så
husk den næste gang du får bilen
op på en lift. Tør slangerne af for
snavs og olie. Bræk hårdt i dem og
se efter revnedannelser i gummiet
og udbulinger (løst gummi på overfladen af slangen).
Test af bremseegenskaber
Bremseprøverne kan foretages på en
vej med god jævn sort asfalt. Vejen
skal være beliggende langt fra børneinstitutioner, plejehjem mv.! Prøv evt.
i et industriområde en lørdag eller
søndag.
• En bil uden ABS skal kunne blokere forhjulene på tør asfalt ved alle
hastigheder. Kør bilen op på ca. 50
km/h. Brems herefter med et jævnt
stigende pedaltryk indtil du hører, at
et eller flere hjul blokerer. Herefter
holdes pedaltrykket konstant, indtil
bilen er standset. Det er afgørende,
at der ikke bremses så hårdt at alle
hjul blokerer under prøven. Bremselængden kan evt. opmåles, men,
hvis der er lige lange bremsespor fra
begge forhjul, må det antages at lovens minimumskrav er opfyldt.
• Gentag seancen. Under jævn nedbremsning slippes rattet. Hvis vejen

er jævn og uden hældning skal bilen køre ligeud.
• Bremsekraftfordelingen mellem forog baghjul afprøves ved atter engang at foretage en bremseprøve
hvor forhjulene blokeres. Baghjulene må ikke blokere før end forhjulene, men gerne samtidig med.
• Håndbremsen afprøves ved ca. ti
km/h ved at trække denne med
udløst holdepal (knappen i midten
af grebet). Brug alle de kræfter som
du kan. Baghjulene skal helst kunne blokere eller være tæt på. Hvis
ikke, så prøv på en vej med mindre
friktion f.eks. en grusvej. Det allerbedste er at finde en stejl op- eller
nedkørsel. Håndbremsen skal kunne holde bilen på en 18% hældning – det er meget! Ramperne i et
P-hus er næppe mere end 10-12 %!
Konklusion
Som anført i indledningen, så er
bremserne på en MG absolut gode
og pålidelige. Men præstationerne
er langt fra så gode som på moderne biler. Og de ældre MG’er har nogle
bremsmæssige svagheder – som de
deler med mange andre ældre biler:
• Overbremsning af baghjulene. Din
bremseprøve vil muligvis afsløre at

Kan man gøre noget ved overbremsning af baghjulene? Ja, men kun hvis
man fortager en konstruktiv ændring
af bremsesystemet, som ikke er tilladt. Det eneste som jeg kan anbefale, er at holde bremserne og især
baghjulsbremserne i god stand, dvs.
rense dem for bremsestøv. Hjælper
ikke ret meget, men lidt har også ret.
• Svag håndbremse. Du kan næppe
få baghjulene til at blokere, når du
trækker håndbremsen. Den er på
en MG notorisk svag!
Som ovenfor er den eneste anbefaling, som jeg kan give, god vedligeholdelse. Håndbremsekablerne skal
være hele og velsmurte. Det kan evt.
undersøges når baghjulsbremserne i
anden anledning er adskilte.
Jeg har forsøgt at redegøre for lovens
krav til bremserne. Som du kan se,
så har MG’en på visse punkter svært
ved at leve op til disse krav. Heldigvis er bilsynsmyndighederne blevet
mere fornuftige og tolerante, men det
kommer bilen jo ikke til at bremse
bedre af! Derfor: Kør forsigtigt – kør
defensivt! Husk på at ”de gamle” kun
bremser ca. halvt så godt, som en
moderne bil!
Lidt at tænke over. Næste gang vil jeg
fortsætte med at fortælle mere detaljeret om vedligeholdelse af bremserne, hvordan det hydrauliske bremsesystem er indrettet og hvad man kan
gøre for at forbedre det. På gensyn.
januar 2018
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kendte journalist, F. Wilsom McComp (ham med bogen
MG by McComb, som alle jo har).
Hvad er der så at læse i dette ”nummer 1”?
MG Car Company Director John Thornley har en velkomstartikel der berører både historien og fremtiden for
MG. Han forholder sig også her til det nye fænomen
nemlig ”speed limits” på vejene, som han mener er noget
vrøvl, idet hans påstand er ”trafikken kan være hurtig og
sikker samtidig. Når bare bilerne er sikre og førerne af
disse er veluddannede, vil ulykkerne kunne begrænses
til kun at omfatte 'inkompetente fodgængere'!” Så fik de
den. Slogannet er jo Safety Fast.
S.C.H. Davis, bedre kendt som ”Sammy” Davis, der var
jounalist og en af ”Bentley Boys,” der vandt Le Mans
flere gange i tyverne i Benley blowers, har også er
en lang artikel med titlen ”The Art of Driving." Det er
ganske fornøjelig læsning, og jeg gad nok se reaktionen, hvis den kom i et bilblad i dag.
Der er også historiske artikler af Laurence Pomeroy, der skrev mange artikler til ”The Sports
Car” før krigen. I dette nummer omhandler den
MG Car Companys Racing historie fra 1930 frem
til nu (1959).

The Magazine for those who

practice driving as an art
Klubbens arkiv har været gevaldigt
heldige. Vi har fået doneret de første
seks årgange af Safety Fast fra 1959
til 1966 fra et klubmedlem i England, David Smith. Vi har således nu
en komplet samling startende med
nummer et i april 1959 til dags dato.
Efter at have opgivet at købe os til det
ved at søge pr. blad (det blev alt for
dyrt), satte jeg en annonce i Safety
Fast vedr. hvad vi manglede og at det
var til MGCC Denmarks klubarkiv. Et
par dage efter at Safety Fast var udkommet ringede Divid Smith og sagde, at han ville donere hele denne del
af sin samling til klubben, og han ville
26
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sågar tage det med til Danmark, idet
han skulle deltage i Copenhagen Historic Grand Prix i en Midget. Sønnik
Jacob, der bor i Kbh. fik så til opgave
at afhente bladene, dér på banen –
hvor nemt ka' det være?!
Hvad er der da der er så specielt
ved de gamle plade og alt det ildelugtende gamle papir?
Jamen, det her er jo kilderne fra denne periode, som alle refererer til i bøger og artikler i dag. De kører i denne
periode i vore biler, da de var nye. De
gjorde, som vi gør nu med vore biler,
men dengang i nye biler, så længe vi
taler om biler fra 50- og 60'er-perio-

den. Ligeledes er pesoner, der her er
aktive udøvere i bilerne og skribenterne i Safety Fast dem man læser om i
historiebøgerne i dag – facinerende.

John Thornley beskriver i detaljer designet
af ”Old Number One” for nu lige at få starten
med. Han tager også lige en tur i den rundt
på fabriksområdet, idet den jo står gemt på
fabrikken sammen med andre spændende historiske biler.
Og så er der lige en månedlig status
beretning af Macus Chambers omkring BMC Competitions Department
med det, man har nået hidtil, samt
planer for det kommende år.

April-nummeret i 1959 var det første
Safety Fast. Det var et BMC fabriksblad som repræsentere både MG Car
Club og Austin Healey Club. Tidligere, fra slutningen af krigen, havde
MG Car Club haft et par spalter i Nuffield bladet Motoring. Indtil 1939 var
MGCC representeret i bladet ”The
Sports Car."

Der er faktisk meget mere og alle de
fede relevante reklamer – en rigtig god
start på et spændende blad, som vi
stadig har selv om det lige var ved at
forsvinde i 1968 da ”fanden selv” Lord
Stokes smed klubberne, redaktøren og
bladet på gaden i Abingdon, men det
er helt anden og spændende historie.

Som redaktør til dette nye blad havde
man fået ansat den, allerede dengang

Hilsen, Gert Jørgensen,
MGCC Denmark Arkivar
januar 2018
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Midt/Vest møde med

Matthies

fra garagen

Tekst: Carsten Thorgaard
Fotos: Mogens Appelt Petersen og Carsten Thorgaard
Tidligere på året valgte Palle Møldrup at aflyse et planlagt
møde med Matthies Nissen, da der var meget få tilmeldte til arrangementet; dette selvom der var inviteret fra alle
landsdele.
Til klubaftenen i oktober, havde udvalget i MG MIdtVest
arrangeret et tilsvarende møde, hvortil også medlemmer
fra andre landsdele via hjemmesiden var blevet indbudt.
Spændende var det så, hvor mange, der denne torsdag
aften ville dukke op i Autogalleriet i Herning, hvor mødet
skulle afholdes.
28
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Da mødet gik i gang var alle stole optaget, hvilket vil sige
omkring 50, og efter velkomst ved Jørgen Hansen gik Matthies i gang med at fortælle godt, sekunderet af billeder på
storskærmen, så alle kunne følge med. Hele historien om
MG blev gennemgået, hvorfor det lige blev MG, der er den
store interesse for Matthies, kan vi takke datteren Rikke for,
idet hun gennem årene er blevet ejer af ikke mindre end
tre MG-biler af forskellig karakter.
Efter en forrygende gennemgang af hele MG-spektret, var
det kaffetid – hertil frisksmurte franskbrødsmadder med for-

skelligt pålæg. Efter kaffen var Matthies igen på programmet, nu klar til at besvare spørgsmål fra de fremmødte.
Aftenen sluttede med overrækkelse af nogle flasker god
rødvin til Matthies og et laserskåret logo fra MG Midt/Vest
til fru Anlis, der hele aftenen havde sekunderet gemalen –
disse gaver blev overrakt af Claus Kjærgaard.
Tak for en god og oplysende aften i godt selskab – i en
senere udgave af klubbladet vil der komme en artikel om
Matthies Nissen.
januar 2018
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Beklædning:
Mogens@mgcc.dk
Regalier:
Carsten@mgcc.dk

Abonnement på

Bøger:
Rother@mgcc.dk

AUTOSPORT i 2018
Som medlem af MGCC har du mulighed for at abonnere på
motorsportsmagasinet AUTOSPORT til specialpris.
Magasinet udgives af Dansk Automobil Sport Union (DASU), og udkommer seks gange årligt. Det indeholder artikler om alle former for
dansk motorsport – på amatør- såvel som på det professionelle plan.
Som medlem af MGCC kan du tegne årsabonnement for kun 100 kr.,
og samtidig er du med til at styrke MG Sport i DASU, som klubben
er medlem af.
Hvis du ønsker at tegne abonnement, skal du overføre 100 kr. til konto
nr. 9860 0000363987 og på overførslen skrive dit medlemsnummer
og navn.
Har du spørgsmål til abonnementet, er du meget velkommen til at
kontakte Uffe Madsen på tlf. 40 36 31 75 eller mail: uffe@mgcc.dk.

Det blev desværre en alt, alt for kort fornøjelse...
Men jeg har desværre måtte sande, at ambitionen om et fuldtidsjob med en del rejseaktivitet, familieliv og dertilhørende aktiviteter, samt klubjob som redaktør og layouter på MG-bladet, har været for stor. Jeg kan simpelthen
ikke finde timer nok i døgnet!

Nyheder fra

MG-shoppen
1. Den populære quiltede herrejakke fåes nu med nyt MG
logo, kr. 600,00
2. Langærmet polo i den helt
rigtige grønne farve og med
MG logo., kr. 275,00
3. Poloen med korte ærmer
fåes nu også i sort/grå,
kr. 200,00
Alle varer lagerføres så vidt
muligt i str. M, L, XL, 2XL,
3XL.

1

2

3

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

Det er derfor med stor vemod, at jeg skriver disse linjer, og må meddele, at dette januar-nummer af MG-bladet
vil være mit sidste som redaktør og layouter i denne korte omgang.
De bedste hilsner,
Jeanett Birk Jørgensen

Vi gir’ gerne en kop kaffe og er altid klar til en hyggelig snak. Men ring lige først på
tlf. 21 67 09 49 – vi skulle jo gerne være hjemme. Naturligvis sender vi også gerne
til jeres adresse...
Glæder os til at se jer.
Ulla og Mogens Petersen
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MG Car Club Deutschland e.V. inbyder til:

PUBMØDER SYDVESTJYLLAND

Invitation til

PUBMØDER

OBS

SYDØSTJYLLAND
PUBMØDER SØNDERJYLLAND
7. februar
Gurli og Ove Wiuff
Sønderløkke 4, Vester Sottrup, tlf. 74 46 61 00
17. marts
Forårs klargøring Asseballeskov Auto
Østkystvej 40, tlf. 74 47 43 08
4. april
Torsten Oxholm
Solskrænten 5, Braue, tlf. 40 74 98 59
2. maj
Børge Jørgensen
Klydevej 5, Vojens, tlf. 21 75 64 29
6. juni
Ketty og Erling Jürgensen
Hyldestub 7, Hørup, tlf. 61 70 25 08
MAX. 30 pers. "Først til mølle"
4. juli
Ernst og Anne Marie Kold
Ravnskobbel 4, tlf. 74 48 75 33
Aftenkøretur med medbragt picnic kurv
Sted og tid følger senere
1. august
Hella og Gert Jørgensen
Mommarkvej 42, tlf. 61 26 06 88
Vi tager selv flæsk og øl med, Hella laver salat
5. september
Jeanett og Casper Jørgensen
Mjangvej 15, Kirke Hørup, tlf. 51 89 52 18
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Forkert dato
i novemberbladet

Pubmøde februar 2018
Den 14. februar inviterer Kurt Søgaard, Silkeborg til
pubmøde i hans værksted for klassiske biler.
Adresse: Karlskronavej 31 – 8600 Silkeborg.
Start kl. 19.00-22.00.
Adresse: Karlskronavej 31 – 8600 Silkeborg
Tilmelding: Tlf: 21 20 88 90 / mail: N.K.Soegaard@mail.dk
Kurt foretager 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.

9. januar
Erik & Hanne Holmgård, Krebseparken 94,
6710 Esbjerg V. Tilmelding senest 5 dage før på
erikh@outlook.dk eller 26 93 52 50.

12. juni
Lilian & Kristian Hansen, Søndergade 52,6870 Ølgod.
Tilmelding senest 5 dage før på box3218@gmail.com
eller 21 66 10 73.

6 februar
Erik (Tasse) & Birgit, Vesterbækvej 4 Sig, 6800 Varde.
Tilmelding senest 5 dage før på erth@godmail.dk
eller 30 23 12 22.

14. august – Køretur + grill
Vi kører en tur i det grønne med indlagt pitstop og slutter
med lidt grill og salat hos Mogens og klubshoppen, hvor
man kan gøre lidt indkøb hvis man har lyst.
Pris kr. 50,- pr. person.
Tilmelding senest 5 dage før til Tasse, erth@godmail.dk
eller 30 23 12 22.

13. marts
Jørgen & Else lind, Edelsvej 30, 6700 Esbjerg.
Tilmelding senest 5 dage før på jlind@esenet.dk
eller 75 17 41 14
7. + 8. april – Forårsklargøring
Hos Bøje Hansen, Armvangvej 54, 6800 Varde.
Tilmelding senest 5 dage før og du vil blive tildelt tid
ved lift/værksted, oldtimerhansen@stofanet.dk
eller 28 25 60 15.
8. maj
Leif & Hanne Arentsen, Rolighedsvej 30, 6670 Holsted.
Tilmelding senest 5 dage før på leif.arentsen@tdcasdl.dk
eller 27 24 18 27.

9. oktober
Sonja & Tommy, Diget 16, 6862 Tistrup.
Tilmelding senest 5 dage før på smptfp@nrdc.dk
eller 42 52 09 16.
1. december – Julepubmøde
Hos Bøje Hansen, Armvangvej 54, 6800 Varde.
Tilmelding senest 5 dage før på oldtimerhansen@
stofanet.dk eller 28 25 60 15.

3. oktober
Er ledig, har du lyst, så ring 71 10 71 98.
7. november
Er også ledig, ring 71 10 71 98, hvis du vil.
5. december
Julefrokost Værftet Marinaminde kl. 18.30
SENESTE tilmelding 27/11 på tlf. 71 10 71 98
Det er så den foreløbige liste for 2018. Jeg håber på at
nogen melder sig til oktober og november inden det er
så vidt.
Husk også at melde til senest SØNDAG AFTEN før, så
vore værter har lidt tid til at samle stole i nabolaget.
Vi ses!
/ Harry

MG PUBMØDE FYN
Foredrag om MG's historie
Tirsdag den 27. februar kl. 19.00
Dette er lejligheden til at høre om MG's historie. Hvordan det startede og tiden frem til 2. verdenskrig. Mange
af de MG'ere, der aldrig har været i Danmark, vil blive
præsenteret.
Foredragsholder: Ib Lynge.
Arrangeret i samarbejde med DVK.
Sted: Vesterågade 16, Nr. Broby, 5672 Broby.
Tilmelding til Palle Møldrup, tlf. / SMS 50 55 02 28
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Pubmøder 2018
Dato

Sydøstjylland
10. januar 2018
14. februar 2018
Midt/Vest
25. januar 2018
22. februar 2018
22. marts 2018
Østjylland
10. januar 2018
14. februar 2018
14. marts 2018
11. april 2018
16. maj 2018
13. juni 2018
4. juli 2018
8. august 2018
29. august 2018
12. september 2018
10. oktober 2018
14. november 2018
12. december 2018
Fyn
27. februar
Sønderjylland
7. februar
17. marts
4. april
2. maj
6. juni
4. juli
1. august
5. september
3. oktober
7. november
5. december
Sydvestjylland
9. januar
6. februar
13. marts
7. + 8. april
8. maj
12. juni
14. august
9. oktober
1. december
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Event

Annonceret

Tildmeldingsfrist

Tilmelding

Pubmøde
Pubmøde

november
januar

–
–

Thor – 29 93 07 83
Kurt – 21 20 88 90

–
–
–

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

Klubmøde, Autogalleriet –
Klubmøde, Autogalleriet –
Klubmøde, Autogalleriet –

Forsikring til
dit kæreste eje

Kaffemøde
Suppemøde og Svend Donby – Mit liv som pilot
Kaffemøde
Kaffemøde
Køretur, da den 10. maj er Kr. Himmelfartsdag
Grillaften
Køretur
Køretur
Høskoven – køretur med beboerne fra kollegiet
Kaffemøde
Kaffemøde
Kaffemøde
Kaffemøde
Foredrag: MG's historie januar

–

Palle – 50 55 02 28

Pubmøde
Forårsklargøring
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Aftenkøretur
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Julefrokost

januar
januar
januar
januar
januar
januar
januar
januar
–
–
januar

Søndag aften før
Søndag aften før
Søndag aften før
Søndag aften før
Søndag aften før
Søndag aften før
Søndag aften før
Søndag aften før
–
–
27. november

Ove – 74 46 61 00
Asserballeskov Auto – 74 47 43 08
Torsten – 40 74 98 59
Børge – 21 75 64 29
Erling – 61 70 25 08
Ernst – 74 48 75 33
Gert – 61 26 06 88
Casper – 51 89 52 18
Ledig dato, Harry – 71 10 71 98
Ledig dato, Harry – 71 10 71 98
Harry – 71 10 71 98

Pubmøde
Pubmøde
Pubmøde
Forårsklargøring
Pubmøde
Pubmøde
Køretur + grill
Pubmøde
Julepubmøde

januar
januar
januar
januar
januar
januar
januar
januar
januar

5 dage før
5 dage før
5 dage før
5 dage før
5 dage før
5 dage før
5 dage før
5 dage før
5 dage før

Erik – 26 93 52 50
Erik (Tasse) – 30 23 12 22
Jørgen – 75 17 41 14
Bøje – 28 25 60 15
Leif – 27 24 18 27
Kristian – 21 66 10 73
Erik (Tasse) – 30 23 12 22
Tommy – 42 52 09 16
Bøje – 28 25 60 15

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

Vi tilbyder

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

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

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

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

RUNA VETERAN
– en del af LB Forsikring

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

januar 2018

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

januar 2018

39

