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KLUBBENS LEDER
Kjøresesongen nærmer seg - tid for vårklargjøring
Så skriver vi 2018. Det har vært en lang og
kald vinter i hele Sør-Norge. Til og med på
Vestlandet, hvor jeg holder til. Men - nå er
det snart slutt. Etter vinter kommer vår, og
måtte det bli en fin en. Forrige gang vi
hadde en slik kald vinter fikk vi en tilsvar-
ende varm og tørr sommer. Det var i 2014
og det er bare rett og riktig at 2018 blir en
fantastisk MG-sommer.

Min hvite GT hadde utviklet noen små
bobler på alle 3 dørene. Bakluken var verst
- området nedenfor bakruten så slett ikke
pent ut lenger. Vinteren har gått med til å
gjenskape de vakre linjene, uten forstyrr-
ende rødsprengte lakkbobler. Det måtte til
og med litt kapping og sveising av stål til
for at resultatet skulle bli holdbart, i tillegg
til umiddelbart vakkert. Men nå går arbeidet
mot slutten. Alt er lakkert og montering er i
prosess. Vi skal nok bli klare til kjørese-
songen denne gangen også. 

Og kjøresesongen blir både
travel og spennende, i år

også. På nasjonalt nivå
har opplegget nå “satt
seg” og vi kjører 3
flotte arrangementer:
Norsk MG Rally,
Norsk MG Treff og
MGA-dagene.

“Rallyet”, som avholdes
i juni, går denne gang i

traktene rundt Bergstaden
Røros. Her blir det historisk sus,

i tillegg til vakker natur. “Treffet” blir i mer
velkjente trakter, på Torpo i Hallingdalen.
Det stedet vet vi fungerer utmerket som ut-
gangspunkt for spektakulære turer i fjell- og
dalstrøkene omkring. Erfaringene med
MGA-dagen fra i fjor var så positive at vi
fortsetter der vi slapp. Dessuten utvider vi
til et to-dagers opplegg og endre navnet til
MGA-dagene. Vi er sikre på at dette blir et
fantastisk arrangement også i år. Vi minner
om at dette ikke bare er for MGA-eiere.
ALLE som liker MGA er hjertelig vel-
komne (og hvem gjør egentlig ikke det).

Som vanlig lages det mange flotte turer og
arrangementer i sentrene. Følg med i ditt
lokale senter, eller heng deg på noen andres.
Alle sentrene synes det er flott med
“gjester” fra andre deler av landet. Jeg an-
befaler å bruke kalenderen på nettsiden for
å oppdage spennende aktiviteter i “fremm-
ede” sentre.

I år gleder jeg meg ekstra mye til mitt eget
senters tur, den berømte Sogneturen. Denne
gangen tar vi hurtigruten fra Bergen til Åle-
sund. Så fortsetter vi nordover til Kristian-
sund via Hustadvika og Atlanterhavsveien
før vi setter kursen sørover mot Bergen
igjen. Da går veien gjennom “alle” de
største severdighetene på Vestlandet. Geir-
anger, Trollstigen, Gamle Strynefjellsveien,
Stryn og Loen. Med det bestilte godværet
bare MÅ dette bli fantastisk.

Vestfold senter arrangerer “Treff for eng-
elske sportsbiler” på Stokke Bygdetun 
søndag 3. juni og senterne på Østlandet 
har meldt sin ankomst. 

Vertskap for klubbens årsmøte denne gang
er Østfold senter. De inviterer til et spenn-
ende opphold på Fredriksten Hotell, guidet
tur på festningen og sosiale arrangement.
Jeg håper vi får lokket mange til å besøke
Halden og delta på årsmøtet. 

Sakspapirene blir publisert på klubbens
nettsider i henhold til vedtektene. Igjen
minner jeg om mulighetene til elektronisk
forhåndsstemming på nettsiden. Hvis du vil
være med å bestemme, har du mulighet for
det - uansett om du kan komme til Halden
eller ikke.

Jeg ønsker alle en flott vårsesong. 
Kjør forsiktig.

PS:  Hvis det er noen som lurer på hvordan
det går med overdriven jeg skrev om i fjor
på denne tiden, så står den i garasjen frem-
deles. Ikke i GTen. Jaja, det kommer flere
vintre.

Peter Skarsjø
Leder NMGK
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Årsmøte 2018 
Norsk MG Klubb
Norwegian Centre of the MG Car Club, England
Medlem av Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

I samsvar med vedtektene §6, har styret innkalt klubbens medlemmer til ordinært Årsmøte:
Lørdag 14. april 2018 kl. 13.00 - 15.00 på Fredriksten Hotell, Generalveien 25-27, 
1769 Halden. Senterleder-/tillitsmannsmøte kl. 15.30 - ca. kl. 17.00

VELKOMMEN TIL HALDEN!
På vegne av Østfold senter ønskes alle med-
lemmer velkommen til årsmøte lørdag 14.
april 2018 kl.13-15.

Du har nå mulighet for en langhelg i Halden.
Fredriksten hotell, hvor årsmøte skal finne
sted, ligger flott til i naturskjønne omgivelser.
Flott utsikt over byen. Stor gratis - usjenert
parkeringsplass er det også.

Du kan også benytte anledningen til en
Sverigetur som er ca. 20 km unna.

Søndag kan det bli en guidet omvisning på
festningen. “På sparket aktiviteter” kan vi også
få til.

Håper mange vil være med på dette.
Ta kontakt ved evnt. spørsmål og for 
bestilling av rom/overnatting.:  

Tlf. 91856283  
E-post  rsmayh@online.no

Vi sees, hilsen Ranveig Hagen



R E D A K T Ø R
ANNONSEANSVARLIG

Sigurd Sandtveit
Hvitsteinveien 254

3243 Kodal/Sandefjord
Mobil: 90 50 70 93 

sigurd@asker-reklame.no

Redaktøren forbeholder seg

retten til å redigere  

tilsendt materiale. 

Bruk av stoff fra bladet 

er kun tillatt med 

kildeangivelse og tillatelse

fra redaktøren. 

I magasinet kan du lese mer om bl.a. dette:
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Dersom isen bærer en voksen mann
St. Hans - blir det sen vår!

3

Med ekstreme
snømengder flere
steder i Norge
har “MG-lua”
blitt særdeles
populær. Om vi
må bruke den
helt frem til 
St. Hans får tiden
vise. Uansett er
vi igang med vår-
klargjøringen.

Sentersidene er
veldig positiv les-
ning. Mange har
med oversikt over

turer og treff som bærer bud om stor aktiv-
itet kommende kjøresesong. Turer i inn- og
utland står på planen. Organsierte turer med
program over flere dager, senterturer og
turer for små og store grupper. MG-klubben
arrangerer sine årlige turer: “Norsk MG
Rally” til Røros i juni og “Norsk MG Treff ”
til Hallingdal i august. 

I Vestfold skal senteret for 3. gang arrang-
ere “Engelsk Sportsbiltreff ” den 3. juni på
Stokke Bygdetun hvor alle de nærmeste

MG-senterne har meldt sin ankomst. På
treffet i 2016 deltok 150 engelske sports-
biler og det er plass til noen til. 

VIL DU BIDRA TIL “TEKNISK SPALTE”?
Jeg søker kontakt med medlemmer som
liker å skrive og ta bilder og som kan levere
stoff til spalten “Teknikk, råd, tips og erfar-
inger”. Hører jeg fra deg?

LADIES CORNER
MG-damer er viktige for miljøet i klubben
og fortjener å bli medlem. Meld inn din Co-
driver i dag! (se side 26). For første gang
presenterer vi 2 Ladies Corner! To flotte
telemarksdamer som både kan mekke, kjøre
og ha det gøy på tur med sine MGer. Kom
gjerne med forslag til nye MG-damer som
fortjener å komme i spalten “Ladies
Corner”. 

I april er det siste innemøte - da kan våren
bare komme!

Jully Marie Andersen har strikket
MG-lue til mannen Per Arnfinn.
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Jan Morten
Ødegaard

Bor i Kristiansand. Tilhører Agder senter

Det var i grunn en kamerat som satt
meg på tanken. I en trivelig stemning
med god mat og drikke ble det forslått
at vi skulle få oss en liten engelsk bil,
en sånn en MG ble det sagt. Vi var jo
enige om at det hadde vært moro og det
ble startet på mine tanker om en MG. 

Ellers, før dette, har jeg hatt interesse
for å skru på eldre biler og har hatt 
diverse motorovehalinger på Ascona A,
Granada 2,8 GL med både gode og dår-
lige resultater på 80 tallet. Husker godt
en tur til Bergen der toppakningen røk
på Granadaen og vi fikk vann i oljen,
byttet den i en bakgård hos en kamerat
med lommelykt og rimelig dårlig verk-
tøy, men vi kom oss hjem. Jobb, familie
og økonomi stoppet videre jobbing med
interessen for biler og det ble noen år
med Volvo 740 stasjonsvogn, 850, V70
og til slutt XC90. I denne perioden var
det båtlivet som var tingen, den flotte
sørlandskysten ble trålet opp og ned i
mange år og vi hadde med barna på
mange flotte sommerturer. Andre inter-
esser jeg har er jakt med fuglehund, for-
trinnsvis skogsfugljakt men også rype-
jakt. Det har jeg drevet med i snart 40 år.

Så etter hvert ble den første MGen
kjøpt - i Drammen i 2010, en Midget
1500 1979 modell. Bilen kom fra USA
og den var restaurert av en pensjonert
jernbanekar som nå hadde skaffet seg
en Mercedes 450 cab som han hadde

begynt på. Dette var en billig bil og jeg
tenkte at det var greit å først prøve med
den. Jeg merket fort at det var noen
småting som måtte fikses og kjøpte ny
kalesje i mohair samt spilefelger, ratt
mm. Etter hvert ble den en flott utgave
av modellen, og vi har hatt fine turer til
Danmark med denne.

Så en flott sommerdag jeg var ute og
kjørte i nærmiljøet møtte jeg en svart
og en rød MGA. Det viste seg å være
Are Wang og Bjørn Erik Johanssen, de
hilste og blåste som om jeg skulle kjent
dem i alle år og det ble da til at jeg tok
kontakt og meldte meg inn i Norsk MG
Klubb avd. Agder. Dette gjorde jeg 2.
februar i 2011.

Jeg er utdannet Blikkenslagermester, 53
år og driver mitt eget firma, så interesse

for å skape noe har jeg godt innbarket i
kroppen. Etter hvert som barna ble
større og noen flyttet ut begynte det å
bli rom og tid for å utfolde interessen
for engelske biler. Jeg ble godt ivaretatt
i MG-klubben og de inspirerte og fikk
meg til å se på andre modeller. Som da
TFen dukket opp på baksiden av MG-
Magasinet, en flott TF 1500 1955 mod-
ell. Da bare kjente jeg at den måtte jeg
ha og reiste inn til Asker for å se på
bilen. Det ble jo handel og den ble tatt
med hjem vinteren 2013. Bilen kom fra
USA via Danmark i 2000 og var restau-
rert av en danske som er bosatt i Asker.  

Utover sommeren følte jeg litt på be-
grensingene den originale girkassen
hadde og bestemte meg for å sette inn
en 5-trinns T9 girkasse fra Sierra.
Kjøpte ombyggingssett fra Moss med
ny overhalt girkasse, og byttet dette i
garasjen, hvor fikk jeg god hjelp av Are
som var ute og ga gode råd når det
trengtes. 

Etter hvert er det montert inn ny gener-
ator, fordeler med nye ledninger, coil
samt overhalt forgassere med nye nåler,
pakninger og nytt King filter på bensin-
tilførselen. Mye er blitt gjort og det er
blitt en skikkelig fin bil.

- entusiasten Jan Morten Ødegaard

Flott tur med Agder MG-senter til Brokke-Suleskarveien rett etter at den var åpnet for sesongen.

En velfortjent pause på Tiurjakt i Lofsdalen-Sverige.

Den flotte lille Midgeten fra 1979.

Jeg og min frue på tur til Tylstrup Kro.

TFen luftes på en tur til Bliksund i Lillesand.



I grunnen var det MGA som trigget
mest og jeg gikk egentlig og tenkte mye
på at en sånn hadde vært en utfordring
å restaurere, men måtte være en som
var rustfri og overkommelig mengde
med arbeid.

Så en dag fikk vi en trist melding om at
en kjær MG-kollega var gått bort. Han
hadde en MGA 1600 1960 modell og
den ble etter hvert tilbudt oss i klubben.
Jeg slo til på den og da var det i gang.
Det ble da nødvendig å selge Midgeten
og den gikk etter kort tid til en i
Bergen. I 2014 var vi med MGAen på
European Event i Danmark. Det var
kjempehyggelig og vi traff veldig
mange flotte biler og mennesker. Pro-
blemet var at jeg fylte 6 l olje på den
turen og det røyk mye fra bilen. For å si
det på en annen måte - vi kom akkurat
hjem til garasjen før bilen stoppet, den
var død og måtte skyves inn i garasjen. 

Her var det bare å gå i gang å få ut mot-
oren og begynne å planlegge ny. Igjen
var det Are Wang som ordnet meg en
1800 5-lagra motor som jeg kunne 
overhale. Den ble boret til 1840 cm3 og
totaloverhalt, jeg satte like gått inn ei
T9 girkasse i denne også når jeg først
var i gang. Jeg fjernet alt interiør og
fikk tak i MX5-seter som passer bilen
perfekt, fikk lakkert motorrom og
byttet hele ledningsnettet, alle foringer,
nye dempere samt mye mere. Dette har
gjort denne bilen til en super bil å kjøre
med. Det har vært mange turer på
Sportscar rally, Norsk MG Rally, Norsk
MG Treff og flere Danmarksturer. Dette
er nok den bilen jeg trives aller best i,
uten tvil.

Det rare med denne sykelige interessen
for engelske biler er at det alltid er noe
nytt en har lyst på eller til å gjøre, sånn
er det for meg også. Og denne gangen
var det MGB V8, en sånn kunne jeg
gjerne brynt meg på. Da jeg begynte å
undersøke mulighetene for restaurering
og ombygging av en sånn bil så jeg at
det var mye å ta hensyn til, litt for mye.  

Derfor falt valget på en MGB GT fra
1972. Bilen fant jeg på indre Østlandet
og det var et restaureringsobjekt, men
den var så å si uten rust og det lovet jo
godt. Først var det å demontere alt ut-
vendig og innvendig samt alle led-
ninger, - ingenting ble kastet foreløpig.

Så var det å høytrykksvaske bilen med
200 bar og varme. Så godt som alt for-
svant: Lakk, tektyl samt gammel grease
m.m. Noe sandblåsing måtte gjøres der
det var rust. Så bar det til billakkerer
for lakking og fargen ble Black Tulip, 
- ikke så mange biler med den fargen i
Norge. 

Da den kom tilbake var det full be-
handling under med tectyl. Montering
av nye og overhalte deler var mye jobb,
ca. 1600 t. på kvelden - et år av min fri-
tid, men det var det verd. 
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Min fantastiske TF 1500 -1955 modell.

Den flotte MGAen med nye hjul på vei til Norsk MG Treff i Sogndal. 

Nye MX-5 seter til MGA en trukket om av 
Skinnprosjekter AS i Tvedestrand.

Motorrommet i MGAen.

Siste prosjekt - MGB GT 1972 modell.

Motorrommet i MGB GTen.
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Bilen fremstår i dag bedre en da den
var ny. Med overhalt og oppgradert
motor, støtdempere, foringer og interiør
m.m. er den blitt veldig gøy å kjøre. 

Hadde den med til Haugesund på
Norsk MG Rally i 2017 som var en 
fantastisk tur på flotte veier. Nå er
denne bilen ferdig og jeg har allerede
begynt å tenke på noe nytt. Hva det blir
får jo tiden vise, men tiden har vist meg
at hvis en skal vente til en er pensjonist
med å gjøre det en har veldig lyst til er
det ikke sikkert det blir noe av, så det er
bare å trø til hvis en kan.

Det dumme med å ha 3 biler er at en får
brukt de alt for lite. Man kan jo bare
kjøre en av gangen, så det ligger nok an
til at jeg krymper bilstallen litt, men
MG skal jeg alltid ha. Den gir meg kjø-
reglede og opplevelser som overgår det
meste. 

Ellers vil jeg benytte anledningen å
takke Are Wang for teknisk støtte under
mine restaureringer. Han er jo et oracel
av kunnskap og uten han hadde nok
dette vært mye mere tidkrevene. Takker
også MG-klubben avd. Agder for mot-
takelsen når jeg meldte meg inn. Har
aldri vært i tvil om at jeg er velkommen
i klubben, det gjelder også alle jeg har
møtt på turene rundt om i landet. 

Jeg vil også trekke frem den gode
jobben Jan Vidar Ødegaard gjør som
leder for MG-klubbens avd. Agder 
- han har virkelig fått avdelingen opp å
gå igjen. Så nå gleder jeg meg til årets
turer med fint vær, flotte biler og menn-
esker fulle av godt humør, der det
prates om løst og fast, men kanskje
mest om MG. 

Her er jeg i gang med å montere nytt el-anlegg i GTen.

MGB GT - akkurat kommet fra lakkering og klar til å begynne med montering og innredning. 

MGB GTen under arbeid med demontering.

Sogndal – nydelig landskap, vær og flotte MGer.

Rast på Hovden på vei til Norsk MG Treff i Sogndal.

Pause på fjellet.
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MGA-SPALTEN

Kjære MGAere!
Når dette leses er kanskje vinteren i ferd
med å slippe sitt grep. Det er nå utålmodig-
heten brer seg blant alle oss MGA-eiere
som ikke vil ha saltede veier i kontakt med
vårt klenodium. Ja, det må være tillatt å
bruke et slikt begrep om et kjøretøy som er
godt over 50 år gammelt. Nå er det vi
lengter etter vind i håret (for de som har
det), nærhet til veiflaten, motorens rå lyd og
den herlig presise rattfølelsen. Sola skinner
stadig flere timer i døgnet, og det blir
sommertid på klokka. Hvor blir det av
varmen? Det er som om vi har glemt våren
i fjor og nattefrosten i begynnelsen av mai.

Men så er det endelig klarsignal og vår-
slepp. Da er det som om alt skal skje på en
gang. Avtaleboka blir fulltegnet og det er
ikke tid til annet enn å lufte bilen i for-
skjellige sammenhenger. Vi har så visst
ingen grunn til å klage. Det er stadig flere
arrangementer for veteranbilentusiaster og
sportsbileiere. Vi som har MGA passer inn
i begge sammenhenger, så her er det bare å
velge og vrake. Og her kommer vi til regist-
erførers store bekymring: Er det noen som
orker mer når MGA-registerets 40 års jub-
ileum skal feires under MGA Dagene 11.
og 12. august i Stavern? Vi har med vilje
valgt et tidspunkt mens sola fremdeles
varmer. Men det er samtidig høysesong for
bryllup og andre familie-arrangementer.
Det kan være nærliggende å spørre om det
er plass og berettigelse for MGA Dagene.
Vi koste oss veldig, vi som var med i fjor.
Men årets arrangement blir den store testen
på om MGA Dagene har en framtid.

“Ferskvare”
For oss som mekker MGA er det to “ting”
som er ferskvare. Først og fremst er det alt
som er av gummi. Kjøper du en gammel
bil, så kan du like godt belage deg på å
skifte alt som er av gummi, og det er ikke
lite. En upresis kjørefølelse kan skyldes
gamle foringer i hjulopphenget. Sprukne
slanger kan man like gjerne bytte før de
forårsaker kjølevannslekkasje og stopp i
veikanten langt fra folk. Gamle gummi-
muffer gir lekkasjer i regnvær, og gamle
harde dekk kan lett gi vannplaning under en
sommerskur. Min erfaring er klar: Bytt alt
som er av gammel gummi like gjerne først
som sist.

Det andre jeg hadde i tankene knytter seg til
interiør og kalesje. Skinnseter bør pleies
med skinnbalsam. Litt patina er bare sjarm-
erende, men når skinnet sprekker og stopp-
ingen tyter ut, da er sjarmen borte. Rails er
dels av tre, lær, aluminium, skumgummi og
skai. Pass godt på dem! Det er en betydelig
utfordring å lage nye som ser ut som om de

er profesjonelt laget. Skai er et syntetisk
materiale som i bare begrenset grad lar seg
“gjenoppfriske”.

Det er mye jobb å restaurere gammel bil.
Lønnsomt er det neppe. Likevel gir det en
spesiell glede å oppleve forbedringene i
kjøreegenskaper og utseende, og for mange
av oss er det nok. Lykke til med sesongen
2018! Håper vi sees på MGA Dagene.

Her presenteres stoff,
spesielt av interesse for
MGA-entusiastene. 
Hans Løvdahl, 
registerfører MGA
Mobil: 909 50 969
hans_lovdahl@hotmail.com

Nylakkert og snart ferdig montert.         

MG-garasjen - tørr, varm og praktisk. 

Min MGA klar for lakkering.               

Når bagasjeplassen i MGAen blir for liten...

MGA Dagene 2018
11. og 12. august

Sted: Stavern, Vestfold
Innkvartering: JKØ  Justissektorens kurssenter 
Festmiddag:       Hotell Wassilioff
Lørdag 11. august: (foreløpig program)
11:30  Felles tur: Avreise fra JKØ.
12:00  Felles lunsj på Nevlunghavn Gjestgiveri
13:00  Videre tur:  Helgeroa - Landgangen -
"Korketrekkern"- Porsgrunn m.v.
16:30  Vi planlegger båttur til Citadellet
19:00  Festmiddag på Hotell Wassilioff
Søndag  12. august:
09:00  Frokost
10:00  Utsjekk fra rommene
10:30  Felles tur:  Avreise fra JKØ.Vi planlegger 

en samling med grilling lenger nord i 
Vestfold. Diverse programinnslag.

Priser:
Prisene inkluderer overnatting med frokost, samt
3 retters festmiddag. Lunsj og drikkevarer
kommer i tillegg.

2 personer i dobbeltrom:
- Med ankomst lørdag 11. august: kr.  2100,-
- Med ankomst fredag 10. august:  kr.  3000,-

1 person i enkeltrom:
- Med ankomst lørdag 11. august: kr.  1300,-
- Med ankomst fredag 10. august: kr.  1900,-

Dagsbesøk lørdag inklusiv festmiddag: 
kr. 500,- per person.

Innbetaling til:
Bankkonto nr. 1210.24.26078
MGA-dagene v/Hans Løvdahl
Hansnesveien 67, 4839 Arendal.
mobil: 909 50 969
hans_lovdahl@hotmail.com

Når drømmen om MGA V12 har gått i oppfyllelse. 

Foto: Internett

Foto: Internett

Lørdagstur til Nevlunghavn - MGA-dagene 2017.     

MGA-dagene 2017 ble avsluttet hos Unneberg Bil.             

Og lunsj på Nevlunghavn Gjestgiveri.    

Foto: Halvor 
Asland

Foto: Sigurd Sandtveit   
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SLIK FLYTTER DU DIN LMK-FORSIKRING TIL IF
De fleste med-
lemmene har nå
flyttet sine forsik-
ringer fra Water-
Circles til If. 
If er fra 1.1.2018
LMKs nye samar-
beidspartner. 

Norsk MG Klubb er en av ca. 140 bil-
klubber som er eiere av LMK. LMK får
provisjon fra If som er helt avgjørende for
driften av LMK. Ved å flytte forsikringen
din til If bidrar du til at vi kan ha en organ-
isasjon som taler veteranbileiernes sak 
overfor myndighetene og oljeselskapene. 

Avtalen med If er meget fordelaktig hva
gjelder pris. I tillegg har If vesentlige
forbedrede vilkår, noe som gir et langt
bedre produkt enn det WaterCircles i
dag tilbyr. Dette er blant annet knyttet
til at samtlige forsikringer har første-
risiko, lavere egen-andeler, dekning opp
til 300.000,- på basisforsikringen samt
forbedret veihjelpsordning.

Mange sparer tusenvis av kroner ved å
flytte alle sine forsikringer til If. Be om 
tilbud! 

Både du og NMGK har alt å tjene på at du
flytter din forsikring, men husk: Dette er
ingen kollektiv forsikring. Du må selv
sørge for å flytte din LMK-forsikring. 

Slik flytter du forsikringen til If
1) Ring en av If´s rådgivere i LMK-teamet.
De vil raskt og enkelt ordne med flytting
av din forsikring og svare på dine spørs-
mål. Disse kan kontaktes direkte;

Thomas Solberg, Seniorrådgiver
e-post: Thomas.solberg@if.no
Tlf: 75 50 21 03

Kjartan Braathen, Seniorrådgiver
e-post: Kjartan.braathen@if.no
Tlf: 75 50 21 04

Daniel Kjelstrup, Forsikringsrådgiver
e-post: Daniel.kjelstrup@if.no
Tlf: 22 53 31 29

Arne Martin Nesje, Forsikringsrådgiver
e-post: Arne.martin.nesje@if.no
Tlf: 75 50 21 02

Truls Ekran, Teamkoordinator
e-post: Truls.ekran@if.no
Tlf: 75 50 21 01

IF har også utviklet en ny nettside for
LMK-Forsikringen. Denne finner dere på;
www.if.no/lmk

For alle andre mer generelle henvendelser,
er det etablert en egen epost-adresse:
lmk@if.no

2) Send inn Fullmaktskjemaet på e-post
eller brevpost
A) Fyll ut og scan skjemaet og send
skjemaet som vedlegg til e-post til:
LMK@if.no

B) Print ut - fyll ut skjemaet og send det
som brev til: 
If forsikring, Pb. 240, 1326 Lysaker  

Derfor er det ekstra viktig å merke seg;
• Forsikringer kan sies opp når som helst,
helt uavhengig av tidspunkt for hovedfor-
fall, men det er 1 måned oppsigelsestid 
utenom hovedforfall
• For mye innbetalt premie, vil bli tilbake-
betalt deg som forsikringstaker.
• Flytting av LMK-forsikringene krever
ingen ny besiktigelse eller godkjenning av
klubben. Det kreves kun et samtykke fra
deg som forsikringstaker. Det er alltid det
nye selskapet som ordner avviklingen og
flytting av forsikringen fra gammelt sel-
skap. IF vil kun trenge en bekreftelse fra
deg som forsikringstaker på at du ønsker å
flytte forsikringen(e). 

L a n d s f o r b u n d e t  a v  M o t o r h i s t o r i s k e  K j ø r e t ø y k l u b b e r

LMKs formål og mandat
LMK er en paraplyorganisasjon for norske
kjøretøyklubber med motorhistorisk inter-
essefelt. Over 140 bilklubber er med og 
representerer over 50.000 medlemmer og
mer enn 145.000 registrerte veterankjøretøy.

Februar 1979: 10 klubber foretok den form-
elle stiftelsen av Landsrådet for Motorhistor-
iske Kjøretøyklubber. Hovedmålet var å
samordne klubbenes arrangementskalendere
samt kontakt med offentlige myndigheter. 
1989: På landsmøtet ble navnet endret til det
mer korrekte og dekkende Landsforbundet
av Motorhistoriske Kjøretøyklubber, for-
kortet LMK. Statuttene ble senere videreut-
viklet til mer omfattende vedtekter.

Forbundets vedtektsfestede formål er:
LMK er en ideell sammenslutning uten par-
tipolitiske eller økonomiske interesser. LMK
skal i en kulturbevarende ånd fremme sam-
arbeid og enhetlig holdning i saker av mot-
orhistorisk interesse. LMK skal fremme
bevaring av, forståelse for og kunnskap om
motorhistoriske kjøretøy, med særlig vekt på
kjøretøy som er 30 år og eldre. 

Forbundets virksomhet er:
LMK skal nasjonalt og internasjonalt
fremme enhetlig opptreden og samarbeid i
saker av motorhistorisk interesse som angår
motorkjøretøy nevnt under formål. 

Forbundet skal ivareta medlemsklubbenes
felles interesse ved å:
• verne om og utvikle samhørighet mellom
medlemmene og ivareta dette ved samarbeid
med offentlig myndigheter og institusjoner.
• fungere som serviceorgan for medlems-
klubbene samt bistå med råd og veiledning i
forbindelse med virksomheten.
• samarbeide med nasjonale og internasjon-
ale organisasjoner som driver med tilsvar-
ende virksomhet.

LMK har sluttet seg til den internasjonale
definisjon av motorhistorisk kjøretøy: 
"Et motorhistorisk kjøretøy er et bevart 
mekanisk drevet kjøretøy, produsert for mer enn
30 år siden, vedlikeholdt i historisk korrekt til-
stand og ivaretatt av en person eller organisasjon
som har kjøretøyet for dets tekniske interesse og
som ikke benytter det til daglig transport, et kjøre-
tøy som kan få tildelt et FIVA-identitetskort."

LMK utøver et nordisk samarbeide gjennom
Nordisk Motorhistorisk Forbund (NMF) og i
verden forøvrig gjennom Fédération In-
ternationale des Véhicules Anciens (FIVA).
Dette samarbeidet er særlig viktig da felles
regler innen EU-området kan få vidtrekk-
ende følger for vårt interesseområde.

Stein Christian Husby, Generalsekretær LMK
Øvre Slottsgate 2b, 0157 OSLO
Tlf. 22 41 39 00   Mob: 465 08 165
E-post:  stein.christian@lmk.no

post@lmk.no

Dette fullmaktskjemaet mottok alle medlemmene i
Norsk MG Klubb i januar. Det lå i konvolutten sammen
med Innkallling til Årsmøte 2018. Skjemaet kan også
lastes ned fra nettsidene til NMGK, LMK og If. 

STRATEGIKONFERANSEN
Rundt 80 delegater deltok på LMKs 
strategikonferanse på Gardermoen
13.1.2018. NMGK var representert ved leder
Peter Skarsjø og sekretær Øyvind Wiksaas
(som også er styremedlem i LMK).

LMK skrev i invitasjonen til klubbene:
Veterankjøretøybevegelsen står overfor en
rekke utfordringer i tiden som kommer. Forut-
setninger vi la til grunn for kort tid siden, er
dessverre ikke like selvsagte lenger. LMK
ønsker å legge grunnlaget NÅ for at vi også i
fremtiden kan eie, bruke og bevare våre mot-
orhistoriske kjøretøy. Dette er en del av vår
felles kulturarv vi har et ansvar for at også
kommende generasjoner kan ta del i.

LMK henvender seg derfor til våre eier-
klubber slik at vi i fellesskap kan ta en åpen
diskusjon omkring organisasjonens fremtid-
ige drift, virke og funksjon. Vi tar sikte på å
skape et engasjement hvor vi sammen kan
enes om rammebetingelsene for fremtidens
LMK.

LMK ønsker å ta del i de problemene/utfordr-
ingene klubbene opplever, slik at vi kan skape
en felles front og engasjement rundt de vikt-
ige politiske og andre relevante saker
fremover.

Mer om konferansen i neste nummer av bladet.
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Ny i MG-klubben

Hadde lenge tenkt på å skaffe meg veteranbil, at det ble en MG
var litt tilfeldig. Traff på en veldig fin MG en dag vi var ute på tur
kona og jeg. Det viste seg at denne var til salgs. Jeg var veldig 
interessert, men så ombestemte de seg, så noen bil ble det ikke da.

Meldte meg inn i Norsk MG klubb året etter, februar 2016. Var
stadig på jakt etter bil. Så på høsten dukket det opp en tilsynelat-
ende bra bil lokalt. Avtalte tid med selger for visning. Jeg hadde
ikke noe kjennskap til MG angående feller en kan gå i ved å
kjøpe bil fra 1963. Tok kontakt med senterleder Erling Vølstad.
Ble tatt godt i mot i MG-garasjen, så bar det på visning med 
Erling og Leif Smedvig som kyndige. De to drevne gutta saum-
farte og “godkjente” bilen og så ble det kjøp. Bilen hadde stått 9
år i en garasje og jeg fikk ikke startet den pga., defekt bensin-
pumpe. Ny bensinpumpe og dekk ble kjøpt inn så var MGen på
veien.

Resten av høsten brukte jeg til å gjøre meg kjent med bilen. Hjul-
buer fremme ble skrapt for gammel tectyl og så dukket det opp
noe rust her og der. Primet og hadde rustbeskyttelse på og byttet
Baffle-plate på begge sider.

På våren 2017 ble det noen småturer rundt om her på Jæren. 
Onsdagstur kjørte vi fra MG-garasjen hvis været tillot det. På
sommeren var vi 5 biler på tur rundt om i Danmark på flotte
Margerittveier med Leif og Karin som planlegger og kartleser.
I august var vi 2 biler i Farsund på Norsk MG Treff, tross mye
regn var det et flott arrangement.

Neste delmål var å fortsette med skraping av gammel tectyl, olje
og sand som lå i kriker og kroker.

Dørken på begge sider hadde vært fikset ganske amatørmessig,
så besluttet jeg meg for å gjøre det ordentlig. Det ble noen timer
med vinkelsliper, sag, hammer og meisel. Utrolig hvor mange
sveisepunkter som skal bort før nyinnkjøpte dørkplater ble 

tilpasset og sveist på plass. Dørkplatene ble primet med epoxy før
lakkering. Sprøytet tectyl i hjulbuer og under bilen. Resten fikk
seg en omgang med Fluid film. Smeltefolie ble lagt på dørkplat-
ene.

Så kom turen til dashbordet, dette ble tatt ut og foliert. Prøvde
først med krympelakk men fikk ikke noe bra resultat. Lednings-
nettet ble kontrollert og gamle kabelsko skiftet. 

Tankmåleren stoppet alltid på halv tank, så giveren ble tatt ut og
fikset. 

Ikke nok med det så fikk jeg sprekk i frontruta på høsten. Til slutt
var det bare å stålsette seg og gå i gang med sette inn ny rute med
nye pakninger. Hadde gruet meg for denne jobben, da særlig å
sette ramma på igjen. Gikk på et vis med tvinger og mye grubl-
ing. Hadde nok vært lettere med et par ekstra hender her. 

Lakkerte calippere
røde og til slutt la jeg
nye tepper.

Så nå er vi klar for 
nye turer, forhåp-
entligvis med åpent
tak og gammel god
musikk i bilen.

Arvid Johnsen    4052 Røyneberg  -  Rogaland senter  -  MGB 1963

Lykkelig eier av en MGB 1963 modell. 

Dørkplatene under ble primet med epoxy.

Røde calippere 
til rød MGB.

... og innvendig også primet med epoxy før smeltefolie ble lagt på. 
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Valgets kvaler...
Å velge er per definisjon en vanskelig di-
siplin. Det betyr at man må velge mellom
to eller flere ting, og det kan til tider være
nokså frustrerende, men også spennende
og interessant! Jeg er ikke flink til å velge
og når det er mye å velge mellom ender
jeg som oftest opp med flere ting enn jeg
hadde tenkt meg fra begynnelsen. Valgets
kvaler er om hvor veien går videre og med
hvilken bil. Men vi får ta det fra begynn-
elsen.

Det startet ganske enkelt og forsiktig.
Under en presenning på Fornebu i 1994
fant jeg et vrak av en MGB fra 1963. Eller
mer dekkende; restene av en MGB. Den
ble slept hjem og etter noen år med
skruing ble det en hel bil. Etter ytterligere
noen år ble den en ganske grei MGB som
jeg har hatt stor glede av og brukes på
mange turer. Testen på om det var blitt en
god og brukbar bil gikk tur/retur til Paris,
uten følgebil. Og svaret ble; ja, det ble en
god bil til slutt. MGB er en vellykket og
harmonisk bil og gir en god kjøreopplev-
else på tross av at den nå er 55 år!

Etter litt prøving og feiling ble neste bil en
MGB GT fra 1967. Jeg fant den i en
garasje på Frogner i Oslo der den hadde
stått nesten ubrukt i 16 år. Ikke var den
slik jeg ville ha den så det var å begynne
på nytt igjen. Men den var i mye bedre
stand enn MGBen jeg allerede hadde. Ting
tar tid, heter det. Og det er sikkert. Etter 
2 år var bilen blitt slik jeg ville ha den.

Mange lange turer gjennom Sverige og
Danmark gjør at jeg setter MGB GT som
den mest behagelige og turvennlige bilen
slik jeg ser det. Spesielt med det store sol-
taket som gjør bilen til en “nesten cabri-
olet”. Det store soltaket er et “must” om
du skal kjøpe deg en GT. Og ikke glem;
overdrive! MGB GT er totalt undervurdert
i dag. Den er designmessig vakker og ele-
gant og et godt valg om du vil ha en “all-
round” MG.

Nå hadde jeg 2 MGer å velge mellom.
Men kanskje jeg skulle prøve en nyere
MG? Etter en del leting falt jeg for en MG
F fra 1999. Den hadde en tidligere eier
som var som de fleste av oss, godt voksen
og grå i håret og medlem av NMGK.
Den obligatoriske “servicen” var utført;
skifte av toppakning, vannpumpe, regist-
errem og strammer.

Jeg monterte kjølevannsalarm da kjøle-
vann er et av de viktigste punktene for at
denne motoren skal få et lykkelig liv. 
MG F har en liten 1,8 liters motor som er
utrolig turtallsvillig og det er en gøyal bil
å kjøre. Etter litt oppgradering av foringer
og annet som sto på min ønskeliste har jeg
fått en grei MG F.

Nå hadde jeg 3 MGer å velge mellom.
Men kanskje skulle jeg prøve meg på en
“gammel” MG?

En dag ble jeg oppringt av en dame som
hadde en bil stående. Hun sa det sto MG
på grillen, men visste ikke noe mer. Den
hadde stått i 20 år og nå måtte den bort.
Og hva fant jeg? Jo, en ganske lurvete MG
TD fra 1953. Jeg følte at dette kunne bli
spennende. Den var uregistrert, delvis de-
montert og alt lå i en haug inne i bilen. Ny
utfordring tenkte jeg og kjøpte bilen. Etter
å ha slept bilen hjem til garasjen fikk jeg
et spennende og lærerikt år. Du verden for
en morsom bil å skru på. Jeg leste meg
opp på det jeg kunne finne om MG TD og
kastet meg rundt.

Målet var å sette bilen i teknisk og kjørbar
stand og å få den registrert. Det blir for
omfattende å beskrive alt arbeid som
måtte gjøres, men alt som kunne være
galt, var nettopp det. Stolt som en hane
kjørte jeg til Biltilsynet etter et år og enda
stoltere kunne jeg kjøre hjem med “nyre-
gistrert” MG TD fra 1953.

Nå snakker vi gammel bil i forhold til de
andre. Jeg hadde i mitt tidligere liv en bil
fra 1953 og fikk tilbake følelsen fra den
tiden. Jeg har valgt å ikke gjøre noe med
karosseriet, den skal få lov til å se ut
akkurat som jeg fant den og det ser ut som
om det er et riktig valg. 

På Ekeberg-markedet fikk den stå på
NMGK-standen og trakk masse menn-
esker. Kontrasten mellom en nydelig
MGA og min “rufsete” TD var enorm. 
Jeg fikk mange bud på bilen, men valgte
å beholde den.

Nå hadde jeg 4 MGer å velge mellom.
Fastlegen mente det var nok biler nå og
skrev ut noe beroligende. Men hjalp det
noe? En tidlig morgenstund fant jeg en rød
MG F fra 2002 med dårlig motor på
finn.no. Fastlegens formaninger og 
medisin hadde sluttet å virke. Med bil-
henger kjørte jeg til Bergen og “snappet
opp” en nydelig MG F som bare hadde
gått 52.000 km rett foran nesen på sovende
MG-entusiaster i Bergen. Et riktig kupp,
spør du meg.

Nå er det full motoroverhaling på samme
måte som med den andre Fen. Og monter-
ing av kjølevannsvarsler. Bilen er virkelig
fin og rustfri og har flott sort skinninteriør.
Jeg gleder meg til våren kommer for da
skal vi på tur! 

Nå har jeg 5 MGer å velge mellom. Nytt
besøk hos fastlegen og han begynte å
snakke om tvangstanker. Jeg lovet forbedr-
ing og han lovet å ikke informere familien. 
Men, en dag fikk jeg en telefon fra en kar
som hadde en bil stående i en garasje som
han hadde arvet etter sin far. Han sa det
sto MG på grillen og visste ikke så mye
mer. Men han visste at den hadde vært i
England til “nuts and bolts” restaurering
og kom tilbake til Norge for 9 år siden og
ble da plassert i en oppvarmet garasje etter
at hans far hadde gått bort. Jeg tok noe
beroligende og reiste for å se. Jeg skulle
bare se! Men du verden!

Tekst og Foto: Ola Thygesen

Min første MG - MGB 1963 - som i en alder av 55 år fremdeles gir meg god kjøreopplevelse. 

Min første MG - restene av en MGB. 
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En helt nyrestaurert MG TF 1500 fra 1955 sto under en myk og
fin presenning. Er det mulig? Alt var nytt fra kalesje til felger.
Like blank under som over. Hva gjør en stakkar? Naturligvis
glemte jeg alle formaninger og kjøpte bilen.

Etter å ha fraktet den hjem setter jeg i gang med å skifte alle pak-
ninger, bremser og slanger som ikke har hatt godt av å stå stille i
9 år. En ganske omfattende jobb, men nå hadde jeg jo en del er-
faring fra TD og her er det mye som er likt. MG TF 1500 var en
mellommodell som de laget i kun 2300 ex. i påvente av at MGA
skulle komme på markedet. Utstyrt med en 1500 cm³ (XPEG-
motor) var dette en meget forbedret utgave i forhold til MG TF
med 1200 cm³ motor. Bilen gleder seg voldsomt til våren 2018 og
det gjør jeg også.

Nå hadde jeg 6 MG, er å velge mellom, må finne meg ny fastlege,
familien er informert og sønnen bekymret for arven. Å velge er
en vanskelig disiplin! Skal jeg skaffe meg en MG A også tro?
Valgets kvaler...

PS!
For å tilfredsstille fastlege og familie i noen grad kan jeg opplyse
at jeg nå har solgt MG TD 1953 modell (“Vintage-utgaven”).

Bil nr. 2  -  MGB GT 1967. GTen er en undervurdert bil - designmessig vakker og
elegant, og god å kjøre. 

Bil nr. 3  -  MG F 1999.

Bil nr. 4  -  MG TD 1953 (som nå er solgt). 

Bil nr. 5  -  MG F 2002.

Bil nr. 6  -  MG TF 1500 1955 - et smykke av en bil - "Mint Condition".

Bil nr. 1  -  MGB 1963. 

Redaktøren ønsker 
kontakt med andre som
“lider valgets kvaler” eller
bare liker å samle på ting
- som f.eks. MG.

Kjenner du noen så gi 
meg et tips.

MG-hilsen fra Sigurd
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Uansett bilmerke eller motortype
kan vi gi motoren et langt og godt liv!

“Motorproblemer er til å grine av!”

nsker du en motor som
går stillere, lengere og
mer effektivt?

Å skifte til en syntetisk kvalitetsolje som
Royal Purple gir mange positive utslag.
Ønsker du å gi motoren “et langt liv” bør
du gjennomføre en proff motorbehandling.

PROFF MOTORBEHANDLING 1 - 4
1) Innvendig motorvask
Mineralolje etterlater avleiringer i motoren
som begrenser oljesirkulasjon i motorens
smøresystem. Det vil redusere kompresjo-
nen, øke oljeforbruket og forårsake mange
andre oljerelaterte problemer. 

QMI INNVENDIG MOTORVASK fjerner
avleiringer og rengjør motoren innvendig.
Den inneholder ingen aggressive stoffer
som kan angripe pakninger og tetninger. 

Fordeler: Konsentrert og vannbasert, inne-
holder ikke white-spirit eller diesel. Frigjør
fastlåste stempelringer og ventiler. Myk-
gjør gummipakningene og forbedrer olje-
sirkulasjonen til alle motordelene. Øker
effekten. Inneholder smøremidler. Fjerner
avleiringer fra ventilløftere. Motoren går
stillere og motorens liv forlenges.Innven-
dig motorvask vil klargjøre "problemmoto-
rer" for QMI MOTORBEHANDLINGEN.  

2) Motorbehandling med PTFE
QMI MOTORBEHANDLING er ikke en
oljetilsetning men en metallbehandling.
Den forandrer ikke oljens egenskaper. QMI
MOTORBEHANDLING legger et mikro-
tynt belegg av PTFE (Polytetrafluoreten)
på metallet. Friksjon og slitasje blir drama-
tisk redusert, samtidig som effekt, dreie-
moment og brukstid øker. QMI MOTOR-
BEHANDLINGEN har den ASTM 

godkjente test Sequence IIIE, som er aner-
kjent over hele verden, og er godkjent av
motorfabrikantene. Denne testen viser en
reduksjon av slitasje på hele 88% i forhold
til referanseoljen.

Fordeler: Redusert friksjon og slitasje.
Øker motorens levetid. Reduserer varme-
gang. Økt ytelse. Mindre reparasjoner.
Starter lettere. Mindre drivstoffforbruk.
Oljen varer lengre. QMI brukes i motorer
av alle størrelser, også to-taktere, fra mo-
torer på store skip, til små hobbyfly. Alle
opplever det samme; større effekt, mykere
gange, renere motor og færre problemer. 
QMI MOTORBEHANDLING holder i
min. 80.000 km.

3) Kvalitetsoljefilter
Oljefilter er noe vi gjerne bytter ved hvert
oljeskift, eller en gang i året. Men hva med
kvaliteten på oljefilteret?

4) Kvalitetsolje
Royal Purple syntetisk olje er den eneste
oljen som oppfyller alle de 12 viktigste 
oljeegenskapene. 

Her er noen fakta:

400% sterkere oljefilmstyrke - reduserer slitasje

300-500% større motstand mot  nedbrytning 
- øker oljen brukstid 

1.5 - 3.0% økte hestekrefter og moment

3 - 5% bedre drivstoffbesparelse enn andre 
"energisparende oljer"

Mer enn 20% reduksjon av skadelige eksosutslipp

Opp til 12% reduksjon i motorvarme

Separer ut fuktighet - beskytter mot rust/korrosjon

Profesjonelle motorbyggere og racingteam foretrek-
ker Royal Purple®Ø

Innv. motorvask Motorbehandling Kvalitetsoljefilter Kvalitetsolje

+                +                  +

QMI-serien: I tillegg til innvendig motorvask
og motorbehandling med PTFE finnes pro-
dukter for girbehandling med PTFE (også
automatkasse), radiatorrens, radiatorbehand-
ling og ikke minst lekkasjestopper - laget for
bruk i alle typer forbrenningsmotorer, 

automatkasser, girkasser, kardanger, servo-
styringer, hydraulisk utstyr, kompressorer,
pumper, propellsystemer og annet utstyr. 
QMI lekkasjestopper er blandbart med alle
typer oljer.

For mer informasjon, tester,
kundeerfaringer, forhandler-
oversikt m.m.

www.royalpurple.no
www.royalpurple.com
www.qmi.no

Can Import AS
Tlf.: 32 87 70 77
E-post:
johansenthor@gmail.com
Adr.: Papyrusfabrikken
Pb. 103, 3051 Mjøndalen

Et vanlig papiroljefilter til venstre og Royal Purple til
høyre. Oljefilterne fra Royal Purple filtrerer ned til 5
mikron, det vanlige er 15-20 mikron.

Thor Johansen i Can Import AS
forteller at produktene er blitt
veldig populære blant en rekke
bilentusiaster - også blant vete-
ranbileiere. Flere bilklubber
gjør felles innkjøp og arrange-
rer verkstedmøter hvor med-
lemmene gjennomfører PROFF
MOTORBEHANDLING på sine
biler.

Slik får du en motor som bare gleder seg til neste tur, 
men som også tåler å stå ubrukt gjennom en lang vinter. 
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Treffet i 2016 samlet 150 engelske sportsbiler. Innkjøring fra kl. 11.00. Gratis for deltakerbiler og publikum. Alle bygg og museer er åpne. 
Salg av rømmegrøt, pølser, is, vafler, kaffe m.m. Stort lotteri med flotte premier. Kåring av “Best In Show”. Treffet avsluttes kl. 16.00

Alle medlemmene i NMGK og Alle medlemmene i NMGK og 
merkeklubbene for engelske merkeklubbene for engelske 

sportsbiler er invitert til treffet.sportsbiler er invitert til treffet.

Treff for “ENGELSKE SPORTSBILER”Treff for “ENGELSKE SPORTSBILER”
Sø. 3. juni 2018 Sø. 3. juni 2018 

STOKKE BYGDETUN, VESTFOLDSTOKKE BYGDETUN, VESTFOLD

SENTERLEDER-NYTT
ROGALAND
Bjørn Erik Vesterås er valgt til ny senter-
leder etter Erling Vølstad. Bjørn Erik er
68 år og har vært pensjonist fra Statoil i
snart 1 ½ år. 

Min MG-interesse ble vekket i 2004 da jeg
besøkte Sleipner plattformen som person-
alleder for olje og kondensatfeltet.
Jeg hadde på 1980 tallet restaurert en Ford
AA 1931 brannbil fra Eina i Vestre Toten
der jeg opprinnelig kommer fra. Denne
Forden synes jeg etter hvert var litt for

saktegående på veien, og da falt valget på å kjøpe en kvikk og rask
MGB etter anbefaling fra gode rådgivere på Sleipner.

27.mai 2004 kjøpte jeg min MGB 1963 L-11226 fra Roald T 
Nygård fra Sola. Bilen var restaurert i Sverige på slutten av 1980
tallet og kom til Norge og Sola i 1996. Jeg meldte meg inn i MG
klubben etter kjøp av bilen. MGBen ble i inntil vinteren 2015/2016
vinterlagret i feriehuset vårt på Eina i Vestre Toten - en kjøretur
hver vei på 500 km.

I 2016 ble jeg medlem av
MG-senter Rogaland, og fikk
plass til vinterlagring på
klubblokalet i Sandnes hvor
vi høsten 2016 gikk til an-
skaffelse av løftebukk. De
siste to årene har jeg fått ut-
ført mye vedlikehold og ut-
bedringer på senterets
verksted hvor medlemmene
treffes hver uke for mekking
og sosialt samvær. 

Vårmarked på Ekeberg
lørdag 5. mai kl. 6 - 16

Norsk Veteranvogn Klubb arrangerer sitt marked med bl.a.:
• Bilutstilling - klubbstand

• Veteranbil- og MC delemarked
• Salg av biler og MCer over 30 år • Salg av antikviteter

Follo senter har både vår og høst NMGK-stand på Ekebergmarkedet.

Arr. Vestfold senter
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?Teknikk & Råd & Tips & Erfaringer
I denne spalten gir vi medlemmene råd og tips bl.a. om vedlikehold, reparasjoner og forbedringer av MGen.

På klubbens nettsider www.nmgk.no finner du “Teknisk forum”. Der kan du også stille spørsmål og få svar fra 
klubbens mange eksperter og lese om hvordan andre har løst sine tekniske problemer og utfordringer. 

SLAVESYLINDER -  CLUTCH
Også i beholderen for clutchvæske
brukes vanlig bremsevæske. Om våren
opplever enkelte MG-eiere at clutchen
virker dårlig. Væsken er borte. Som
regel er det da lekkasje i slavesylind-
eren. Til en MGB koster den ca. 500
kroner. Bytt samtidig slangen som går
til pumpen (ca. kr. 170).

Dette er et tema som stadig diskuteres 
i MG-klubben - og i andre bilklubber.
Selv er jeg overbevist om at vår 
B-motor har det best med syntetisk
kvalitetsolje.

Først noen ord fra Tor Otto Fougner
som tidligere har skrevet i medlems-
bladet:
“Jeg har følgende erfaring basert på min
kones MGB 1965 Roadster (50-års presang
fra meg!) Motoren er borret, nye stempler,
avbalansert, stage 2-topp, elektronisk tenn-
ing, nye trimmede forgassere, ny kam med
mer. Det vil si at motoren er trimmet for
”road use”. Jeg har også satt inn en fem-
giret kasse fra Ford, nye fjærer og juster-
bare gassdempere.

Motoren ble kjørt inn på Statoils Classic-
way 20W-50 og gikk da på ca. 97 grader C.
Etter innkjøringen på 1430 miles skiftet jeg
til Statoil Pro synthetic 5W-40. Da sank
temperaturen til ca. 70 grader C, så jeg har
måttet bytte termostat. Dette skyldes selv-
følgelig at syntetisk olje har mye bedre
smøreegenskaper, slik at friksjonen og der-
med varmeutviklingen i motoren reduseres. 

Om ikke dette er godt nok argument for at
syntetisk olje er best forutsatt at motoren er
renset, kan jeg opplyse at på turen fra
Hamar til Ålesund for å delta på Norges-
løpet, trodde jeg bensinmåleren hadde
hengt seg opp, men det viste seg at bensin-
forbruket på vanlig ”E6-kjøring” var 

ekstremt lavt, bare 0,62 l/mil! Motoren er
uten oljelekkasje, oljeforbruket er normalt
og trekk-kraften er imponerende. Noen som
fortsatt tviler på hva som er best olje for en
MGB med renset motor?”

Mange med veteranbil er konservative
når de velger motorolje. Det er det nok
ingen grunn til. Flere og flere går over
til syntetisk olje på sine sportsbiler og
veteranbiler fra 1930-tallet. 

En olje som var omfattende testet var
Royal Purple som fremhever følgende
fordeler:
- har ekstrem sterk oljefilm
- senker friksjonen med opptil 78%
- reduserer vibrasjoner med inntil 95%
- separerer hurtig ut vannet i oljen
- snill mot pakninger
- gir topp korrosjon-beskyttelse
- holder opptil 10 ganger lengre
- er 150 til 200 ganger renere enn
vanlige solgte smøremidler

- reduserer energiforbruket
- reduserer skadelige eksos opptil 20%
- øker hestekrefter og moment opptil 3%
- Sparer drivstoff opptil 5%
- har en sterk rensende effekt
- nedsetter slitasjen dramatisk
- senker temperaturen i motoren med
inntil 12 grader (stor fordel for mange 
veteranmotorer som sliter i varmen)

Mineralolje eller syntetisk olje?
Av Sigurd Sandtveit

Bytting til syntetisk motorolje med 
motorbehandling på vår MGB:
Først må motoren renses innvendig. Jeg valgte
en “proff motorbehandling” som også omfattet
QMI-behandling. 

PROSESSEN: 1) Innvendig motorvask med
QMI-motorvask. Mineraloljen forårsaker av-
leiringer og slipestoffer i motoren som må ut.
Tapp av 1 liter motorolje, hell QMI innvendig
motorvask gjennom hullet til peilerpinnen og la
motoren gå i 20-30 minutter. 2) Tapp straks av
gammel olje og motorvask. Bytt oljefilter (jeg
brukte Royal Purple oljefilter som filtrerer ned
til 5 mikron). Hell på ny syntetisk olje (jeg
brukte Royal Purple SEA 20-50) og QMI mot-
orbehandling. 3) “Innkjøring” - rolig kjøring i
45-60 min.  

De merkbare fordelene på vår bil etter motor-
behandlingen var redusert oljeforbruk, lavere
temperatur og sprekere motor.

QMI motorbehandling gjøres normalt kun en
gang på en veteranmotor da den holder ca.
80.000 km.  

Du kan lese mer om produktene og testene på:
www.royalpurple.no       www.qmi.no

HOVEDSTRØMS-
BRYTER

I dag er det ikke et krav om
å ha montert hovedstrøms-
bryter for å få LMK For-
sikring, men vi anbefaler å
montere hovedstrømsbryter
for å øke sikkerheten ved
f.eks. kortslutning i det 
elektriske anlegget. 

Hovedstrømsbryter har liten eller ingen
hensikt hvis den ikke kan håndteres uten å
åpne kjøretøyets motorpanser. Hovedstrøms-
bryteren skal kunne utkoples med lukket
motorpanser, helst fra kjøretøyets fører-
plass. Årsaken til kravet er åpenbart, da det
er lite sannsynlig at noen er istand til å
bryte strømmen dersom man må inn under
panseret etter at det er oppstått motorbrann.

Fra mai 2009 kreves ikke hovedstrøms-
bryter. LMK anbefaler likevel at slik bryter
monteres og brukes aktivt. Kjøretøy skal i
lagringsperioder være frakoplet batteriet. 

Brytere med plastdeler bør ikke monteres i
motorrommet. Kun brytere av metall bør
monteres i motorrom, og da er det praktisk
at disse kan utløses med vaier eller annen
type mekanisk innretning slik at bryteren
kan slås av uten at panseret må åpnes. Det
tryggeste er uansett at bryteren kan nås fra
førerplass. Den kan f.eks. monteres på tor-
pedovegg, i gulv eller bak codriversetet. 

Har du batteriet under baksetet? Da anbe-
faler jeg å montere hovedstrømsbryteren på
veggen foran batteriet, bak setet til codriv-
eren. Da får du tak i nøkkelen fra førersetet
og kan raskt kutte strømmen ved kortslut-
ning, brann o.l.  
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m du ikke fikk gjennomført det meste på høstklargjør-
ingen er det nå på tide å planlegge hva som skal gjøres og
sjekkes før bilen skal på veien for en ny herlig kjøresesong! 
BATTERI 
Sjekk irring på batteripoler/kabelsko, ta batteriet ut av bil og skyll det med
vann, bruk børste på polene. Kontroller vann-nivå i battericellene. Ved bruk
av et voltmeter kan en måle hvilespenningen - den bør ligge på 12,75 volt på
12 volts batteri og 6,75 volt på et 6 volts batteri. Topplad batteriet før du tar
årets første tur. 

MOTOR 
Om du ikke skiftet olje og oljefilter sist høst gjør det nå (oljeskift før vinter-
lagring anbefales). Kontroller oljenivået, se etter oljelekkasjer/svetting. Sjekk
alle oljeslanger og bytt dersom det er antydning til sprekker. Kontroller kjøle-
vann på radiatoren og vannslanger om det er blitt sprekkdannelser eller syn-
lige lekkasjer, sjekk slangeklemmer og at vannpumpa er tett. kontrollér og
stram viftereima om nødvendig (reservereim bør ligge i bagasjerommet). Der
hvor det er montert elektrisk kjølevifte må en påse at denne starter da mot-
oren kjøres varm ved første oppstart, her sitter det tempfølere som styrer start
av vifte. Kontakter kan være irret eller at tempgiver ikke funker. Kontroll og
rengjøring/skifte luftfilter. Bensinslanger sjekkes, at de er myke og uten
sprekker eller lekkasjer. Er det forgasser med en svart propp (Zenith-for-
gasser) skal det her være forgasserolje i reservoaret, dette for at vi får en jevn
bevegelse av overføring bensin og luft til motor. Olje til SU- og Zenithforgass-
ere: Vanlig motorolje15W/40 eller spesialolje Carb Damber Oil. Kontroller
tennpluggene og stiftene i fordeleren. 

BREMSER 
Kontroller at det er bremsevæske i reservoaret. Mangler det væske må en se
etter lekkasjer. Ved normalt nivå trå pedalen med et trykk og hold trykket for
da å kjenne om det er en pedal som holder sin høyde, ingen sig = ingen lekk-
asje. Er det to år eller mer siden bremsevæsken er skiftet: skift (gjelder ikke
silikonbremsevæske). Det er tre fleksible bremseslanger på bilen, en til hvert
forhjul og en til bakakselen. Kontroller at disse er hele uten sprekker og tørre. 

HJUL OG DEKK 
Myndighetenes krav til minste tillatte mønsterdybde på sommerdekk er 1,5
mm. Sjekk dekkene for skader og riktig dekktrykk. Kontroller også reserve-
hjulet. Kontroll av hubber/felger med sentermutter: Jekk bilen opp. Få en
medhjelper til å holde bremsepedalen inne. Prøv å rotere hjulet frem og til
bake. Dersom du kjenner en slakk da er det prismene i felg og hubb som be-
gynner å bli slitt og du må vurdere om tiden er inne for å skifte de slitte del-
ene. Gummi er ferskvare. Gamle dekk blir harde og mister mye av friksjonen
- særlig på våt veibane. Maks 10 år på dekk. 

FORSTILLING 
Før en kontroll av forstilling, jekk opp bilen, ta tak i hjulet oppe og nede og
dra det mot deg, da vil en kjenne om det er slakk i hjulopphenget. Tar man tak
i hjulet på tvers vil en kjenne slakk i styreleddene, er det slakk kan en smøre
opp bæredeler og endeledd for da å kjenne om alt er blitt stramt og fint, even-
tuelt sett inn nye deler. 

CLUTCH OG DRIVVERK 
Sjekk at det er riktig væskemengde i reservoaret. Det bør være en viss død-
gang på clutchpedalen, kan måles til 1,5 mm på utløserarm (arm som går inn
i clutch-huset). NB! Clutch og bremsevæske er samme type væske. Kontroller
olje på girkasse og differensialen. Oljene her bør også en gang iblant skiftes.
Se instruksjonsboken. Der står også oljetypene. 

DIVERSE 
• Kontroller at alle lys virker. Irring og dårlig kontakt er ikke uvanlig.  
• Kontroller belger og ledd på rattstang og tannstang. 
• Kontroller at det ikke finnes lekkasjer i støtdemperne. 

God tur - kjør pent - kjør MG!

I dag ligger det 1 m snø i hagen, men våren kommer - før eller siden.

VÅRKLARGJØRING

O

Serviceintervaller
Vi har tidligere skrevet om klargjøring
av MGen før vinterlagring og før
kjøresesongen starter. Her er noen 
gode råd fra Truls Sundt om hvor ofte 
du bør bytte slitedeler og deler som 
har begrenset levetid - uansett antall
kjørte kilometer. 

Utskifting bremsevæske-/rør
Bremserør av stål skiftes når man kan se
korrosjon på rørene utvendig eller på
mistanke. Dersom bremsevæsken skiftes
hvert andre år, får man ikke korrosjon
innvendig. Test bremser en gang imellom
ved å trykke på bremsepedalen ekstremt
hardt. Da vil et svakt rør eller dårlige
pakninger ryke. Kontroller bremse-
væsken ukentlig. Da vil du oppdage
lekkasjer.

Utskifting av bremseslanger -
clutchslanger
Bremseslanger bør byttes innen 10 år. Da
gummien utvider seg over tid, og slangen
er armert, krymper hullet innvendig, og
tilslutt får man ikke retur av bremse-
væsken fra caliper eller sylindere slik at
bremsene kan henge. 

Slanger kjølesystem
Slanger bør skiftes innen 10 år dersom
de er av gummi. Silikonslanger varer
evig? Kjølevæske bør skiftes etter 3 år.
Kjølevæsken inneholder tilsetninger som
beskytter mot korrosjon og som brytes
ned over tid. Egne “regler” for vannfri
kjølevæske. 

Slanger til olje
Slanger til oljekjøler og til oljetrykks-
måler bør skiftes innen 10 år.

Slanger og rør til bensin
Bensinslanger varierer i kvalitet. De
armerte originalslangene holder gjerne i
10 år. Tekstilomspunne slanger (typen
som selges på bensinstasjoner og som
ble levert på tyske biler) holdt gjerne
ikke lenger enn 3 år. Sjekk også påfyll-

ingsslangen til tank. Rør til bensinpumpe
fra tank er det røret som ruster først.
Sjekk rørene for svetting av bensin.

Bytte av bremseskiver - klosser -
caliper og bremsesko
Bremseklosser skiftes dersom det bare er
ca. 2 mm belegg igjen. Bremsesko
skiftes når det er 2 mm belegg igjen på
vulkete bånd. Dersom båndene er naglet
skiftes skoene før de er nedslitt til nagl-
ene. Bremseskiver skiftes dersom det
25% rust i bremseflaten. Skiftes også når
den er slitt ned 3 mm målt mot senter av
slitasjeflaten. Caliper overhales/skiftes
dersom stempler henger/lekker.

Dekk
Dekk er ferskvare! Dekk som er eldre en
fem år kan miste gripeevne ved våt vei
og bør vurderes byttet.

Batterier 
Byttes når de ikke lenger holder lading.
Godt vedlikeholdte batterier kan vare i
over 10 år. Det er ikke uvanlig at et batt-
eri som ikke vedlikeholdlades varer i
bare tre år. Vedlikeholdsfrie kvalittets-
batterier er dyrere, men holder gjerne i
15 år. 

Viftereimer
Riktig justerte viftereimer holder gjerne i
10 år. Dersom reimen er for slakk slurer
den gjerne og blir varm, dette forringer
levealderen. Skift gjerne på mistanke
etter fem år. (husk å ha med ekstra reim)

Belger på tannstang
Kontroller belger årlig for lekkasje, og
skift når nødvendig.

Oljetrykkslangen ryker!
Den er blank og ser solid ut, men ”skinnet”
kan bedra. Den blanke strømpa beskytter
gummislangen som du ikke ser. 
Har du slange som er ti år eller mer -
bytt den. Ryker den forsvinner det fort 
mye olje, og i verste fall: MOTORHAVARI

Hubber
Halvor Asland gir noen konkrete råd om kontroll og stell
av hubber og eikehjul.

Langs navet/hubben og innvendig i eikehjulet, er det
langsgående spor, kalt splines. Splinesenes funksjon er å
overføre rotasjonskrefter ved akselerasjon eller bremsing. 

1) Sjekk at hubbene er montert på riktig side. Normalt
står det Right eller Left på knock-on mutteren. 

2) Sørg for godt med fett på innerste konflater, på splines
samt på gjengene på hubber og felgnav samt i knock-on mutteren. Det må være godt
grep/friksjon mellom knock-on mutter og eikehjulet sine koniske flater, så her anbe-
faler jeg verken fett eller andre produkter. 

3) Ikke dra knock-on mutteren på for hardt. 2-3 passelige slag er mer enn tilstrekkelig. 

4) Ikke vask eikehjulet med høyttrykksspyler. Vanninntregning vil føre til rust.

5) Rengjør både hubb og eikehjulsnav for fett og sett inn nytt fett - gjerne hvert år.

6) Er det begynt å bli et hørbart klikk når du starter å kjøre eller bremser, er det et
viktig varsel på at noe bør skiftes. Nye eikehjul og nye hubber gir ikke hørbare klikk.

Kjøper du nye hjul så sjekk nøye om hubbene er slitt. Ny hjul og gamle hubber er
ingen god kombinasjon.  

Foto: Lier Traktor AS

Av Sigurd Sandtveit 

Foto: Sigurd Sandtveit

Foto: Sigurd Sandtveit
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Røros Hotell | Tlf. :  72 40 80 00 | post@roroshotell.no | roroshotell.no                                      

Hos oss bor og spiser du godt året rundt 

– i historiske omgivelser.

dehistoriske.no

Vi ønsker deltagerne i Norsk MG Rally 
         velkommen til Røros 7.–10. juni 2018  
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Hva skjer i sentrene?
Oversikt over turer og møter finner du i kalenderen på: www.nmgk.no > Aktivitetskalender

Sesongen 2017 ble avsluttet med hyggelig
julemøte 6. desember i Alfreds garasje. Det
ble servert julegrøt. Det ble også avholdt
lotteri med automobil vin (“il mobile”) og
nylagte egg fra småtuppene til Are Wang.
Dette ble svært populært. Vinnerne av
vinen “il Mobile” ble Øyvind Boye og
Einar Hansen og vinneren av eggene ble
Jan Vidar. 

Første innemøte avholdt 21. januar var godt
besøkt. Vi snakket om forrige sesongs turer
og aktiviteter, og kommende sesong. Einar
Hansen viste bilder og fortalte om restau-
reringsarbeidet av hans MGA. Hans Løv-
dahl fortalte om hva som er gjort med hans
"nye" Jaguar MK2, 3.8, blå med rødt 
interiør.

Årsmøte avholdt tirsdag 20. februar i
Alfreds garasje.
9 entusiastiske medlemmer møtte. Jan
Morten Ødegaard, nestleder og Bjørn Erik
Johannessen, material- og regalia forvalter,
var på valg. Begge tok gjenvalg og ble valgt
for to nye år med akklamasjon. 

Etter årsmøte og bil&kaffeprat ble det av-
holdt tradisjonelt lotteri. Dette har vist seg
populært og vil bli forsøkt gjentatt så ofte
som mulig. De heldige vinnerne er her 
avbildet. 

Terminliste for 2018 vil bli sendt på e-post,
men her er planen for mars - juni:

AGDER
Av Jan Vidar Ødegaard 

Øyvind Boye og Einar Hansen vant vinen. 

Første innemøte avholdt 21. januar var godt besøkt

Heldige vinvinnere på senterets årsmøte i februar. 

På årsmøte 20. februar i Alfreds garasje deltok 9 medlemmer. 

Vårmøter:
• 20 mars kl. 18-20 i Alfreds garasje
• 10 april kl. 18.00 hos Kristofer Bjornaa
• 28 april, lørdag kl. 12-16 Verkstedmøte 

hos Are Wang på KIV, Dalane

• 5 mai, lørdag kl. 10-13, AMK vårmønstring 
på Kristiansand Torv

• 10 mai, Kristi Himmelfartstreff på Froland,  
arr. Grimstad Motorveteraner og AMK

• 27 mai, søndagstur kl. 10.00, (sted blir sendt 
på epost)

• 3. juni Engelsk Sportsbiltreff, Stokke 
Bygdetun, Vestfold

• 7.-10. juni Norsk MG Rally, Røros
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Starten på MG-sesongen er faktisk ikke så
langt unna, og planene begynner å ta form.
Men la oss først se hva vi har gjort i vinter.

15. november var det medlemsmøte. Vår
LMK-kontakt Helge Syversen ga oss en
orientering om endringene i LMK-forsikr-
ingen. Etter det var det diskusjon om tur-
planer for 2018. En del forslag ble lagt frem
og kommentert.

Det ble foreslått at vi i 2018 legger opp til
litt færre lørdags/søndagsturer, og litt flere
onsdagsturer. Dette fikk tilslutning på
møtet. I år har vi jo dessuten vår egen seks
dagers Danmarkstur på programmet, i til-
legg til Norsk MG Rally og Norsk MG
Treff der Follo-flokken pleier være godt re-
presentert.

Fredag 8. desember hadde vi vårt tradisjon-
elle julebord. Det var rekordoppslutning
med 39 gjester, og ekstra hyggelig å se flere
av våre nye medlemmer rundt bordet for
første gang.

Årsmøtet i Follo legger vi alltid til januar.
Til årsmøte å være var fremmøtet 17. januar
eksemplarisk, med 34 medlemmer på plass.
”Pliktdelen” av møtet med gjennomgang av
årsrapport og regnskap og valg på to styre-
medlemmer gikk som vanlig raskt unna.
Styremedlemmer Jette Burrows og Steinar
Aarstad ble gjenvalgt ved akklamasjon for
to nye år.

Deretter slapp vi til Generalsekretær Stein
Christian Huseby i LMK - Landsforbundet
av motorhistoriske kjøretøyklubber, og vår
egen Øyvind Wiksaas, som er styremedlem
i LMK. De informerte om den rollen LMK
har og ønsker å ta fremover, ut over den vel-
kjente forsikringen. Bra engasjement og
mange spørsmål fra medlemmene. 

Vi som driver med bil som hobby står foran
en god del utfordringer i tiden fremover, og
vi trenger organisasjoner og folk som kan
tale vår sak. Det er nye, gode krefter som
har tatt over styringen av LMK, og de søker
å styrke sitt gjennomslag blant annet ved å
samarbeide med andre organisasjoner inn-
enfor bilhobbyen.

Vi får som vanlig kose oss med noen bilder
fra 2017, og noen fra steder vi skal til i
2018.

Av Tore Lie

FOLLO

Hvem trenger dra til Hardanger når det blomstrer så fint på Bygdøy.

Blaaferveværket er et ønsket reisemål i 2018. Så var det jul igjen.

I sommer blir det gjensyn med Silkeveven på Skarnes. 

Mange hyggelige folk på tur. 

Aktivitetskalender for Follo senter 2018, forbehold om 
endringer:

Mai
Tirsdag 1. Tur til Strømsfoss, retur via Kenneth Høitomts 

samlinger i Askim. Sammen med Østfold 
senter.

Lørdag 5. Ekebergmarkedet.
Onsdag 9. Kveldstur til Son.
18. - 24. Danmarkstur.
Lørdag 26. Åpent hus hos MG Hagen.
Onsdag 30. Kveldstur til Enebakk kirke, med omvisning.

Juni
Søndag 3. Engelsk Sportsbiltreff, Stokke Bygdetun via 

Moss-Horten.
7. - 10. Norsk MG Rally, Røros.
Onsdag 20. Kveldstur til Solveig og Kjell Normann.

Juli
Søndag 1. Storsjøen og Silkeveven, avslutning hos Kjersti 

og Steinar.
Onsdag 4. Kveldstur til Nesodden.
Søndag 29. Tur til Blaafarveværket og Koboltgruvene.

August
Onsdag 1. Kveldstur til Malmfrid og Bjørn i Vestby.
Onsdag 8. Kveldstur til Jette og Chris.
16. - 19. Norsk MG Treff, Torpomoen.

September
Lørdag 1. Tur til Torsætra.
Lørdag 22. Ekebergmarkedet.

I tillegg kommer noen muligheter til å koble seg på andre senteres
turer, det vil du få informasjon om utover i sesongen.

Denne gleder vi oss til å se på veien, Finn.
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Fra oktober til april har vi innemøter og års-
fest på Stokke Bygdetun hvor vi leier lokale
i den restaurerte låven. I kjøresesongen
starter de fleste av våre dags- og kveldsturer
på bygdetunet. 

2017 var et år med mange aktiviteter. Vi
hadde 15 turer og treff på “MG-terminlista”.
I tillegg fører vi opp andre bilrelaterte 
arrangementer og dermed har vi ca. 30
ulike aktiviteter vi kan være med på. 

Vi gjennomførte i fjor turer til: Eidsfoss
Gml. Kro, Munchvandring i Åsgårdstrand,
Hvasser Kystmuseum Loshuset, piknik på
gården til Marianne og Jørn Magne, 
Sjøfartsmuseet i Larvik, MGA-dagene i
Stavern, Fritzøehus park, Grilltreff hos
Anne & Sigurd, 5 dagers slottstur til Dan-
mark og avsluttet 20. september på Atlantic
Hotell i Sandefjord - foredrag og omvisning
med tema hvalfangst. 

På noen av de 8 innemøtene har vi hatt
foredrag. Ellers viser vi bilder fra turer og
treff og enkelte MG-filmer. Bakelisten
fylles opp på første møte i oktober og
sørger for hjemmebakte kaker til hvert
innemøte! Vårt vinlotteri har alltid hatt vin
med egen MG-etikett hvor medlemmenes
biler avbildes. Medlemmene gir ofte ge-
vinster til lotteriet som konfekt, strikkede
sokker og grytekluter med MG-logo, eng-
elsk øl, løk, kunsttrykk m.m.

Senteret byr alltid på gratis møtekaffe,
gløgg på julemøtet, pizza på årsmøtet, be-
taler for guiding og av og til for bespisning.
Medlemmene er flinke til å ta lodd og sent-
eret gir tilbake til de aktive. 

Årsmøtet hadde vi i februar. Årsberetning
og regnskap ble lagt frem og da det ikke 
var noen på valg i år ble årsmøtet raskt 
avviklet.

Søndag 3. juni inviterer vi alle medlemmene i NMGK og de engelske merkeklubbene til 
“TREFF FOR ENGELSKE SPORTSBILER” på Stokke Bygdetun.  

Vollen i Asker - tur, omvisning og lunsj sø. 17. juniGuidet omvisning på Oslofjordmuseet i Vollen. 

Tur til Fredriksten Festning i løpet av sommeren. 

Julebordet har vi flyttet til Årsfest i januar. 

Midlertidig Terminliste for Vestfold senter April - August

• on. 4. april kl. 19.00 Innemøte Stokke Bygdetun, foredrag 
"Klubbens 7 første år"

• lø. 14. april kl. 13.00 Årsmøte i Norsk MG Klubb, Halden. 

• lø. 26. mai - Dagstur til Hadeland Glassverk.

• sø. 3. juni "TREFF FOR ENGELSKE SPORTSBILER" 
Stokke Bygdetun

• 6. juni - Kveldstur Sundåsen Fort, Stokke - piknik 

• 7. - 10. juni - Norsk MG Rally (Røros) - arr. NMGK

• sø. 17. juni - Dagstur til Vollen i Asker via Svelvik/ Hurum. 
Omvisning på Oslofjordmuseet. Lunsj på Vitos Fjordkro.

• on. 27. juni - Kveldstur Trollsvann - piknik 

• sø. 8. juli - Dagstur  

• on. 18. juli - Kveldstur 

• sø. 22. juli - Dagstur til Stavern/Mølen - piknik

• sø. 5. august - Grilltreff hos Anne & Sigurd 

• 11. og 12. august - MGA Dagene i Stavern - arr. MGA-registeret

• on. 15. august - Kveldstur til Klokkemuseet på Nauen 

• 16. - 19. august - Norsk MG Treff (Hallingdal) - arr. NMGK

• 24. - 28. august - 5 dagers sentertur til Sverige

Tur til Hadeland Glassverk lørdag 26. mai. 

VESTFOLD
Av Sigurd Sandtveit 

I august blir det 5 dagers tur til et sted i Sverige.
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TERMINLISTE 2018 ØSTFOLD SENTER

28.02.2018 Onsdag Innemøte: Bernt Haugen om restaurering av MGA
21.03.2018 Onsdag Årsmøte
25.04.2018 Onsdag Kjøretur: Slevik, Vikane, Saltnes
01.05.2018 Tirsdag Kjøretur: Strømsfoss, Kykkylsrud m/besøk hos Høytomt m/ Follo
12.05.2018 Lørdag Kjøretur: Nostalgimessa Ed. Kornsjø til Ed og via Nøssemark hjem
26.05.2018 Lørdag Kjøretur: Til MG Hagen i Mysen
03.06.2018 Søndag Kjøretur: Engelsk Sportsvogntreff Stokke Bygdetun
09.06.2018 Lørdag Kjøretur: Engelsk Bildag Burud Drammen
09.06.2018 Lørdag Utstilling i gågata i Halden fra 10-14
10.06.2018 Søndag Kjøretur: Svenskekyssten med MG Gøteborg senter
17.06.2018 Søndag Kjøretur: Tur til Veteran Classic Dalslands treff på Baldersnäs Herregård
27.06.2018 Onsdag Kjøretur: Råssø Landhandel og Hamnkrogen med Øverby
10.07.2018 Tirsdag Kjøretur: Tirsdagstreffen i Sunnanå. Tidlig og sen avreise med ØVK/Borg
25.07.2018 Onsdag Kjøretur: Tur til Bergby Gård med grilling
11.08.2018 Lørdag Utstilling i gågata i Halden fra 10-14
11.08.2018 Lørdag MGA Dagen lørdag / Søndag i Stavern
12.08.2018 Søndag Utstilling Grensetreffet MG stand på festningen. Felles innkjøring
16.-19.2018 Norsk MG Treff, Torpo, Hallingdal, NMGK
25.08.2018 Lørdag Utstilling: Bilens dag Sarpsborg
29.08.2018 Onsdag Kjøretur: Fra Hafslund via Varteig, Os, Eidsberg til Trøgstad. Onsdagstreff.
12.09.2018 Onsdag Kjøretur: Besøk hos Classic Auto
16.09.2018 Søndag Kjøretur: Eidet Lensemuseum med grilling
26.09.2018 Onsdag Kjøretur: Siste kjøretur med kaffe til slutt
31.10.2018 Onsdag Innemøte: Tema?
29.11.2018 Torsdag Julebord på Bakgården i Halden

GUL Østfold Senter arrangement
GRØNN annen arrangør

ØSTFOLD
Av Per Mügge

Siste nytt fra Oslo senter
Julebord på Den lille Havfrue 17.11.17
En hyggelig førjulsmiddag på Den lille
Havfrue. Har blitt en tradisjon i NMGK
Oslo Senter. God mat og mange hyggelige
folk. 

Årets siste innemøte - julemøte 07.12.17
Det ble servert kake og gløgg som senteret
spanderte. Julestemning, julelotteri og jule-
musikk. Mange hadde funnet veien til
Frysja denne kvelden

Årets første innemøte 04.01.18
Vi gikk igjennom terminlisten for 2018.
Medlemmene kom med gode innspill til
turer og arrangementer.

01.03.18 – Innemøte. 
Vi hadde ikke noe spesielt opplegg, men
Øivind holdt et lite innlegg. Godt oppmøte
og god stemning!

OSLO
Av Per Fredrik Kempf

Julemøte på Frysja. 

Julebord på Den lille Havfrue. 

TERMINLISTE 2018 OSLO SENTER
03. 01 - Innemøte, Gjennomgang av årets program
07.02 - Innemøte, Foredrag 
07.03 - Innemøte, Oslo Senter sitt årsmøte
04.04 - Innemøte, Foredrag 
14.04 - Årsmøte Norsk MG Klubb, Halden 
25.04 - Tur, Henie-Onstad kunstsenter, Albion bilklubb
02.05 - Tur, Rodeløkken Oslo, Frognerseteren
05.05 - Ekeberg Markedet
11.05 til 13.05 – Tur, Hurdalsjøen Hotel 
30.05 - Tur, Henie-Onstad kunstsenter, Albion bilklubb
03.06 - Engelsk Sportsbiltreff, Stokke Bygdetun
06.06 - Tur, Sætre
07.06 - 10.06 Norwegian Sportscar Rally/Norsk MG 

Rally
27.06 - Tur, Henie-Onstad kunstsenter, Albion bilklubb

04.07 - Kveldstur/treff, Sjøflyhavna Fornebu
25.07 - Tur, Henie-Onstad kunstsenter, Albion bilklubb
08.08 - Tur, Drøbak
11.08 - 12.08 - MGA dagene, Stavern Vestfold
16.08 - 19.08 - Norsk MG Treff, Hallingdal
26.08 - Tur til Krødsherad - Villa Fridheim og båttur på   

Krøderfjorden med Kryllingen
29.08 - Tur, Henie-Onstad kunstsenter, Albion bilklubb
05.09 - Tur, høsttreff, Rodeløkken Oslo, Frognerseteren
22.09 - Ekeberg Markedet
26.09 - Tur, Henie-Onstad kunstsenter, Albion bilklubb
03.10 - Innemøte, Vi oppsummerer sesongen og ser på 

bilene våre
31.10 - Tur, Henie-Onstad kunstsenter, Albion bilklubb
07.11 - Innemøte, Foredrag 
05.12 - Julemøte
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Det har vært en aktiv vintersesong i vårt
senter. Mange forbedringer er foretatt på de
fleste av våre MGBer, og dette er forbedr-
inger som vil gjøre kjøregleden enda større
i kommende sesonger. Heldig er vi som har
løftebukk og mye godt utstyr i klubblokalet,
selv om noen har jobbet i egne garasjer.

Leif var først ute med å forbedre fronten på
sin K- 280 med ny spoiler. Stilig front! 

Arvid fulgte deretter med å skifte bunn-
plater og legge nye tepper og dashbord. 
Startet jobben med skraping under bil og
hjulbuer. Mye gammel tectyl, olje og sand.
Det dukket opp rust og småhull på dørk-
plater. Vasket der han kom til med tynner
og sprøytet fluid film rundt om. Har tro på
dette stoffet, da det penetrerer inn i stålet.
Bestilte 2 stk. nye plater fra Moss. 

Så var det i
gang med
vinkelsliper,
luftdrevet
sag, hammer
og meisel for
å fjerne
punktsveis.
Primet og til-
passet dørk-
plater, så var
det tid for
sveising.
Dørkplatene
ble primet på

undersiden med epoxyprimer. For støyre-
duksjon la han på asfaltplater på dørken,
disse ble smeltet med føner for å formes til
platene. Til slutt fikk dørken grunning og
rød lakk innvendig. Dashbordet ble tatt ut
for oppussing og sjekk av ledninger og ikke
minst koblinger. Fikk i samme slengen

fikset giveren til tankmåleren. Fikk en
sprekk i frontruta på høsten så denne ble
også skiftet når han først var i gang. Hadde
nok vært en fordel med et par hender til,
men med noen tvinger og tålmodighet gikk
dette og. Til slutt ble det nye tepper. Det ble
fint med røde calippere.

Erling har skiftet kingbolter etc. på sin 
H-1851. Dette var viktig å få gjort.

Deretter fulgte Bjørn Christian opp med å
ta ut motor og girkasse på sin L-80286
MGB 1964 for å restaurere girkassen, med
bl.a å få satt inn nye syncroringer. Dette 
arbeidet ble gjort hos girkasseverkstedet
Transtec på Lye-Bryne. Etter at motor og
girkasse var satt inn igjen ved årsskiftet, ble
bilen kjørt til Statens Veivesen sitt museum
i Dirdal og satt inn for vinteren i de rette
omgivelsene. 

Neste mann opp på bukken for å ta ut
motor og gearkasse var Bjørn Erik sin 
L-11226 MGB 1963. Oppgavene på denne
var å heloverhale motor og ordne revers på
girkasse. Girkassen ble fikset kjapt og greit
hos girkasseverkstedet Transtec på Lye-
Bryne. Motoren ble levert for heloverhaling
hos Nilsen Motor i Stavanger. Siste hånd på
verket ble gjort den 31. januar og hentet til
MG senteret i Sandnes.

Alle delene
var raskt og
riktig levert
av MG
Hagen etter
bestilling fra
Nilsen Motor.
Nå pågår
maling i ori-
ginalfargen
“maroon” og
deretter vil
den gode
hjelper Leif
hjelpe til med
innmontering
av motor og
girkasse etc.

Terje sin hvite MGB har fått nye front-
lykter.

Mens arbeidene har pågått har det vært
ivrig drøs på mekkedagene på onsdag. 
Erling har dessverre måtte ta det ro, p.g.a
en avreven sene i venstre lår og etterfølg-
ende operasjon. Han var på vei inn i klubb-
lokalet og gled på glattisen i desember.
Vi håper på en god rehabilitering de komm-
ende måneder.

Når våren kommer skal alle MGBer i vår
stall være klare til korte turer i distriktet og
andre lengre turer. 

ROGALAND
Av Bjørn Erik Vesterås

Mens arbeidene har pågått har det vært ivrig drøs på mekkedagene på onsdag.

Ny stilig spoiler. 

Leif hjelper til med å sette inn motor/girkasse i Bjørn
Christian sin MGB.

Bjørn Erik har fått ut motoren som
ble sendt til heloverhaling hos
Nilsen Motor i Stavanger. 

Under: Bjørn Erik, sammen med
Leif tar ut motor og girkasse i
MGB 1963.
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Da har vi kommet til 2018 og nye mulig-
heter åpner seg. I fjor høst og frem til nå
har ikke aktiviteten vært den aller største.
Vi hadde et Garasjebesøk hos Edvard
Nordli i oktober, hvor bare 2 biler møtte
opp. Været var fint, men det ble litt mye
kake igjen etter møtet. 

Et styremøte måtte også til for å klargjøre
julebordet samt årsmøte i januar. Julebordet
ble forøvrig holdt på Hjelseng gård hvor de
har bygd opp et ferdig innredet “fjøs” med
gamle ting fra gårdens tidligere liv. Et øl-
bryggeri og et kaffebrenneri hører også
med til gården. 

Til Julebordet kom det 22 personer så det
må vel sies å være bra. Etter middagen ble
det et besøk i bryggeriet med dertilhørende
smaksprøver og litt historie. Til kaffen
hadde vi en quiz-konkurranse hvor vi kåret
årets “foreløpige” quizmaster 2017, som
ble Trygve Sandberg. Jumboplassen måtte
Per Johan Krogdahl ta til takke med. Pokal
til førstemann og 1 flaske cognac til siste-
mann!

Nå har vi gjennomført et nytt årsmøte og
som nytt tilskudd til styret har vi fått inn
Lars Onsøyen. Terminlista er også i boks,
og en ny vri i år er at vi skal forsøke å la
været bestemme når noen av aktivitetene
skal foregå. Minuset er at fristene til å
melde seg på blir kortere, men tror ikke at
det spiller så stor rolle. Hovedsaken er at vi
får en fin tur. Da gjenstår det bare å se hva
som skjer.

MIDT-NORGE
Av Petter Nessimo Senterleder ønsker 

velkommen til 
julebord på Hjelseng
gård hvor de har inn-
redet et “museums-
fjøs”, ølbryggeri og
kaffebrenneri.  

Årsmøte. 

FRA TERMINLISTA 2018
Februar/mars: Garasje & Coffe, Ekne

Mars/april: Classic cars Geir Hagen

Mai
1. mai  Melhus Nasjonaldag
12. ?     Vårmønstring Trondheim
26.-27. Sneglefarten, Selbu
26.-27.  Flåklypa, Lom
?           Garasje & Coffe, Verdal

Juni
6. Nasjonal motordag
7.-10. Norsk MG Rally, NMGK
13. Grillaften Skogn

Juli
5. Torsdagskveld Stjørdal

August
3.-4. Biri delmarked
11. ? Thamsløpet

September: LMK medlemsmøte

6. desember: Julebord

Under planlegging:
- overnatting Geiranger
- overnatting Kystriksveien (nordover) 
- delmarked Granåsen
- Kallsjøen rundt 
- Sverige
- Garasje & Coffe
- Trondheim

Garasjebesøk i oktober. Vinneren med pokalen.          Taperen med cognac!

Vi er nå i ferd med å legge bak oss den 
sesongen hvor våre biler ruller færrest mil.
Mange biler får nok sin vintersøvn godt
pakket inn, på plass i egnede lokaler, mens
noen er så heldige at de får en velfortjent
pleie og oppgradering til de igjen skal ut i
vårsolen. Eierne søker råd og tips på blogger
og utallige web-sider, you tube osv. Dele-
kataloger studeres og deler bestilles fra inn-
og utland.

I Buskerud senter har vi benyttet desember
til å avholde årsmøte. Til tross for VM-kamp
i håndball møtte nesten 20 medlemmer til
møte i klubblokalet på Burud. Senterleder
refererte Årsmelding for 2017, kasserer pre-
senterte regnskapet og formann i valg-komi-
teen kunne meddele årsmøtet at kandidater
på valg hadde sagt “ja” til en ny periode. 
Som vanlig ble det servert kake og kaffe, og
årets siste vinlotteri ble også avholdt.

Når vi passerer nyttår begynner mange av
våre medlemmer å kjenne dragning mot vår-
sesongen. Vi vil gjerne komme i gang,
treffes og mimre, og prate om planer for
kommende sesong. Så også i år. Vi kaller det
Sesongstart når vi inviterer til fest og sam-
ling på Lampeland Hotel, første helgen i
januar. Med 40 feststemte MG-entusiaster på
tur ut i naturen til en historisk plass, server-
ing av litt fingermat og godt drikke, kanefart,
festmiddag og sosialt samvær, kan vi erklære
sesongen for åpnet.

Arbeidet med sommerens kjøreprogram ble
startet med litt ide-kasting og bearbeidet av
en gruppe på 8 medlemmer. Forslagene er
bearbeidet og samkjørt i forslag til Termin-
liste, som skal godkjennes av medlemsmøte,
før det legges ut på kalender www.nmgk.no
Vi kan rapportere at allerede er Buskerud
senter godt representert på Norsk MG Rally
i juni. Vi ser det som veldig viktig å støtte
opp om klubbens arrangement, og motiverer
våre medlemmer til deltakelse.
VI GLEDER OSS TIL VÅREN!

BUSKERUD
Av Øivind Westby

Kanefart i Lampeland i 2017. Dette var en så bra 
start på sesongen at vi gjentok den i januar i 2018.
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Den 26. november var det innemøte i regi av
Nordmøre og Romsdal Kjøretøyhistorisk
Klubb hos Øyvind Sagli i Kr.sund, og som
vanlig var en del av NMGK's medlemmer
representert. Det var godt oppmøte og vi
fikk se oppbyggingen av treverket i en 1930
Rolls Royce, det er et tidkrevende arbeid,
men Øyvind er en dyktig restauratør og vi
gleder oss til å se det ferdige resultatet. En
Jaguar E-type var inne for grunnarbeid før
lakkering, den hadde diverse rustskader, bl.a.
i gulvet og hjulbuer bak. Det var også en
Austin Healey under langtidsrestaurering
der. Den har vært ribbet helt til skinnet, var
sandblåst av undertegnede for mange år
siden, og blir nå bygd opp igjen bit for bit.
Den har fått fargen Ice Blue som er en Hea-
ley farge gjerne kombinert med fargen Old
English White eller Cream som noen velger
å kalle den. En MG TF og en Triumph TR 6
var også pågående prosjekter som er restau-
rert fra bunnen av, egentlig den eneste “rikt-
ige” måten å restaurere en bil på hvis man
skal ha den 100 %. Vi fikk også se en fint 
restaurert Willys Whippet. Det var helt tyde-
lig at folk var mer kortvokste på 20 tallet for
denne bilen er trang å kjøre for en som er
1,82.

Dette møtet er en trivelig avslutning på 
sesongen, og det er alltid godt oppmøte i det
trivelige og varme restaureringslokalet.

MOLDE
Av Rune Kallestad

Besøk i verkstedet til Øyvind Sagli i Kristiansund. 

Fra årets kanefart i Lampeland med 40 feststemte entusiaster. 

Ut på tur!

Terminlisten 2018 diskuteres av gruppen som 
bearbeider og samkjører forslagene. 
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1983, jeg hadde fått ”lappen” og begynte
jeg å se etter en bil. Jeg syntes MG og
Triumph var tøffe biler, så selv om min
mor syntes at jeg burde kjøpe en mer
ordinær bil, annonserte jeg i Aftenposten:
”MG eller Triumph ønskes kjøpt”. Jeg
fikk god respons på annonsen, det var TR
ditt og TR datt og A og B og så videre, jeg
hadde egentlig ikke peiling på de for-
skjellig modellene så jeg gikk til innkjøp
av en bilbok. 

Det endte opp med en MGA 1958 modell
som pappa og jeg hentet på Kongsvinger.
Det var i februar 1984 og vi kjørte bilen
hjem til Skien. En kald fornøyelse i tillegg
til at jeg syntes den var forferdelig å kjøre,
jeg måtte sitte på en telefonkatalog for å
se over rattet. Pappa kjørte det meste av
turen. 

Det var litt småfeil på bilen den første
tiden, noe min mor selvfølgelig komment-
erte, men det gikk over etter hvert.

I 2001 skulle jeg bytte kanaler på bilen,
det viste seg imidlertid at det var en del
rust på rammen. Pappa satte seg ned og
”googlet” og fikk tak i en nyrestaurert
ramme i England så da var det bare å 
begynne å demontere bilen. Den gamle
rammen kjøpte en kar fra Vestlandet. Med
hjelp og tips fra pappa og venner fra veter-
anvognklubben begynte jeg på jobben.
Det ble mange lange kvelder i kjelleren,
jeg lærte utrolig mye, tok bilder av alt jeg
demonterte og etter halvannet år var bilen
igjen klar for landeveien. Oppsummert var
det vel på mange måter lettere enn det å
montere et møbel fra Ikea, i hvert fall mye
morsommere. 

Det har vært mye glede og mange flotte
turer i de årene jeg nå har hatt bilen.
Har aldri angret på det kjøpet. 

Hege L. Sondresen
Bosted: Skien  •  Senter: Vestfold  •  Bil: MGA 1958

En stolt eier av en MGA 1958. Bilde er tatt i et grustak
i 1985. Bilen har senere skiftet både farge og registrer-
ingsnummer. Fra hvit til mørkegrønn og fra HJ-skilt til
klassisk og mer tidsriktig H-skilt i 1988.          

I 2001 ble bilen plukket helt ned. Ny ramme ble
kjøpt inn og alt annet overhalt eller byttet ut. 

Alle delene ble fotografert. 

For å restaurere en MGA må du lære deg mye om
tre- og metallarbeide og det tekniske. 

Ladies 
Corner

Nyoverhalt motor har kommet på plass i ny ramme. 

Interiøret har holdt seg utrolig godt siden restaurer-
ingen for 15 år siden. 

MGAen er like vakker bakfra som forfra. 

Navnet på hunden
min er 
“Lotte von
Isenkram”
- et passende navn
når matmor er 
jernvarehandler. 
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Jeg har hatt bilen siden 1995, da kom den
fra California. Pappa ordnet med trans-
porten sammen med sin bil. Jeg skulle
egentlig hatt en rød MGA men da den
skulle fraktes ut fra USA ble formidleren
vår arrestert, det viste seg at bilen min var
stjålet. Han slipper ut da de skjønner han
er uskyldig, og han får pengene mine til-
bake av selgeren! Så da ble det en gul MG
TD fra 1953.

Jeg har hatt enormt mange flotte turer
med bilen. Har stort sett vært på mange
jenteturer, i inn og utland. Å dra to jenter
på ferie i en liten gul bil er som å komme
inn i en ny verden.

Alle smiler til oss, og vi til dem. Vi får
enormt mye kontakt med alle, og masse
morsomme tilbud - alt fra overnatting i en
låve eller i et fjøs, til overnatting hjemme
hos et par vi traff på en gallamiddag! 

Vi kom en gang til Smøgen, alt var full-
bokket, og vi gikk fra dør til dør for å
finne et sted å bo. Med en nydelig liten
gul bil smigret vi oss til en fantastisk her-
lig sjøbod med full innredning i 2.etasje
og porta potti  i 1.etg. 

Vi har aldri latt vær å shoppe det vi har
villet, så vi har knytt fast både grill og et
bord bak på bagasjebrettet. 

Vi har truffet så mange flotte mennesker,
og mange har stoppet når vi har stått med
panseret åpent, men de fleste har vært
minst 20 år eldre enn oss. 

De første årene var motoren i dårlig for-
fatning, og jeg trengte en litt innholdsrik
verktøykasse. Starteren hengte seg stadig
opp og trengte et slag for å komme seg og
tennpluggene måtte stadig skiftes da mot-
oren ofte gikk bare på 3 sylindere. Gass-
vaieren røk, forgasseren fikk inn “bøss”
og bilen stopper og sist knakk clutch-
staget. Det siste skjedde i nærheten av
hjemmet mitt, og jeg fikk hjelp til å
komme i gang på 2. gir og klarte å kjøre
igjennom 3 kryss uten å måtte stoppe før
jeg stod utenfor garasjen hjemme. 
Instruksjonsboken har vært flittig brukt,
og den har alltid innfridd.

Frem til vinter 2015 hadde bilen en maks-
hastighet på 70 km/t. Veteranbil-
mekaniker Torstein Johansen skiftet da ut
kronhjul og pinjong slik at MGen nå går
fortere på samme turtall, og jeg vært oppe
i 85 km/t. Dette var virkelig på tide etter å
ha kjørt med den laveste utvekslingen i 
20 år. 

Innimellom har det vært med en og annen
mann, men det er stadig vekk jeg som
kjører. Den beste kommentaren fikk vi
dog i Langesund en sen lørdags kveld.
Der møtte vi en gjeng med ungdommer,
hvor en av dem snudde seg og ropte til
resten av gjengen, ”så dere eller, KJÆR-
RINGA kjørte”. 

Hanne L. Sondresen
Bosted: Porsgrunn   •  Senter: Vestfold  •  Bil: MG TD 1953

Parkeringsplasser i Smøgen er en mangelvare. Her
har vi ringt på en dør og bedt om å få låne litt p-plass.

Mette og jeg i et fullbooket Smögen hvor vi fikk 
overnatte i en sjøbod til en fotograf. 

En gammel bil trenger mye vedlikehold og jeg har
stor glede av å skru og fikse ting.

Ladies 
Corner

17. maikjøring i bunader. 

Vi nyter solen og naturen.  

Sånn gjør man når en ikke har nøkkel til bommen!

Det har blitt mange turer i flott norsk natur. 

Jenter på tur.

Grenlandsrally arrangeres av Grenland Veteranvogn-
klubb som er 50 år i år og 15. - 17. juni er de 
arrangør av Norgesløpet. 



S E N T E R L E D E R E
Agder senter
Jan Vidar Ødegaard
Mobil: 992 33 512
nmgkagder@nmgk.no

Bergen senter
Peter Skarsjø
Mobil: 990 03 315
nmgkbergen@nmgk.no

Buskerud senter
Øivind Westby
Mobil: 930 92 769
nmgkbuskerud@nmgk.no

Follo senter
Tore Lie
Mobil: 901 40 658
nmgkfollo@nmgk.no

Midt-Norge senter
Petter Nessimo
Mobil: 928 98 041
nmgkmidtnorge@nmgk.no

Molde senter
Rune Kallestad
Mobil: 922 17 771 
nmgkmolde@nmgk.no

Oslo senter 
Per Fredrik Kempf
Mobil: 458 69 225
nmgkoslo@nmgk.no

Rogaland senter
Bjørn Erik Vesterås NY
Mobil: 975 47 036
nmgkrogaland@nmgk.no

Vestfold senter
Sigurd Sandtveit
Mobil: 90 50 70 93
nmgkvestfold@nmgk.no

Østfold senter
NY senterleder søkes
Per Mügge
Mobil: 932 40 237
nmgkoestfold@nmgk.no

K O N TA K T P E R S O N E R
MG-Innlandet/Øvre Østlandet 
NY kontakperson søkes

Ålesund
Randi Asbjørnsen
Mobil: 915 31 313
randi.asbjornsen@hotmail.no

MG Nord Hammerfest
Odd Enevold
Mobil: 926 58 475
odd@advokatenevold.no

R E G I S T E R F Ø R E R E
MG før 1936
Olav Sommerin Tlf: 62 96 18 15
Mobil: 952 55 422
nmgkmmm@nmgk.no

MG 1936 - 1955
Ola Thygesen
Mobil: 924 04 540
nmgktregister@nmgk.no

MGA, ZA, ZB, Mk III,
Mk IV Magnette og TwinCam
Hans Løvdahl 
Mobil: 909 50 969
nmgkmga@nmgk.no

MGB, MGC og MGB V8
Truls Sundt
Tlf: 55 91 15 07
nmgkmgb@nmgk.no

Moderne Midget
Ole-Fredrik Lynum
Mobil: 916 15 626
nmgkmidget@nmgk.no

MGF/TF
NY registerfører søkes
Steinar Braaten
Mobil: 915 28 777
nmgkmgf@nmgk.no

Terje Næss, Borkenveien 4        1339    Vøyenenga

Terje Herman Solheim, Toppåsveien 82    1352    Kolsås

Jon Birger Bugge, Boggestranda 429    6460     Eidsvåg i Romsdal

Rune Daniel Haakonsen. Sætervegen 11    5236    Rådal

Hans Kristian Eng, Almedalsveien 15    3030    Drammen

Roy Helge Stavland, Ytrebygdsvegen 23    5251    Søreidgrend

Arnebjørn Vestavik, Vandugveien 42    1850    Mysen

Ørnulf Paulsen, Flåttenlia 33    3925    Porsgrunn

Magne Fjeldstad, Velliveien 20a    1358    Jar

Chris Thompson, Lilleåsen 18c    1396    Billingstad

Georg Andresen, Barliveien 11    0874    Oslo

Ingar Thommassen, Fosshaugveien 8    3403    Lier

Per Kristian Vaagland, Rakkeveien 131 3294    Stavern

Yngvar Ekorness, Langoddveien 84 B    1367    Snarøya

Nina Gjøstein Johnsen, Vestre Storheilia 6    5239    Rådal

Solveig Andersen, Kråkstadveien 94    1408    Kråkstad

Vi ønsker nye medlemmer 
velkommen i Norsk MG Klubb!
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ENDRINGER AV ADRESSE, TELEFON OG E-POST, 
KJØP OG SALG AV MG MELDER DU PÅ 

www.nmgk.no
Eller kontakt Truls Sundt  

tlf. 55 91 15 07  
sundt@online.no

Kun kr. 100,- pr. år
Familiemedlemskap gir samme rettigheter

som et hovedmedlem, men mottar ikke eget
MG Magasin. 

Innmelding på klubbens nettside
http://www.nmgk.no

- eller send epost til Truls Sundt med: 
Familiemedlemmets navn, epostadresse og

fødselsår og hovedmedlemmets navn og 
medlemsnummer (står bak på bladet)

E-post: sundt@online.no

Meld inn co-driver
som familiemedlem

I desember mottok
30 MG-damer det
nye jakkemerket
som et synlig bevis
på at de har vært
presentert i med-
lemsbladets spalte
“Ladies Corner”. 

Den første som ble
presentert var
Mette Skjelbred
Sannes i MG
Magasin nr. 3-2010  

Ladies 
Corner

Anne Bakken
Sandtveit er initia-
tivtaker til det nye
jakkemerket som
også blir sendt
fremtidige
“Ladies”, 
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91 200 200

LIER TRAKTOR

ØVRE EIKERVEI 75 • TLF 32 21 81 81 • post@liertraktor.no

VI GJØR DIN VETERANBIL MER MILJØVENNLIG:
Vi har over 20 års erfaring med salg og montering av

M A G N E T I Z E R  M I L J Ø M A G N E T E R
• REDUSERER UTSLIPP MED OVER 50%

• 5 - 6 % EFFEKTØKNING
• 8 - 10 % DRIVSTOFFBESPARELSE
Priseks.: MGB 2 forgassere kr. 3.840 + mva. Mont. ca. kr. 500 + mva. 

WWW.LIER-TRAKTOR.NO

VERKSTED  -  SERVICE
SPESIALIST PÅ GAMLE BILER

Bruk våre samarbeidspartnere

VÅR BESTE VOKS 
ER BLITT ENDA BEDRE!
Gir dypere glans som varer lengre og er mye enklere å bruke

www.krefting.no / www.autoglym.no

DIN ANNONSE
i neste MG Magasin?

Kontakt redaktøren for
mediaplan og priser



Returadresse:
Norsk MG Klubb
c/o Truls Sundt
Steinsvikveien 378a
5239 Rådal

Norsk MG Klubb er tilsluttet MGCC - MG Car Club i England og                  LMK - Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber

www.nmgk.no

Fjelshøjvej 5 - 9260 Gistrup - Tlf. 98374190 - info@classic-center.dk 

MG er den perfekte entusiastbil og Hallingdal er full 
av opplevelser. �
Sammen skal vi nyte en hyggelig helg med flotte 
mennesker, fine biler og gode opplevelser.�

Du er hjertelig velkommen! �

Invitasjon sendes ut via din senterleder i februar 2018. �
Sett av datoene for sensommerens triveligste MG treff!

Hilsen arrangørteamet; Erik, Rune, Torbjørn og Steinar 
epost: nmgt@nmgk.no                                       SBDesign

Norsk MG Treff
 Sensommerens triveligste MG treff! 

Hallingdal 16.-19. august 2018 

De siste årene har vi hatt besøk av mange medlemmer i Norsk MG
Klubb. Her bor dere i egne rom med bad i Annekset og parkerer 

bilene rett utenfor døren. Etter dagstur på flotte MG-veier til Lim-
fjorden, Skagen, Løkken og andre “smukke” steder serverer vi kalde

forfriskninger og om kvelden spiser dere middag i egen spisesal. 
Medlemmer i NMGK får spesialpriser hos oss. Be om tilbud. 

Det er deilig å kjøre MG i Danmark!

Tylstrupvej 36, 9382 Tylstrup
+45 98 26 15 66 

info@tylstrup-kro.dk    www.tylstrup-kro.dk

Velkommen til 
Tylstrup Kro, Aalborg


