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Formandens klumme
Så gik der endnu et år. 1999 bød jo på to gode
træf med masser af aktion og samvær for dem
som mødte op ! Et nogenlunde øh... stabilt
klubblad og masser af gode initiativer for vores

klubs fremtid.
Der blev sat gang i et Internet projekt, så vi snart får vores egen
hjemmeside igen.
Adressen bliver:
http://www.mr2-driversclub.dk

I skrivende stund er siden ikke klar, men tjek en gang imellem,
for den er lige på trapperne.
1999 var også året hvor vi fik vores eget logo og et af
projekterne fra sidste år, går ud på at undersøge mulighederne
for at få det trykt på diverse ting og sager.
Som en start har vi vedlagt et logo klistermærke som en lille
nytårsgave med dette blad. Ja, undskyld, men vi havde desværre
ikke tid til at pakke det ind.
Alt i alt synes jeg det var et godt MR2 år, men der har da også
været nogle bitre dråber.
Vi måtte tage afsked med vores grundlægger og tidligere
formand Jarin, som byttede MR2’en med kone, barn og en
Mazda. Eneste trøst er at han nok selv synes det var et godt
bytte. Hvad synes I? :-)
Mit eget projekt med at få min MR2 malet om, lykkedes
mildest talt ikke. Det har betydet at den ikke fik kørt en meter i
hele 1999. Men heldigvis ser det ud til at den bliver klar til
næste sæson.
Den mest bitre dråbe blev dog, at vi ikke mere har nogen
sponsor. Johnny Holgård solgte sit værksted og den nye ejer
har ikke ønsket at fortsætte sponsoratet. Dermed har klubben
fået en betydelig ekstra udgift og mister også en kompetent
MR2 specialist i J.H. Auto. Hvis du læser dette J.H., så siger vi
tak for et godt samarbejde.
Med denne korte status over 1999, håber jeg at I kom godt ind
i det nye år, og ønsker jer et godt nyt(MR2)år.
Johnny Friis
Formand
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Sponsoraftale med Metax-Olie A/S
af Torben Kjærbro
Husk at klubben har indgået en aftale med
Metax- Olie A/S, om sponsorstøtte.
Aftalen går i al sin enkelthed ud på, at
klubbens medlemmer og deres pårørende
kan bestille et benzinkort hos Metax, og når
der er registreret køb på kortet 3 mdr. i
træk, får klubben kr. 50,- i bonus. Yderligere
vil klubben modtage 5 øre pr. liter benzin
tanket med et kort under aftalen.
Skulle man have brug for fyringsolie, kan
Metax også levere dét. For hver 1000 liter
fyringsolie leveret af Metax til et MR2 klub
medlem eller pårørende, vil klubben
modtage kr. 50,- i bonus, ligesom der
udbetales en bonus til klubben på kr. 100,for hver ny oliekunde Metax indgår aftale

med.
Du og din familie, kan altså tanke billig
benzin eller varme huset op med Metax, og
samtidig støtte klubben!
Hvis du allerede har et Metax kort, kan du
vælge at flytte det til klubbens aftale, men
du kan kun være tilmeldt én sponsoraftale.
Du tanker ca. 25 øre/liter billigere ved
Metax, end hos de store benzinselskaber
(Shell, Q8, osv.).
Ring eller e-mail til undertegnede (se
oplysninger forrest i bladet), så sender jeg
materiale til indmeldelse/overflytning.

http://www.mr2-driversclub.dk
Thomas Funder arbejder, som I så i sidste
blad, på klubbens hjemmeside.
Han skriver: ”Jeg mangler nogle billeder. De
billeder jeg har er temmelig gamle, men de
kan da bruges.
Det bedste ville selvfølgelig være hvis jeg
kan få nogle af de nye billeder I alle sammen
har liggende i skuffen.
Derfor, grav ned i skuffer, skabe, reoler,
garager, skotøjsæsker eller hvor fa.... I ellers
gemmer jeres MR2 billeder og send eller
mail dem til mig.
Du har to muligheder:
1. Du putter dine absolut bedste MR2
billeder i en konvolut og sender det til
nedenstående adresse. Hvis du vil ha' dine
billeder igen, så vedlæg en frankeret
svarkuvert, så returneres de, ligeså snart de
er indscannet.

billeder og mailer dem til nedenstående
adresse, eller gemmer dem på en diskette/
Zip/Jazz/Syquest/brænder dem på en CDROM - helst i ”jpg” format. Men har du
ikke andre muligheder kan næsten alle
formater bruges.
Billederne kan vise alt mellem himmel og
jord - bare det er MR2 relevant.
Men send gerne et billede med af dig selv
(evt. sammen med din MR2) til vores
medlemsliste.
Jeg kan ikke garantere at vi bruger alle
billederne, og omvendt '"risikerer" alle
tilsendte billeder at komme på vor site :-)”
Send billederne til:
Thomas Funder
Trekanten 6
3460 Birkerød
eller mail til:
thomas@mek.kts.dk

2. Du indscanner dine absolut bedste MR2
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Idag er det fredag d. 17. og klokken er 10.30, hvis
det siger dig noget...!
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Toyota har fået grønt lys til Formel 1
af Bo Uhrskov
I december så jeg følgende pressemeddelelser på
www.jubii.dk, som bekræfter Toyotas indtræden i
Formel 1.
”Toyota Motor Corporation (TMC) har i
dag erhvervet sig retten til at stille op
Formel 1 verdensmesterskabet, da FIA
(Federation Internationale de l'Automobile)
certificerede Toyota til at blive det 12 og
sidste team i feltet. Toyota Motorsport
GmbH (TMG), TMCs afdeling i Køln og
FIA har underskrevet en kontrakt der gør
det muligt for Toyota at stille op i formel 1
feltet. "Timing er helt rigtig for os, og vi
tror på at det er det helt rigtige vi gør," siger
en jublende glad svensker Ove Andersson,
der er direktør for TMG. Toyota har altid
forsøgt at være med fremme i motorsporten. Og nu da vi træder ind i F1
forventer vi selvfølgeligt at Toyota kommer
godt ind i det 21. århundrede, og det
forventes at vi inden for meget kort tid vil
offentliggøre en dato for hvornår vi indtræder i sporten. Derfor er det besluttet at
Toyota straks vil speede op for deres
aktiviteter. Toyota også skrevet kontrakt
med Michelin, som således bliver deres
dækleverandør, og det er der ikke noget
usædvanligt i, for i Verdensmesterskabet i
Rally, Le Mans og All-Japan GT Championship har bilerne alle kørt på Michelin dæk.”
”Toyota godkendt - og opruster
Efter at Toyota har gjort det klart at de vil
stille til start i Formel 1 i år 2001 er der
blevet travlhed. Toyota-teamet vil få base i
den europæiske afdeling af Toyota i Köln.
Om teamet så når at blive klar til 2001 er så
en anden sag - det var vigtig for Toyota at få
lagt det enorme depositum sådan at andre
teams ikke fik retten til den sidste plads i
Formel 1. "Vi ønsker at gøre det i 2001 hvis
det bliver muligt efter vores forskellige
forberedelser og det vil blive vores største
investering i motorsport nogensinde," siger
Akihiko Saito, direktør i Toyota. Teamet har

flere gange forsøgt sig i Le Mans, men har
endnu ikke formået at vinde 24-timers løbet
- men de har godt nok været minutter fra at
vinde løbet...
Formel 1-projektet gør også at Toyota ikke
længere har ressourcer til også at deltage i
Le Mans. Dog vil de fortsætte deres
engagement i ChampCar, hvor de blandt
andet indgår et nyt samarbejde med Ganassi
-teamet der har været dominerende de sidste
fire år.
Nu har Toyota også fået FIAs blå stempel
på at de er sikret den sidste plads.
"Kontrakten gør det muligt for os at deltage
i 2001, men senest året efter," siger en
talsmand fra Toyota. Derudover er det
blevet bekræftet at teamet kommer til at
køre med Michelin, som også skal leverer
dæk til Williams i 2001. Toyota går efter at
komme ind i Formel 1 så hurtigt som
muligt, også for at være i stand til at
konkurrere med deres rivaler fra Honda.
Teamet er allerede i fuld gang med at bygge
en vindtunnel der kan benyttes af modeller i
halv størrelse. Derudover er der ved at ske
nogle personaleændringer sådan at de
personer der tidligere var beskæftiget i rallyafdelingen nu overføres til Formel 1projektet. Den tekniske leder bliver Andre
de Cortanze, der tidligere har været i Formel
1 for Sauber. Motorudviklingen kommer
Luca Marmorini til at forstå - med en
baggrund hos Ferrari. Derudover ventes det
at Nick Wirth der valgte at forlade Benetton
tager til Toyota, samt at Bernard Dudot, der
er tilknyttet Prost-Peugeot og tidligere med
baggrund hos Renault, også er på vej til det
japanske fabriksteam. Der er endnu ikke
udnævnt nogen testkørere for teamet, i dets
udvikling.”
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MR2
af Torben Kjærbro
”Hvilken glæde det er at læse januar udgaven af Bil
Magasinet, Millennium - 100 biler gennem 100 år”, siger
MR2 klubbens formand Johnny Friis.
”Ud af alle biler til dato, præsenterer de 100
milestones og vores egen øjesten, MR2 er
selvfølgelig med.”
”Jeg er en meget glad mand”, udtaler Johnny Friis.
”Man burde skynde sig at finde et uspoleret og helt
originalt eksemplar mens man stadig kan. Den bliver
helt sikkert en klassiker....”
Og vi har fået lov at gengive artiklen her i vores
klubblad.
Tak Mikkel Thomsager!
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Frederikshavn Classic Car Show
Vi har modtaget::

Lørdag 3/6 og søndag 4/6 2000
Knivholt Hovedgård, Frederikshavn
Der bliver en fantastisk blanding af klassiske
biler og motorcykler.
Individuelle udstillere samt danske, norske
og svenske klubber viser sine klenodier fra
forskellige årtier. Stumpemarked, Concours
de Charme, aktiviteter for børn og voksne,
musik og underholdning for hele familien.
Den 3. og 4. juni arrangeres for andre gang
Frederikshavn Classic Car Show på
Knivholt Hovedgård i Frederikshanvs
vestlige udkant.
UDSTILLINGEN
Vi inviterer biler, motorcykler, knallerter og
tungere køretøjer, der er over 25 år gamle,
samt sportsvogne og luksusbiler. De, der vil
deltage i klubudstilling, bedes kontakte sin
klub. Kun forhåndstilmeldte køretøjer kan
deltage.
3 deltagermuligheder for udstillere: lørdag
eller søndag eller lørdag + søndag.
Udstillingen er åben for publikum lørdag 11
-17 og søndag 10-16.
CONCOURS DE CHARME
Konkurrencen, hvor deltagerne vil charmere
jury og publikum med tidstypisk påklædning
finder sted lørdag kl. 14 og søndag kl. 13.
Forhåndstilmelding.

CLASSIC GALLA-SHOW
Lørdag aften inviteres udstillerne til middag
med underholdning i gårdens store lade.
Gratis for udstillere mens ”co-drivers”,
familiemedlemmer og markedsdeltagere deltager for favørpris.
Forhåndstilmelding. Betaling på plads.
Tilmelding inden den 7. maj 2000.
Information og tilmelding:
www.classicshow.com (opdateret i februar)
eller:
Arne Olesen (Dansk Ford A Klub),
Nørgårdsvej 51, DK-9970 Strandby
Tlf. 98 48 05 62, efter kl. 19
Mail: arne.olesen@email.dk
Halvard Tofteberg (NVMK), Mosevej 11,
Gærum, DK-9900 Frederikshavn
Tlf. 98 48 60 74, kl. 18 - 19
Mail: halvard@tele.dk
Annika Hammarberg (MCV Sverige)
Høgås 6439, S-427 50 Billdal
Tlf. +46 31911380 Fax:+4631911950
Mail: annika.hammarberg@swipnet.se

Meld dig til !!!
Vi flytter vores eget træf én uge...
(se Træfkalenderen næste side)
Kontakt Johnny Friis

MR2 blad nr. 29 - side 8

Træf 2000.
29. april - 1. maj:

2 Int. MR2 Træf Lerchfeld ved Augsburg/Tyskland. Der kommer
medlemmer fra den tyske, hollandske, schweiziske og engelske MR2
klub. Hvad med den danske ?

3. - 4. juni:

Frederikshavn Classic Car Show.
(Se foregående side)

9. - 11. juni:

MR2 Træf på Sjælland. Datoen er ikke fastlagt endnu, men det bliver
her omkring. Dette er vores eget træf, så her deltager alle selvfølgelig !!!

28. - 30. juli:

Int. Celica, Supra og MR2 Træf i Møjls ved Rødekro.

19. - 20. august:

MR2000, MR2 Drivers Club Ltd Millennium Gala Day. Crowthorne/
England. De vil prøve at samle 2000 MR2’ere !!!
Se mere på http://www.mr2dc.com/mr2000.htm

25. - 27. august:

MR2 Træf på Fyn/Jylland. Datoen er ikke fastlagt inu, men det bliver
her omkring. Dette er vores eget træf, så her deltager alle selvfølgelig !!!
Listen vil blive opdateret løbende og trykt i hvert klubblad.

Og husk: Din bil behøver IKKE at være perfekt for at være med !!!
Har du lyst til at deltage, få flere oplysninger eller følges med andre fra klubben, så kontakt:
Johnny Friis på 75 56 31 40 eller 40 33 28 63.

Parkeringspladsen
KØBES:

KØBES:

Sportsrat inkl. nav.

MR2 skala modeller (1/18 - 1/24).
Alt har interesse, dog pæn stand.

Bil magasiner fra MR2’erens fødsel.
Alt hvad der er skrevet om MR2’eren
gennem tiden, evt. kopier, dog helst
originale.
Kontakt:
Casper Mysling
Bystævnevej 39
5610 Assens
Tlf. 21 74 80 50
mysling@hotmail.com

Kontakt:
Torben Kjærbro
Kronprinsensgade 22
6700 Esbjerg
Tlf. 72 12 48 09
two4media@it.dk
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Medlemslisten
Nr
Fornavn
1 Jarin NeergaardNielsen
2 John
3 Hans C
4 Carsten
5 Niels
6 Mikael
7 Hans D
8 Henrik
9 Kjeld
10 Jørgen
11 Torben
12 Martin
13 Bo
15 Jytte
16 Flemming
17 Jesper Stig
18 Johnny
19 Thomas
20 Kurt
21 Peter
22 Jan Ole
23 Kim
25 Ronnie R
26 Steen
27 Kurt
28 Rikke
29 Danny Als
31 Nicolaj
32 Kim
34 Casper
35 Peter
36 Ove
38 Rene
40 Thomas
41 Kåre
42 Casper
43 Bjørn
45 Anette
46 Torben
48 Ulrik
49 Johan
51 Lars B
52 Rene
53 Danny
54 Michael
55 Kjeld
56 Martin
58 Tsukasa Jon
59 Tommy
60 Michael
61 Jesper Wiig
62 Jens-Peter L
63 Lis Vera
64 Casper
65 Morten
66 Lars Møller
67 A. Johs
68 Jakob
69 Christian
70 Trygue
71 Linette E
72 Ole
73 Annette
78 Inger Tingskov

Efternavn
Bertelsen

By
Rødkærsbro

Christensen
Hartung
Ørbjerg
Erting
Merrild
Børsting
Skov
Jørgensen
Lindehøj
Hansen
Høien
Uhrskov
Ottesen
Frederiksen
Johansen
Friis
Funder
Skipper
Andersen
Sørensen
Rasmussen
Madsen
Hansen
Søe
Nielsen
Jensen
Lip
Karlsson
Hundebøl
Kibsgård
Andersen
Leed
Hansen
Knudsen
Jespersen
Spure
Næsager
Kjærbro
Ærenlund
Kunckel
Christensen
Sundahl
Nielsen
Mondrup
Christensen
Jensen
Osanai
Scheffel
Madsen
Pedersen
Pedersen
Jørgensen
Mysling
Walther
Sørensen
Hacke
Mevlengracht
Rasmussen
Andersen
Thomsen
Jacobsen
Krogh
Jensen

Skiby
Vojens
Slagelse
Helsingør
Karlslunde
Vordingborg
Holbæk
Rodby
Vejby
Ø. Ulslev
Vanløse
Kjellerup
Ringsted
Sakskøbing
Smørum
Fredericia
Birkerød
Øster Ulslev
Bjerringbro
Høng
Broby
Kærteminde
Nykøbing Falster
Birkerød
Silkeborg
Østbirk
Nr. Åby
Vipperød
Esbjerg N
Erslev
Holstebro
Thyholm
Middelfart
Humble Langeland
Silkeborg
Borup
København SV
Esbjerg
Fredericia
Odense
Olgod
Kolding
Havdrup
Havdrup
Søborg
Thyholm
Havndal
Hedehusene
Roskilde
Slagelse
Bjerringbro
Frederiksberg
Assens
Stenlille
Bjerringbro
Eskilstrup
Odense
Marslev
Hasle
Søborg
Bredebro
Struer
Struer

Farve

Årgang

Mørkegrøn
Rød
Sort
Mørkegrøn
Rød
Rød
Gul
Mørkegrøn
Rød
Hvid
Gul
Sort
Rød
Hvid

1985

Rød
Rød
Rød
Rød
Mørkegrøn
Mørkegrøn
Hvid
Sølv
Rød
Rød
Rød
Mørkegrøn
Metal Blå
Hvid
Rød
Gul
Rød
Hvid
Sort
Mørkegrøn
Sølv

1985
1988
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1987
1986
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

Rød
Gul

1990
1985
1988
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1992
1985
1985

Reg Nr

PX 30 811
TR 33 972

Km
128.000
170.000
94.000
102.000
60.000
215.000
374.000
192.000
83.000
175.000
197.000
177.000
125.000

ST 40 890
SV 22 027

135.000
262.000
136.000
107.000
106.000
120.000
150.000
97.000
145.000
120.000
156.000
130.000
132.000
120.000
180.000
260.000
220.000
153.000
221.000
130.000
187.000

1985
1985

SM 35 051
RY 37 593

220.000
223.000

Rød
Sort
Rød

1994
1985
1986
1985

SM 46 240
SX 47 710

Rød
Hvid
Rød

1991
1986
1987

TB 45 980
TD 23 817
TD 56 442

148.000
160.000
86.000

Sort
Tyrekies
Sølv
Rød
Hvid
Rød
Sort
Rød
Rød
Rød
Sort
Gul
Sort

1991
1987
1985
1985
1985

NB 40 007
SZ 23 652
PT 48 665
TB 46 201
TM 29 920
TK 55 332
SN 21 922
RN 36 613
OC 23 904
SV 35 471
TN 46 046
TL 27 910

67.000
80.000
190.000
232.000
171.000
110.000
214.000
126.000
150.000
174.000
180.000
140.000
155.000
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1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986

OD 27 702

SR 58 813

FD 49 474

SZ 20 946
OZ 52 800
SL 22 148
ST 43 336
SV 34 048
RY 50 367
ST 36 135

90.000
170.000
142.000

Min MR2 historie
af Casper Mysling
mysling@hotmail.com
Nu hvor vi er kommet ind i de mindre sjove
måneder, med hensyn til kørsel i MR2,
syntes jeg at det var på tide at bringe en lille
solstråle historie. Samtidig sender jeg et foto
af mig selv ved siden af mit allerbedste
legetøj, på en flot sommerdag, hvor vi lige
var i Skagen et smut.
Jeg kendte ikke MR2’eren ret godt da jeg
købte den, men jeg fik de største julelys i
øjnene da jeg tilfældigvis så den på auktion i
Vejle, en kold januar måned. Fra det øjeblik
jeg så den trille langsomt forbi mig, vidste
jeg at jeg måtte eje den bil. Med hurtige
anarkiske skridt, optog jeg forfølgelsen af
bilen. Ca. 200 skridt senere stod jeg ved
siden af min drøm. Jeg satte mig ind, og
startede den. Så nørklede jeg med at finde
håndtaget til motorrummet (jeg vidste godt
at maskinen lå bag sæderne). Jeg fik åbnet
og stod og kiggede lidt derned, uden at have
et klap forstand på hvad jeg skulle kigge
efter. En mand i orange jakke, prikkede mig
på skulderen og bad mig lukke hjelmen.
Han satte sig ind og kørte. Jeg optog igen
forfølgelsen af bilen, der nu trillede ind i
varmen for at finde sig en ny ejer. 1., 2., 3.
gang og bilen havde bestemt sig for at den
ville med mig hjem. Ca. 10 min. efter at jeg
så bilen for første gang, stod jeg nu med
nøglerne til den.
Det er nu helt præcist ét år siden, og det
værste ved det, var at jeg kun var 17 år, og
der stadig var én måned til jeg fyldte 18.
Nu vil I nok sige til jer selv, at det var noget
af en satsning, at købe en 14 år gammel bil,
som man ikke aner noget om, og så når man
kun er 17 !!
Og I har ret. Det var noget af en satsning,
men jeg har ikke fortrudt det på noget
tidspunkt. Mig og min MR2 har tilbragt
utroligt mange skønne timer sammen. Og
jeg har allerede kørt 30.000 km i den. Dertil
skal det siges, at min MR2 kører hele året,

hver dag, om det regner eller sner! Altså
næsten; den er faktisk ikke så glad for at
køre i sne, men det er nok fordi at jeg ikke
kan nænne at tage de brede alu-sutter af.
Den mister lidt af sin charme, med smalle
stålfælge og pigdæk.
Jeg ved naturligvis godt at det ikke er det
mest fornuftige man kan gøre, hverken det
med alu-fælgene, eller det med at køre rundt
i salt og sjap, men det kan sagtens lade sig
gøre uden at ødelægge mere end højst
nødvendigt. MR2’eren bliver grundigt
vasket mindst én gang om ugen, så der ikke
begynder at komme grimme rustpletter.
Jeg er blevet 19 når I læser dette, men jeg
går stadig på handelsskole, så ind imellem
har MR2’eren været hård ved min
pengepung. Jeg blev nødt til at skifte
motoren først i september 99, da havde den
kørt 215.000 km, og den havde ikke lyst til
flere. Da jeg på grund af min manglende
erfaring ikke selv tør kaste mig ud i
reparationer der er mere omfattende end at
skifte bremser eller startmotor, kørte jeg
bilen op til JH Auto. Her fik jeg en 141
hestes motor, der havde kørt 68.000 km
monteret, og det har jeg ikke fortrudt!!!!!!
Det er en fremragende maskine, og den har
lidt mere at give af end den gamle 124
hestes motor. Den kan VARMT anbefales
til alle. Jeg fik også monteret alarm og
startspærre hos JH Auto tidligere på året, så
nu er jeg mere tryg ved at lade bilen være
alene.
Nu er undervognen begyndt at brokke sig
lidt, men der skal spares lidt mere sammen,
inden der bliver råd til at få skiftet de
nødvendige dele. Samtidig vil jeg gerne have
bilen sænket et par centimeter, og jeg hører
meget gerne fra MR2 kørere der har gode
erfaring med sænkning og valg af
støddæmpere. Selvom jeg bruger mange
penge på bilen, fortryder jeg intet; jeg kan
ikke på stående fod komme i tanke om
noget jeg hellere ville bruge alle mine surt
tjente penge på, og så er det da dejligt altid
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at have et eller andet at gå og nørkle med.
Jeg glæder mig til nummer to sæson med
MR2’eren, og håber at se ALLE til det nye
årtusinds første to træf.

Og til alle jer der er fornuftige nok til at
stille MR2’eren i hi vinteren over:
Husk nu lige at trille en tur i den, på en flot
klar, men sikkert kold solskinsdag, det dør
den ikke at!!!!!

Dagen...
af René Leed
Den 11. september 1999 vil jeg aldrig
nogensinde glemme. Vi, Rikke & jeg, stod
op klokken 06.30, skyndte os ud af døren, vi
skulle nemlig til Jyllandsringen, for at
studere vores drømmebiler, FERRARI.
Jeg havde i forvejen aftalt et møde med et
andet medlem af MR2 klubben, Jørgen
Lindehøj, som ville være der i sin
Testarossa. Vi mødtes med ham, og fik en
snak om diverse MR2 og Ferrarier. Jeg var
så fræk (kunne ikke lade være) at spørge, om
han ikke kunne arrangere en tur i et
passagerer sæde. Han kunne selvfølgelig
ikke love noget, men han ville da gerne
prøve.
Der var 42 Ferrarier til stede, det var et
smukt syn. Vi var henne at studere hver
enkelt nøje. Toppen var Carsten Ree’s (ejer

af Den Blå Avis) F50, den er altså overfed.
Det er 2,2 mill. + moms + afgift også. Som
reservevogn havde han sin F40 med.
Endelig skulle løbet i gang. Der lyder sgu
godt med alle de V12’ere på en gang. Det
var lækkert lige fra første brøl, men hvad var
det. F50’eren kunne ikke følge med de
andre. Med en Formel 1 maskine og topfart
på 327 km/t, blev den overhalet af de 3
andre i feltet. Det viste sig heldigvis ikke at
være mekaniske fejl. Det var bare en knægt,
der knapt nok havde fået kørekort endnu,
som havde lånt den af Carsten Ree. Efter
ca. tre kvarter ringede min telefon pludselig.
Det var Jørgen. Han ville lige snakke med
os, så vi skulle møde ham i pitten med det
samme. Han havde fået presset sin
Testarossa på et ekstra heat, så der var
blevet plads til, at jeg kunne komme med et
par omgange. Vi skulle mødes igen ca. en
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time senere, og så skulle jeg med en tur i
min drømmebil.
Jeg stod selvfølgelig klar i rigtig god tid, og
så blev der kaldt på mig. At stå ved siden af
sådan et vidunder og så lige så stille sætte sig
ind i den, det er bare lækkert. Høre de 12
cylindre starte, det kan selv Beethoven og
Mozart tilsammen ikke gøre bedre. Og så
ruller vi. Ruller og ruller er måske så meget
sagt, for det rykker sgu godt, når 390
stejlende heste vil hjemmefra. Den ligger
skide godt på banen, man kan godt mærke,
at det er en lidt dyrere undervogn, end den
der ligger i min MR2. Vi når godt rundt i de
første sving og så kommer vi til langsiden,
der er den lige ved at snuse til de 200 km/t
og så får den ellers i svingene igen. Men i
hesteskosvinget er Jørgen overmodig, og vi
snurrer rundt. Pludselig ser vi snuden af
ham, der kører bagved. Der sker heldigvis
ingenting. Jørgen tager det med et smil og
siger. " Nu kan du også prale med, at du har

prøvet at spinde i en Ferrari ." Det kan du
også tro, jeg har gjort lige siden. Vi kører
ind i pitten igen, og så skal der tages
billeder.
Forinden havde vi mødt Martin Høien og
kæresten; selvfølgelig var de der også.
Efter den famøse køretur møder vi flere
klubmedlemmer, nemlig Casper og Rikke
og designeren af vores klublogo, Jesper.
Dem spiser vi noget frokost sammen med,
og overværer resten af dagens program
sammen.
Dagen slutter af med Carsten Ree på
banen i sin F50, efter han tidligere på
dagen havde en afkørsel, og skulle en tur
på værksted for at få fjernet grus og få
tjekket undervognen for skader. Den blev
meldt køreklar, og han var bestemt ikke
påvirket af at have haft de mange millioner
ude at botanisere.
Jørgen Lindehøj. Du har givet mig et
minde for resten af livet. TAK.

Rabat til MR2 medlemmer.
Birkerød d. 12/1-2000
Vi syntes hos os, at alle Toyota skal bruge
originale reservedele. For det første fordi
ingen ved bedre end Toyota, hvad der
passer til deres modeller. Og fordi ligemeget
om man køber motor, el-dele eller karosseridele så passer de perfekt. Og det viser sig tit
og ofte at originale reservedele, til Toyota i
alt fald, er billigere end uoriginale dele. Vi
syntes det er alle tiders at der findes en klub
som jeres, og det er flot at I har så stort et
medlemstal som I har. Vi syntes, så også at,
når man prøver at ”holde liv i” sådan nogle
ældre modeller som MR2 nu er gået hen og
blevet, er det er sjovest at bilen er så original
som muligt. For det er jo bilen som den nu
er, man kan lide og ikke alt det ”gejl” der
bliver klistret på, men der er vi jo heldigvis
forskellige.
Vi vil gerne, som autoriseret Toyota
forhandler, tilbyde alle medlemmer i MR2
klubben med et gyldigt medlemsnummer,

rabat på originale Toyota reservedele, hvis
det kunne have nogen interesse.
Alm. originale reservedele
Dæk
Starter og generator

25%
25%
25%

Vi har indtil flere dele på lager til MR2, så
ring og hør nærmere.
Reservedele’s direkte tlf. 45 82 13 96, spørg
efter Benny Darman, Erik Darman eller
Henrik Rønne.
Med venlig hilsen, Søe Automobiler A/S
Kurt Søe
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MR2 .... statistisk set
af Torben Kjærbro
Vidste du at ved udgangen af juni 1999 var
der totalt produceret 299.801 MR2’ere?
I Danmark er der totalt solgt 652 MR2’ere
siden 1984, alene i ’85 blev der handlet 486
stk.
I 1996 var der 493 stk. indregistrerede
MR2’ere i Danmark. Nogle af dem kommer
fra udlandet, ofte Schweiz.
Nede i alpelandet har de solgt 4.695 stk.
siden ’84, og interessen har været støt
stigende siden introduktionen. Således
toppede salget i ’90, med 1.474 stk.
USA og Canada har fælles import og de
topper listen over antal solgte (importerede)
MR2’ere, med 129.977 stk. ialt 1984-99, flest
i ’85 (hold fast... 37.674 stk.!). Japan ligger
lige bagefter med totalt 109.217 stk., flest i
’90 (19.258 stk.) men også i introduktionsåret ’84 blev der solgt 12.109 stk. I England
er det totale importerede antal 31.209 stk.,
flest i 1991 (4.791 stk.), imens Tyskland har
aftaget 9.850 stk., flest i 1991 - nemlig 2.822
stk. Så vi halter en del efter herhjemme.
Dog ser det væsentligt ”værre” ud i lande
som f.eks. det tidligere Jugoslavien. Der er
solgt 1 stk. (ét) og det var helt tilbage i
1984...

Og så skal det lige siges, at der i Holland er
importeret 768 stk. officielt, men MR2
klubben i Holland har en hel del flere
medlemmer end os, set i forhold til antallet
af importerede biler!!
Skal vi ikke prøve at love hinanden, at dette
første år i det nye årtusinde, skal være
”hverveår” for MR2 Drivers Club
Denmark?! Altså, hver gang du ser en MR2
uden rudestreamer eller klublogo, så stop
den (!) og fortæl om klubben. Eller sæt en af
vores hvervefoldere i forruden (kan
rekvireres hos undertegnede).
Det ville være dejligt at se 100 eller flere
medlemmer på medlemslisten... og 3-4 biler
mere til træf.... så se nu at komme i
”omsving”. :-)
Og med en stort medlemsantal, kan vi
måske pludselig få en masse annoncører/
sponsorer, fordele ved forsikringsselskaberne, billig autohjælp, eller hvad ved jeg.
Hvis du har fået lyst til mere statistik, og har
adgang til internettet, så kig på denne side:
www.central-motor.co.jp/mr2hp/
STATISTICS.htm
Den er overvejende japansk, men dele af
den er oversat til engelsk.
God fornøjelse. Og god jagt!!!!
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BRYST: CLUB-LOGO
0-2 år - xxxl

CLUBPRIS KR. 85,-

RAR AT HAVE MED TIL
TRÆF!!

SUPER FLOT NØGLERING
M. CLUBLOGO

CLUBPRIS KR. 50,-

LÆKKER JAKKE M. CLUBLOGO
PÅ BRYST

TELESKOP-PARAPLY 22 CM
RØD/HVID M. LOGO

CLUBPRIS KR. 595,-

CLUBPRIS KR. 60,-

STREAMER TIL BAGRUDEN
AF DIN MR2

JAKKE

PARAPLY
STREAMER

NØGLERING

T-SHIRT

HVID EL. GRÅMELERET
RUND HALS - 100% BOMULD
RYG: MR2 DRIVERS CLUB DENMARK

"MR2 DRIVERS CLUB DENMARK"

CLUBPRIS KR. 40,-

ALLE PRISER ER INCL. MOMS
BESTILLING: 20157003/97872015/86812442 EL. @: RALTENBORG@COOL.DK
BETALING:
PR. CHECK EL. PR. KONTOOVERFØRSEL
LEVERING:
PR. B-POST + LEV. OMK. CA. KR. 30,INGEN RETURRET

