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Formandens klumme
Så er sommeren lige om hjørnet.
Når I læser dette skulle min MR2 gerne være på
dækkene igen, og den hjemlige MR2 idyl være
genoprettet.
Det er snart træf tid, og vi skal ud og se om der er nogle som
har kælet lidt for dyret, i løbet af vinteren.
Jeg kender ihvertfald et par stykker, som ikke har kunnet holde
fingrene fra værktøjet.
Hvis alt har flasket sig, burde der være et program for vores
første træf i dette blad.
HUSK NU, din bil behøver ikke være perfekt for at deltage og
jeg håber at se nogle nye ansigter til årets første træf.

Materiale til næste blad
SKAL være redaktionen i
hænde senest
15. AUGUST 2000
kl. 12.00
Email, post, brevdue, personlig leveret alt modtages!
Klubben støttes af:

Metax-Olie A/S
9000 Aalborg
Tlf. 99 33 33 66

Bramtec

Vi har også besluttet at flytte generalforsamlingen til det første
træf i år, så mød op og gør din indflydelse gældende.

6740 Bramming
Tlf. 75 10 22 90

Johnny Friis
Formand

Biler og Udstyr
8600 Silkeborg
Tlf. 86 81 58 15

MR2 blad nr. 30 - side 3

MR2 træf - Sjælland
Program for forårstræf i Roskilde, 2. - 4. juni 2000.
FREDAG / 2. JUNI
Kl. 17.00 Træffet starter på Roskilde Campingplads, vi slår vores telte op,
booker os ind i hytter hvis nogen vil det.
Kl. 19.30 Vi kører ind til Roskilde og spiser. (Der bliver ikke bestilt bord på
forhånd, ligesom stedet heller ikke er valgt på forhånd, det beslutter
vi sammen. Vi er tilbage på campingpladsen ca. kl. 21.00, så er der
aftenhygge på campingpladsen resten af aftenen.
LØRDAG / 3. JUNI
Kl. 9.00 Morgenmad.
Kl. 10.30 Generalforsamling, se program andetsteds.
Kl. 12.00 Vi kører en tur i Roskilde og omegn, senere finder vi et sted og
spiser. (Der bliver ikke bestilt bord på forhånd)
Kl. 14.00 Vi kører til Borup og ser på et renoveringsprojekt af en MR-2.
Kl. 16.00 Vi kører til Holbæk Go-kart Land, vi har lejet banen for en time, så
her kan alle få afprøvet deres drømme om at køre racerløb.
Senere spiser vi samme sted.
Kl. ? Vi kører tilbage til campingpladsen.
SØNDAG / 4. JUNI
Kl. 9.30 Morgenmad, herefter pakker vi vores telte.
Kl. 11.00 Der er ikke planlagt yderligere, men vi finder nok på et eller
andet for de næste par timer.
GENERELT OM FORÅRETS MR-2 TRÆF :
Træffet afholdes på Roskilde Camping. Her har vi tidligere afholdt træf tilbage i
foråret 1998. Campingpladsen ligger ca 4 km nord for Roskilde ned til fjorden.
Det er nemt at finde, I kører i retning mod Hillerød ad hovedvej 6.
Overnatningsprisen er 57,- kr. pr. døgn. Der er også mulighed for at leje hytter.
Adressen er:
Baunehøjvej 7, Veddelev, 4000 Roskilde. Tlf. 46 75 79 96.
http://www.sima.dk/roskildecamping
fortsættes...
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MR2 træf - Sjælland
Kl. 10.30 lørdag, afholder vi generalforsamling: Til det er der afsat 1½ time,
men hvis der er behov for længere tid forskydes dele af dagens program. Hidtil
har der ved generalforsamlingerne været en masse gode indlæg og forslag fra
klubbens medlemmer, så vi ser frem til en god generalforsamling igen i år. Vi vil
tillade os at afsætte den tid der må være behov for.
I Borup skal vi ned og se på Bjørn Spurre’s MR2. Han er i gang med et stort
renoveringsprojekt, og den er totalt adskilt, så det bliver interessant at se og
høre om hvordan Bjørn griber den sag an.
Kl 17.00 skal vi være ved Holbæk Go-kart Center. Vi har booket banen for en
time og her står 6 go-karts til rådighed, så vi skal køre holdkørsel. Samlet pris er
2.500,- kr. Antallet af go-karts kan reduceres, så 5 stk koster 2.100,- kr.
Herefter er der fællesspisning i Go-kart Centerets restaurant; menuen står på
oksefilet og glaseret skinke, flødestuvede kartofler med salat.
Pris pr. kuvert 119,- kr.
Se mere om Go-kart Land på http://www.go-kart-land.dk
Arrangør af forårstræffet er MR2 klubbens bestyrelse, og af hensyn til bestilling
af aftenmenuen lørdag aften, vil vi gerne have jeres tilmelding så hurtigt som
muligt.
Vi ser frem til en stor tilslutning.
Tilmelding til :
Formand Johnny Friis
Næstformand Henrik Skov
Bestyrelsesmedlem Martin Høien
Bestyrelsesmedlem René Leed
Sekretær Torben Kjærbro

75 56 31 40
59 43 84 23
40 56 70 96
97 87 20 15
72 12 48 09
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Henrik Skov

40, fed og færdig!!!
Hej MR2-læsere!
Den 3. december 1999, som alle ved, ramte
en orkan Danmark og mange mistede tag
over hovedet. Orkanen ramte heldigvis ikke
vores hus særlig slemt, men til gengæld
vores lille sportsvogn. MR2’eren var bakket
ud af garagen, fordi min far var ved at male
og reparere dele af vores Mitsubishi Pajero.
Da det blev mørkt og orkanen ramte ville
min storebror, som var den eneste hjemme
på det tidspunkt, flytte MR2’eren. Da der
ikke var noget strøm på bilen, skyndte han
sig at hente startkabler og sin firmabil, så
han kunne få den startet. Men da han få
minutter senere var kommet tilbage, lå bilen

trykket ned i jorden under vores 40 år gamle
cedertræ. Det var et held at han ikke var
gået i gang med at flytte den øjeblikket før,
for så kunne han ligeså godt have mistet
livet. Heldigvis for bilen, var træet landet
sådan, at bilen kun fik buler og en smadret
forrude. Nu er bilen blevet repareret og den
kører ligeså godt som før.
Min far havde altid ønsket sig en sportsvogn
under træet, men det var ikke lige på den
måde han mente det…
Med venlig hilsen
Lasse Hundebøl, 15 år fra Esbjerg.

Top venstre:

Træet har lagt sig, og det ser
ikke for godt ud...
Top højre:
..slet ikke heroppe fra!
Midt venstre: Der savses og slæbes.
Midt højre:
Skaden er heldigvis begrænset.
Nederst:
Man tror det næppe, men bilen
overlevede.
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Minitest -Toyota Celica
Indrømmet. Jeg var ikke vild med den nye
Celica’s design, da jeg først så den. Jeg syntes
den lignede noget Ford havde begået. Men efter
en week-end i selskab med bilen, hvor ethvert
stop, betød jeg lige skulle en tur rundt om bilen,
så må jeg indrømme at den faktisk er lidt fræk at
se på. I selskab med MR2 Mk. 3 er den måske
ikke helt så fræk, men der er noget Ferrari 550
Maranello over fronten. Bagenden har jeg stadig
lidt svært ved at vænne mig til...
Toyota i Esbjerg var som sagt så flinke at lade
mig teste bilen over et par dage, og det gav mig
mulighed for at prøve hvordan motoren føltes i
Celica’en.Jeg synes at motoren er meget lækker,
den trækker godt, og accelerationen er ”kanon”.
Mere om det lige om lidt.
Forhandleren havde monteret 18” fælge, og
sænket undervognen, og det gjorde - som ventet
- at Celica’en lå perfekt i alle kurver, selv ved
(meget) høj hastighed. Ikke et øjeblik følte jeg at
den ville give slip.
Man sidder rigtig godt i sæderne, og for en
person i min størrelse, holder de godt fast når
det går ud i fædrelandet. Jeg var ikke omme på
bagsædet - hvad skulle jeg også dér?? - men det
er nærmest et ”nødbag-sæde” til mindre børn,
og måske familiefaderens undskyldning overfor
konen, for at vælge Celica’en fremfor en
almindelig familiebil. En fin undskyldning hvis
du spørger mig...
Som noget nyt i en Toyota, er benzin- og
temperaturmåler flydende krystal. Det virker
rigtig fint. Generelt er instrumenterne o.k., dog
kunne jeg godt ønske mig omdrejningstælleren
midt i ”billedet”, specielt fordi der skal ca. 4.500
omdr. til, før en Celica rigtig begynder at rykke.
Det giver til gengæld rig mulighed for at få
skiftet i den lækre 6 trins gearkasse. Den må

gerne følge med til MR2 også!
Hvis alt går efter planen, kommer der en 187
hk’s version af 1.8 motoren, den kan vi glæde os
til, specielt hvis den også bliver mulig i
MR2’eren!
Jeg havde en dejlig week-end i en sort, lav
Celica, det må jeg indrømme, og selvom
motoren ligger i den forkerte ende, så er det en
bil der kan få gang i førerens ”pumpeværk”.
Torben Kjærbro
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 Der er pakket i Celica’s
motorrum.
God kørestilling, og midtersektion
som i en ”rigtig” Toyota.... 
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Ferrari Testarossa
René Leed (den gæve gut fra Thyholm), fortalte i
sidste blad om hvordan han fik opfyldt sin store
drøm; nemlig at køre (med) i en Ferrari.
Jørgen Lindehøj stillede nemlig op til Ferrari
klubbens dag på Jyllands-Ringen i sin Testarossa.
Jørgen har forresten også en MR2. Han har jo
forstand på biler.

 En Testarossa har... øhh...hvad skal
man sige.... ”håndbrede” dæk??!!!

 René og Jørgen er klar til afgang.

 René siger tak til Jørgen Lindehøj for en fantastisk oplevelse.
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Hvad er bedst på nettet?
At internettet kan bruges til
mange fornuftige ting, kan de
færreste vel være i tvivl om. F.eks.
kan man finde alle mulige oplysninger om MR2, lige fra klubsider,
til ”officielle” Toyota MR2 sider.
Som du kan se andetsted i bladet,
er klubbens egen hjemmeside
netop blevet skamrost i et af
bilbladene herhjemme.
Her viser vi et par andre
interessante sider.
Har du et godt tip eller kender du
en god MR2 hjemmeside, så skriv
til redaktionen.
Torben Kjærbro
 Toyota Danmark har lavet
en hjemmeside, udelukkende med
den nye MR2.
Her finder du bl.a. en blæret
MR2 Screensaver. Eller hvad
med en reklamefilm, som man
kan afspille for kæresten på
strategisk rigtige tidspunkter....
http://mr2.toyota.dk/
 Som du kan se på side 12,
arrangerer den engelske MR2
klub det største MR2 træf
nogensinde. Deres hjemmeside er
meget omfattende og flot sat op.
Klubben er delt op i regioner, og
der er en fyldt aktivitetskalender. Absolut et besøg værd.
http://www.mr2dc.com/

Den hollandske MR2 klub, har en flot side
med en masse gode oplysninger. Se f.eks.
hvordan du skiller instrumentbordet ad
(eller samler det...).. På engelsk og mest om
Mk. 2.
http://www.mr2.nl/


 Twos R Us, får dig måske til at tænke på noget lidt andet, men det er jo
stadig en slags ”legetøj” vi har med at gøre.
Her er gode historier, billedserier af renoveringer, ja du kan endda se hvordan
man laver en kanonsmart trailer til sin MR2. Desværre kan sådan en næppe
godkendes herhjemme. Jeg faldt også over artiklen om hvordan man bygger en
Cressida (vel nærmest en Toyota Camry?) ”om” til en Supra.... Læs selv mere!
http://twosrus.com/
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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 sidste blad)

3. - 4. 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.

Hvem er bedst på nettet ... ifølge Vmax?
Vmax, nr. 12, side 16.....

Læs selv mere i Vmax.

Under overskriften ”Bilsurfing” anmelder
Vmax hver måned ”de sejeste bilsider på
internettet”, som de selv skriver.

Klubben, og ikke mindst webmaster, siger:
Tak Vmax!

Guess what?!
www.mr2-driversclub.dk er omtalt!!!!
Vmax skriver bl.a.:
”...den danske MR2 klub har lavet en
fremragende hyldestside.....” og ”Siden er
både seriøs og omfattende....”

Måske ikke ”Bedst på nettet”, men vi er
tilfredse!
PS: Webmaster Thomas Funder har stadig
ikke fået armene ned, men som I kan se på
næste side, mener han at hjemmesiden
stadig kan blive bedre.
Torben Kjærbro
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http://www.mr2-driversclub.dk
Tak til alle som har sendt billeder og
andet godt! Nu er den værste 'sult'
stillet, og jeg er en glad mand :-)
Men I slipper ikke så let, for jeg
mangler stadig billeder fra nogle af
vores mange træf!
Kom nu! Ryst op med dem! Scan
dem ind, eller send dem til mig med
en frankeret svarkuvert. Og så
mangler jeg i øvrigt også billeder af
jer selv (+ MR2) til vores
Medlemsliste.

blade, bøger og alt mulig andet
MR2 relateret på vores Web-side.
Venlig hilsen
Thomas Funder
Email:
webmaster@mr2-driversclub.dk

Til sidst, husk også at I - som
betalende med-lemmer - kan købe
og sælge reservedele, tuningsdele,

Biler & Udstyr
Herningvej 31
8600 Silkeborg
Tlf. 86 815 815
Alt i autotilbehør.
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England here we come
Den 20. august 2000 har den engelske MR2
klub, MR2 Drivers Club Ltd., arrangeret et
millennium træf, MR2000. De vil forsøge at
samle 2000 MR2-ere, og dermed sætte ny
verdensrekord for flest samlede MR2-ere.
Den nuværende rekord er på 550 MR2-ere,
som de selv har fra et træf på Silverstone, og
den rekord forventer de at slå.
Rikke og jeg er blevet enige om, at det
kunne være sjovt at være med til dette
rekordforsøg, og har derfor besluttet os for
at deltage i træffet i Crowthorne i England.
Det er første gang, vi skal til et internationalt træf udenfor Danmark, og ser
frem til at møde en hel masse mennesker,
og deres MR2-ere, fra helt andre kulturer.
Det kunne være hyggeligt, hvis der er nogle
flere, som gerne vil med til England, og få
denne oplevelse. Derfor vil vi gerne i
kontakt med andre, som kunne tænke sig at
opleve så mange MR2-ere samlet på et sted.
Med lidt held kommer der flere MR2-ere til
dette træf, end der overhovedet findes i
Danmark.

Som en ”sidebemærkning” til Rikke og
René’s indlæg, vil jeg også gerne opfordre
JER til at deltage. Jeg har nemlig en idé om
at nogle af jer måske vælger at tage med
Englandsbåden fra Esbjerg til Harwich.
René og jeg har talt om at det kunne være
sjovt måske at samle bilerne f.eks. på
Esbjerg’s torv, og dermed sætte en rekord
for flest MR2’ere i Esbjerg.... Hvem ved
måske vil TV2/Tv-Syd komme og lave en
optagelse af os??!!
Når det kan lade sig gøre at en lokal
motorcykel klub kan samle 2000 MC’er
Skærtorsdag, så kan vi vel også samle et
antal MR2’ere??!!
Bevares, de holder også en stor fest om
aftenen, men det er da jo ingen som
forhindrer os i at gøre....
Bare kom an!
Torben Kjærbro

”MR2000”

Du kan kontakte os på E-mail:
raltenborg@cool.dk
Eller på telefon:
97 87 20 15 ell. 20 15 73 03

arrangeres af:

MR2 Drivers Club Ltd. har lavet en
hjemmeside, hvor der er lidt omtale af
træffet, som nok er et besøg værd, hvis dette
har fanget din interesse. Her er adressen:
http://www.mr2dc.com/promotion.htm
Er du blevet interesseret, så skynd dig at
skrive eller ringe til os, så vi kan komme i
gang med forberedelserne. Husk på at din
MR2 behøver ikke at være perfekt for at
deltage i træf. Det er sammenholdet der
tæller.
Renè Leed

http://www.mr2dc.com/promotion.htm
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Jarin Neergaard-Nielsen
John
Hans C
Carsten
Niels
Mikael
Hans D
Henrik
Kjeld
Jørgen
Torben
Martin
Bo
Lars Søjberg
Jytte
Flemming
Jesper Stig
Johnny
Thomas
Kurt
Peter
Jan Ole
Kim
Tanja
Ronnie R
Steen
Kurt
Rikke
Danny Als
Henrik
Nicolaj
Kim
Klaus Søgren
Casper
Peter
Ove
Tommy
René
Thomas
Kåre
Casper
Bjørn
Anette
Torben
Ulrik
Johan
Lars B
Danny
Michael
Kjeld
Martin
Tsukasa Jon
Tommy
Michael
Jesper Wiig
Jens-Peter L
Lis Vera
Casper
Morten
Lars Møller
A. Johs
Jakob
Christian
Trygue
Linette E
Ole
Annette
Inger Tingskov
René
Lars
Jan Kjølhede
Peter
Brian

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

Medlemslisten

Adresse
Søndergade 3
Kærstrædet 6, Vejleby
Anemonevej 12
Triangelvej 12
Belvederevej 52, 1 - 25
Klitvej 17
Skellet 23
Hegnet 30
Kirke Alle 63
Stationsvej 26
Sløssevej 44
Slotsherrensvej 17, 3.th
Søndergade 34, st.tv.
Rodalvej 64
Kværkebyvej 68
Lindhøjvej 4, Hjelm
Søagerbakken 99
Ellipsen 19 B
Trekanten 6
Godstedvej 38
Gullevbyvej 40
Stensbjergvej 13
Søbjergvænget 18
Højsang 8, st.
Andekæret 159
Monacovej 7
Hestkøb Vænge 75
Estrupsgade 17, 1.
Rosengade 4
Morelhaven 27
Rudvej 3
Møllervænget 1
Københavnsvej 19
Stellas Alle 1
Sundbyvej 2
Ahornsvinget 23, Nr. Felding
Bysmedevej 18
Meldgårdsvej 3
Stribgårdvej 8
Hovedgaden 26
Estrupsgade 17, 1.
Kimmerslevvej 6
Sjælør Boulevard 25, 1- 5
Kronprinsensgade 22, st.
Norgesgade 42, 3.th
Rulkedalen 11
Grønningen 10
Fåreløkke 3
Hammersvej 6
Røntoftevej 12
Saturnvej 30, Odby
Norupvej 87, Norup
Nøddebovej 11, st.th
Skolelodsvej 20
Jupitervej 13
Friesholtvej 58, Sahl
Stockflethsvej 39, 2.th
Bystævnevej 39
Veddebyvej 21 B, 2.
Busbjergvej 63
Strædet 5, Ønslev
Jernbanegade 14
Kertemindevej 50
Simblegårdsvej 22
Søborg Hovedgade 135, 1.tv
Østervang 11
Søndergade 31 D
Rosenvænget 14
Kraghave Møllevej 5
Mågevej 8
Næstvedvej 195
Sandbjergvej 9, 2.tv
Stranden 7b, 1.

PostNr
8840
4050
6500
4200
3000
2690
4760
4300
4970
3210
4894
2720
8620
7183
4100
4990
2765
7000
3460
4894
8850
4270
5672
9600
5300
4800
3460
8600
8752
2630
5580
4390
4600
6715
7950
7500
8381
7790
5500
5932
8600
4140
2450
6700
7000
5260
6870
4622
4622
2860
7790
8970
2640
4000
4200
8850
2000
5610
4295
8850
4883
5000
5290
3790
2860
6261
7600
7600
4800
6960
4760
2600
6000

By
Rødkærsbro
Skibby
Vojens
Slagelse
Helsingør
Karlslunde
Vordingborg
Holbæk
Rodby
Vejby
Ø. Ulslev
Vanløse
Kjellerup
Randbøl
Ringsted
Sakskøbing
Smørum
Fredericia
Birkerød
Øster Ulslev
Bjerringbro
Høng
Broby
Aars
Kerteminde
Nykøbing Falster
Birkerød
Silkeborg
Østbirk
Tåstrup
Nr. Åby
Vipperød
Køge
Esbjerg N
Erslev
Holstebro
Mundelstrup
Thyholm
Middelfart
Humble Langeland
Silkeborg
Borup
København SV
Esbjerg
Fredericia
Odense
Ølgod
Havdrup
Havdrup
Søborg
Thyholm
Havndal
Hedehusene
Roskilde
Slagelse
Bjerringbro
Frederiksberg
Assens
Stenlille
Bjerringbro
Eskilstrup
Odense
Marslev
Hasle
Søborg
Bredebro
Struer
Struer
Nykøbing Falster
Hvide Sande
Vordingborg
Glostrup
Kolding
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Farve

Årgang

Reg Nr

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

1985

Mørkegrøn
Metal Blå

1985
1986

Hvid
Rød
Gul
Rød
Hvid
Sort
Mørkegrøn
Sølv

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985

Rød
Gul

1985
1985

SM 35 051
RY 37 593

Rød
Sort
Rød

1985
1986
1985

SM 46 240
SX 47 710

Rød
Hvid
Rød

1991
1986
1987

TB 45 980
TD 23 817
TD 56 442

Sort
Turkis
Sølv
Rød
Hvid
Rød
Sort
Rød
Rød
Rød
Sort
Gul
Sort
Mørkegrøn
Sort
Perlemorshvid
Rød

1991
1987
1985
1985
1985

1990
1985
1988
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1985
1988
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1987
1986
1985

1985
1985
1985
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1986
1985
1985

PX 30 811
SY 55 427
RK 28 882
OD 27 702
SR 58 813

FD 49 474
SZ 20 946

SL 22 148
ST 43 336
RY 50 367
ST 36 135
ST 40 890
SV 22 027

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

Vedtægter for MR2 DRIVERS CLUB DENMARK
§1
Klubbens navn er MR2 Drivers Club Denmark.
§2
Klubbens formål er at fremme interessen for, og kendskabet til, de af Toyota producerede MR2 biler.
Bestyrelsen skal sørge for at levendegøre disse retningslinier, bl.a. på følgende måde:
a) at udgive klubbladet MR2, med meddelelser af foreningsmæssig art, samt oplysninger om MR2 bilerne
b) eventuelt at afholde prøver og konkurrencer for MR2 biler
c) at søge at fremme og etablere venskabelige bånd mellem klubbens medlemmer og alle MR2 interesserede.
§3
Optagelse i klubben, sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse. Som medlemmer kan optages personer, firmaer eller
foreninger o.lign. som er ejer af, eller har regelmæssig adgang til en MR2.
§4
Udmeldelse skal ske skrifteligt til kasseren, med mindst én måneds varsel, til d. 30. juni.
Kontingent fastlægges hvert år på generalforsamlingen.
Såfremt kontingent ikke betales rettidigt, udsendes én rykker med tillæg af rykkergebyr 20,- kr., og såfremt der fortsat ikke
indbetales inden 14 dage, kan bestyrelsen ekskludere det pågældende medlem.
§5
Bestyrelsen kan ekskludere medlemmer som efter bestyrelsens opfattelse ikke har vist sig værdig som medlem, eller har
overtrådt klubbens regler.
En eksklusionsbeslutning kan altid kræves prøvet på førstkommende generalforsamling.
§6
Klubbens arbejde ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finde det fornødent, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Sekretæren fører protokol over møderne.
§7
Klubbens regnskabsår løber fra 1/7 - 30/6.
Regnskabet skal for den ordinære generalforsamling være revideret af en, blandt medlemskredsen, udenfor bestyrelsen,
valgt revisor. Revisor vælges på generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
§8
Klubbens formue placeres efter bestyrelsens bestemmelse i anerkendte pengeinstitutter på rentebærende konti.
§9
Den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af september måned.
Der indkaldes til generalforsamlingen med angivelse af dagsorden 1 måned før afholdelse.
Forslag til yderligere dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før afholdelsen.
§10
Ændring af klubbens vedtægter kræver stemmemajoritet på 2/3.
§11
Opløsning af klubben kræver 3/4 stemmemajoritet.
§12
Klubben forpligtes ved underskrift af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formanden.
Klubben kan dog bemyndige kasseren til at modtage indbetalinger og til at betale indgåede forpligtelser.
Der påhviler ikke klubbens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.
§13
Klubbens medlemmer skal stedse i deres færden optræde på en sådan måde, at klubbens mål og virke ikke bringes i
miskredit.
Almindelig annoncering i klubbens publikationer er tilladt, ligesom indlæg af faglig interesse fra erhvervsdrivende må
finde sted.
Vedtaget på generalforsamlingen
lørdag, d. 28. april 1993.
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Generalforsamling
Klubbens årlige generalforsamling afholdes, i 2000, i forbindelse med forårstræffet på
Sjælland.
Vil du være med til at præge klubben og eventuelt gøre en indsats for dens videre udvikling,
skal du møde op

lørdag d. 3. juni 2000, kl. 10.30
Generalforsamlingen afholdes på Roskilde Camping, Baunehøjvej 7-9, 4000 Roskilde.
Dagsorden:








Formandens beretning.
Regnskab v/kassereren.
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er:
- Henrik Skov
- Martin Høien
- Mikael Merrild
Forslag til ændringer af vedtægter.
Bestyrelsen stiller forslag til ændringer/tilretninger af klubbens vedtægter, som
beskrevet herefter (ændringer er markeret med fed skrift):
Vedr. § 3: Ordlyd ændres til:
”Som medlemmer kan optages personer, firmaer eller foreninger o.lign. som har
interesse for, er ejer af, eller har regelmæssig adgang til en MR2.
Vedr. § 3: Tilføjelse:
”Girokort bliver udsendt med MR2 bladet ”Efterår” (ca. 1. oktober), med
betalingsfrist pr. 1. november.
Vedr. § 7: Ordlyd ændres til:
”Klubbens regnskabsår løber fra 1/1 - 31/12.
Vedr. § 10: Tilføjelse:
”Ændring af klubbens vedtægter kræver stemmemajoritet på 2/3 af
generalforsamlingen.”
Vedr. § 11: Tilføjelse:
”Opløsning af klubben kræver 3/4 stemmemajoritet af alle klubbens
medlemmer.”
Eventuelt

Indlæg til ”Eventuelt”, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen.
Ovenstående indkaldelse er iøvrigt afleveret til Post Danmark, til udbringning til samtlige
medlemmer senest d. 3. maj 2000.
Med venlig hilsen
Formand Johnny Friis
Næstformand Henrik Skov
Kasserer Mikael Merrild
Bestyrelsesmedlem Martin Høien Bestyrelsesmedlem René Leed
Suppleant Rikke G. Nielsen
Sekretær Torben Kjærbro
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Mk I vs. Mk II
Lidt om bilerne.

overalt. Der er dog også mange forskelle.

De der kommer til træf, har sikkert set min
gamle Mk. I; den var hvid og var fra '85.
Den havde fået ny motor i 1998 hos JH
Auto. Motoren var fra 1991 og havde 140
hk. Bilen kørte udemærket, men den var
blevet lidt rusten i hjørnerne. Sammen med
JH vurderede jeg at det
ville koste 35.000.- kr.
at lave bilen. (Nye
skærme, rep. af tag og
lakering.) Jeg syntes at
det var mange penge at
kaste efter en gammel
bil, når man hellere
ville have en ny. Det
var derfor ikke den
store beslutning at
sælge den, da JH kom
med en køber.

Interiør.
Inde i bilen er der mange forskelle men også
mange ligheder. Kørestillingen er den
samme i de to biler, sæderne og
midterkonsollen giver den samme for-

Jeg var rundt og se på
flere forskellige biler
og var ude at køre i en
'92 fra BT AutoToyota MR2 Mk I, som den så ud en frostdag i ’96.
mobiler i Virklund ved
Silkeborg. Den var OK, så jeg besluttede at
nemmelse af, at man er meget tæt på vejen
købe den. Jeg var mest interesseret i en ’92,
når man kører i bilerne. Derimod er
da den er ændret en lille smule i forhold til
instrumentbordet og kontakterne på rat90/91. Den har bl.a. større bremser og
stammen ændret; i Mk. II’eren er lys- og
airbag.
viskerkontakter sat på arme på ratstammen.
Styringen af blæseren, og hvordan luften
Når man ser de to modeller stå ved siden af
skal sendes ind i bilen, er elektrisk styret. Ud
hinanden, er det ikke til at se at de har
over der er der en airbag i rattet.
samme navn - de kunne godt være lavet af
hver sin producent. Når man så kommer
Motor og gear.
tættere på, kan man godt se at de har meget
tilfælles. Der er dele der er genbrugt, men
Motoren i Mk. II’eren har et bedre
overalt er der brugt samme teknik til at klare
bundtræk. Det kan ses i drejningsmomentet,
de forskellige opgaver. Hvis man åbner
der er 143 Nm i 4A-GE og 186 Nm i 3Sfronthjelmen kan man godt komme i tvivl
GE. Der kommer ikke en så markant
om hvilken bil man kigger ned i.
stigning i ydelsen mellem 4.000 og 5.000
Reservehjulet sidder samme sted, og
omdr. som i Mk. I’eren, den kan dog
nødoplukningen af lygterne er præcis den
mærkes. Motoren trækker op til ca. 7.000
samme. Der er dog lukket til køreren med
omdr., det røde felt begynder ved ca. 7.200.
plastik - som i modellen fra ’87. Sådan er det
Mk. II’eren er højere gearet, den kører 120
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km. i 5. gear ved 3.000 omdr. imod Mk.
I’eren der kører 95 km. i samme gear og ved
samme omdr.

Kørsel: ræs og daglig.

På sammenligningen ses størrelsesforskellene.

Til daglig brug, er Mk. II’eren mest anvendelig, p.g.a. højere komfort og større
bagagerum. Den er
ikke så livlig som
Mk. I’eren, men der
er masser af ræs i
den.
Nu hvor der er ved
at blive varmt, er
der fedt at tage Targa taget af og bare
køre en tur.

Undervogn og styring.

Til sidst.

Undervognen i Mk. II’eren er mere
limousine-agtig, den er mere stabil i sin
kørsel, både i hurtige sving og ved høje
hastigheder. Man kan dog stadig mærke alle
ujævnheder i vejen. Der er servostyring i
bilen, dog ikke så
meget, at man føler man
ikke har god kontrol
over bilen.

Jeg har på ingen måder fortrudt, at jeg har
solgt den gamle MR2 Mk. I til fordel for en
MR2 Mk. II. Man skal lige huske at Mk.
I’eren kostede 110.000 kr., og den var fra
85. Mk. II’eren er fra ’92 og den kostede ca.

Bremser.
Modsat Mk. I’eren har
Mk. II’eren meget gode
bremser, ikke noget
med at de ryster efter en
hård opbrems-ning.
Bremserne i Mk. I’eren
holdt vel ca. 8.000 km.,
før de begyndte at ryste.
Så var der kun tilbage at
komme nye skiver på
eller få drejet de gamle
af. I Mk. II’eren har jeg
Toyota MR2 Mk. II fra 1992. Billedet er fra efteråret 1999.
kørt ca. 22.000 km. og
der er ingen problemer med rystelser.
det dobbelte. Jeg har hørt flere medlemmer i
Skiverne er store, der er 10 til 15 mm. fra
klubben der har sagt, at de aldrig skal have
kanten af kaliberen ud til 15” hjulene. De er
en Mk. II. Til dem vil jeg kun sige en ting,
ventilerede ved alle hjul og foran er der 2
lad være med at prøve en.
stempler.
I kunne gå hen og blive afhængige!!
Bo Uhrskov
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Medlemssiderne
Velkommen til et nyt og forhåbentligt
tilbagevendende indslag i vores klubblad.
Mulighederne med disse sider er uanede, det
er dig - som medlem - der er med til at sætte
præg på hvad der skrives om hér.
Endvidere er det tanken at der her vil blive
videregivet informationer der udelukkende
er til vores medlemmer. Det kan være
oplysninger om rabataftaler (se næste side),
medlemsarrangementer (udover træf) eller
bare din mening om ”hvad-som-helst” (dog
skal det være MR2 relateret).
Skriv, hvis du mener det.... Medlemsiderne
er DINE!
Club-bixen
Første gang vil jeg, på vegne af PR-udvalget,
KRAFTIGT opfordre medlemmerne til at
kigge på sidste side (bagsiden). Dér finder
du Club-bixen’s side, hvor der er mulighed
for at indkøbe forskellige MR2 klub ”ting”.
Der er lagt et K-Æ-M-P-E arbejde i
projektet fra PR-udvalgets side, men
skuffelsen har været svær at skjule; der er
ingen medlemmer der har ønsket at købe
noget, endsige spørge om produkterne,
endnu.
Hvorfor???
Er de for billige?? For dyre?? ”Forkerte”???
Er det for svært at finde ud af hvordan man
skal bestille varerne??? Eller er det noget
helt femte???
Gør PR-udvalget den tjeneste, at du kigger
en ekstra gang i Club-bixen, og får bestilt
det DU har lyst til at ”føre dig frem i” til
Jyllandstræffet i august.
Kvaliteten af de viste ting er i top, og der vil
blive arbejdet på flere produkter, når der
kommer gang i salget.
Jeg skal lige for en ordens skyld sige, at
jakken med klublogo på er SORT og ikke
rød som på billedet!
Kan dét få jer til at købe den???


Ny annoncør
Jeg vil benytte lejligheden til at byde
velkommen til vores nye annoncør ”Biler &
Udstyr”. Jan har sin forretning i Silkeborg,
og han er lidt af en knag til det med ekstra
udstyr til vores legetøj. Har du brug for en
bilalarm, kan du købe den og få den
monteret hos ”Biler & Udstyr”.
Kommer du forbi, synes jeg du skal kigge
ind til Jan.
Annoncepriser
Og til de af jer der har mulighed og lyst til
at annoncere og dermed sikre at bl.a.
klubbladet kan komme ud - eller kender
nogen som har det - er her priserne for at
annoncere i MR2 bladet.
1/1 side:
630,- kr. inkl. moms pr. udgivelse
1/2 side:

315,- kr. inkl. moms pr. udgivelse

Interesseret? Ring eller skriv til redaktionen.
Postadresse forrest i bladet.
E-mail:
two4media@it.dk
Tlf.:
72 12 48 09
HUSK:
STØT VORE ANNONCØRER/
SPONSORER!!

På vegne af PR-udvalget
Torben Kjærbro
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Torben Kjærbro

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.

Rabat til MR2 medlemmer
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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Efter mange forgæves forsøg på at komme ud at køre
i den nye MR2 i premiere weekenden, lykkedes det
endelig at finde en forhandler, der ville lade os køre
nogle kilometer i hans bil.
Søndag d. 2. april mødte vi; Monica, Torben, Rikke
og jeg, op hos Toyota i Struer. MR2’eren var kørt
frem til os, og sælgeren Thomas kom smilende, som
altid, hen til os, og rakte os uden videre nøglerne til
MR2’eren, og sagde ”God tur, der er noget at glæde
jer til, den kører rigtig godt”. Vi blev hurtigt enige
om, underligt nok, at jeg skulle køre ”ud”, men jeg
kender jo også området godt, så der var ingen
diskussion. Torben satte sig pænt ind ved siden af og
tog selen på, så var han klar. Det skal lige siges, at
selv om det var lidt overskyet den dag, så blev der
aldrig snakket om at tage taget op.
Så ruller vi. Stille og roligt, så den søde motor kan få
lov at blive lidt varm. Mens den ”varmer op”, får vi
kigget og pillet ved det hele. Alt virker snildt og
sidder godt, på nær radioen som vi mener sidder lidt
for lavt. Bakspejlet er lidt underligt at kigge i. Det er
som om man ikke kan se ret meget i det, men vi skal
vel også bare se fremad. Dem bag ved er jo egentligt
lige meget, det er bare synd, de ikke når at se
MR2’eren forfra.
Vi når ud, hvor bilen er blevet varm, og heldigt nok
kommer der nogle meget skarpe sving i noget bakket
landskab. MR2’eren får alt hvad den overhovedet kan
i alle svingene, og Torben klamrer sig til
instrumentbordet og holder i håndtaget i døren. ”Du
kører godt nok lidt stærkt i svingene” fremstammer

han. Den ligger simpelthen perfekt i svingene.
Undervognen giver sig overhovedet ikke, selv om den
også er behagelig at køre med på en ujævn vej. Jeg er
lidt skuffet over, at jeg glider rundt i sædet, det burde
have været mere skålformet. Det kan ikke engang
justeres, som i min fra ´85.
Accelerationerne føler vi ikke i bilen, det skal ses på
speedometeret, men der er den såmænd også ok. Der er
vel aldrig for mange hestekræfter i en bil, men de 140
der er i MR2’eren, er vel egentligt nok til den danske
lovgivning.
Tilbage til undervognen. Den er bare en drøm. Det er
lige meget, hvad jeg byder den i svingene, så vil den ikke
smide med bagenden. Det er meget fint med de 30%
spær i differentialet. På tør vej siger dækkene lige piv, og
så bider de ellers godt fast i asfalten, og trækker os godt
derudad.
Vi kører ind i en skov, og det er Torben’s tur til at køre.
Vi vender næsen hjemad, så han kan finde vej.
På den våde asfalt får han bagenden til at slingre, da han
sætter i gang, men ikke mere end den meget nemt er på
ret spor igen. Torben er nu heller ikke sen til at give
MR2’eren gas. Det er nok heldigt for området, at vi
kommer igennem to små byer, hvor vi er nødt til at
sætte farten lidt ned, og det er jo sjovere for os, for så
skal vi jo også op igen.
Det er som om, Torben ikke har troet på det, jeg har
siddet og fortalt ham på vejen ud. Han begynder at sige
”jaaa” og ”hold da kæft”. Han giver mig vist ret på alle
punkter. Vi får taget nogle billeder, og kører tilbage til
Toyota, hvor pigerne har ventet i et pænt stykke tid. Så
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skal der tages billeder igen. Jeg har i dagens anledning
fået sat nummerplader på min egen MR2, så vi kunne få
nogle billeder af bedste og barnebarn.
Det skal siges, at der er alt for lidt bagageplads i den nye
MR2. De 90 liter er noget mindre, end det vi er vant til,
og det er jo ikke for meget i forvejen. Toyota Danmark
oplyser da også, at de arbejder på at få skræddersyet et
kuffert sæt, der passer lige ind i de små rum, for at
kunne udnytte pladsen optimalt.
Det skal også nævnes, at den ser lidt stumpet ud med
kun et udstødningsrør. Der mangler altså en i højre side.
Luftindtagningen på siden af MR2'eren er lavet i sort
plastik. Det er ikke for gennemtænkt. Det ser meget
billigt ud, og kunne afhjælpes med bare at få den lakeret
i bilens farve. Det er underligt, at Toyota ikke selv har
set det.
Generelt er den nye MR2 en lækker sportsvogn. Den
kører meget godt, ligger fantastisk på vejen, og så er den
jo smart at se på. Specielt bagenden er meget flot lavet.
Prisen på de 330.000,- kr. er vel heller ikke helt forkert.
Vi var da nogle, der frygtede det meget værre.
Hardtoppen til 21.500,- kr. bliver der nok ikke solgt ret
mange af, for hvem kunne nænne at køre i sådan en bil
om vinteren.
Nu bliver det så spændende at se, om den får en mere
aggressiv motor senere på året. Celica’en kommer med
en turbomotor på 187 hestekræfter, og da de i forvejen
kører med samme motor, kan det vel tænkes, at de også
vil prøve med 187 hestekræfter i MR2’eren??? Hos
Toyota siger de godt nok nej. Meeen ka’ det nu også
passe???
René Leed

Sådan bør et instrumenthus være indrettet - omdrejnings-tælleren
lige i midten, og sekundære instrumenter ude til højre og venstre.

Struer, 2. april 2000.
Det var fugtigt i luften og halvkoldt, ihvertfald i forhold
til dagen før, hvor solen havde varmet vore vinterblege
kroppe. Men det betød intet, for nu var vi på vej!
Jeg havde forsøgt at aprilsnarre René til at tro at vi
havde investeret i en MR2 Mk. II dagen før, og at vi
ville komme til Struer i dén. Så vi var ved Toyota et
kvarters tid før vi havde aftalt at mødes, så jeg kunne få
gemt Peugeot’en af vejen inden Rikke og René kom.
Desværre var der ikke for mange gemmesteder, så joken
faldt lidt til jorden.

Herfra er MR2 Mk.III flottest, er vi ret enige om. Detaljen med
bremselygten, taget som ikke er der... det eneste vi mangler er
dobbelt afgangsrør. Hvor blev de af, Toyota??

Endelig indfandt de unge mennesker sig, og vi fik
nøglen til bilen. René fik æren af at køre først, og så
kunne han også få lov til det ”grove” (opvarmning af
motor, bremser, dæk, omdrejningstæller...., osv.)
Han gav den godt nok lidt høvl i nogle små
svingkombinationer, og jeg har det nu engang bedst
med at køre stærkt og ”sjovt” når jeg selv er bag rattet,
men vi kom da fremad!
Endelig blev han træt af at køre (eller hva’???), og
overlod fornuftigt nok førersædet og rattet til mig.
Der var en dejlig duft af ny bil, varm ny motor, våd
skov og ... gylle ... Så vi kunne ligeså godt se om vi
kunne få det til at lugte af gummi også. Og det gik - så’n
da - for den yngste MR2 er ikke sådan at få til at vrikke
med den søde bagdel. Det hjalp lidt at vejbanen var
fugtig, men selv med ”ufornuftig” hastighed igennem
nogle næsten-90º sving, var der aldrig optræk til ballade.
Undervognen virker perfekt, og den holder bilen godt
fast. Jeg tænkte på min go-kart tur et par dage før, og
MR2 har næsten den go-kart fornemmelse man tit taler
om. Det gik over stok og sten, udenom en rusten
Escort, og fuld bremse ved byskiltet i en eller anden
flække. Også her var MR2 overbevisende. Den bed godt
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i asfalten, og fløj ud af byen igen, ind mod Struer.
Pigerne skulle også ud og prøve, og jeg fik lejlighed til at
prøve hvor let det var at ”putte tag på”; et let ryk i
håndtaget mellem sæderne, og - Vupti! - du er i ly for
regn og rusk. Der var en smule vindstøj i højre side,
men vi kunne ikke helt lokalisere præcis hvorfra det
stammede.
Tilbage igen, var det tid til at kigge i motorrummet. At
der var pakket kom ikke bag på os, men vi var alle
overraskede over størrelsen på udstødningen; den fylder
det der svarer til bagagerummet i Mk. I’eren!
Og så er vi ved det største minus ved en ellers suveræn
bil. Bagagepladsen. René omtaler det i sin testrapport,
og jeg vil give ham fuldstændig ret, der er ikke for
meget plads. Kald mig bare blasfemisk, men jeg ville
seriøst overveje at rykke hele kaleschen af hvis jeg købte
en III’er, og så konstruere et alternativt bagagerum. En
hardtop til 21.500,- (hvis man altså kan nænne at bruge
bilen i regn og vinter), det er jo egentlig ikke så galt.

skulle have mindst 100 mere...” Det er nok ikke lige
nødvendigt.
En smart detalje, var at der ikke sad trækkroge
monteret på bilen. De kunne skrues på efter behov,
og lå således i det forreste bagagerum. Men en MR2
går jo aldrig istykker...
Sidst men ikke mindst, så sørg for at få lakeret
luftindtagene på siderne af bilen i karosseri farven.
Det ser alt for billigt ud i den plasticgrå farve. Det
hører ikke hjemme på en bil i den prisklasse!
Rent designmæssigt, så savner vi iøvrigt de dobbelte
udstødningsrør. Men de skal nok komme??!!

Så vidt jeg husker, sagde jeg ”Kør stille forbi”...men næh
nej, når først ”han” er alene i bilen, så skal den ha’ rigtig
mange bank. Hva’? Holder du stille?? Nahh...

Fra afstivningen og bagud er der kun lydpotte... Men den er
til gengæld også stor!
Hvad med motoren i forhold til Celica’en, som jeg
testede tidligere?? Det er et let svar: Den passer perfekt i
MR2’eren! Som René skriver, så er det som om man
ikke rigtig fornemmer at bilen ”rykker” og man er nødt
til at checke speedometeret for at vide man kører raskt
til, men der sker noget! og præcis som i Celica’en, skal
der omdrejninger til. Tilsyneladende har man justeret
lidt på motoren, for den smider sit maksimale
drejningsmoment en smule senere end Celica’en,
ihvertfald hvis man skal stole på det der står i de to
bilers salgsmateriale.
Da vi var færdige med at køre, blev bilen sat på plads i
udstillingen og prøvepladerne pillet af. Vi stod og
kiggede lidt på detaljer, og lyttede imens til hvad de
kunder i butikken sagde om bilen. Der var en yngre
mand, som mente ”at 140 hk var alt for lidt” og ”den

Tja,... hvad mere er der tilbage at sige? Jeg har ikke
sovet rigtig godt siden 2. april. Jeg drømmer om en
turkis Mk. I, en sort Mk. II og en rød Mk. III. Jeg er
nødt til at købe et nedlagt landbrug hvis jeg skal ha’
plads til så mange biler. Og så er det ikke engang
sikkert der kan udstedes indkøbsordrer hos
”finansministeren” til sådan noget ”pjat”.......
Ak ja.
Tak for turen, MR2! Vi ses!!!! I nat!!!!!
Torben Kjærbro

TOYOTA MR2 ”Spyder”
Motor:
Effekt:
Dæk:

1794ccm (V V T - i)
140 hk. v. 6.400 omdr/min.
170 Nm v. 4.400 omdr/min.
185/55HR15 / 205/50HR15 (for/bag)

Topfart:
0-100 km/t:

210 km/t
8,1 sek.

Pris:

329.997,-
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En kasserer og den nye MR2
I slutningen af marts begyndte mine kollegaer,
at komme med diverse udklip fra aviser og blade
som viste i både ord og billeder, at der var
kommet en ny MR2 (som om man ikke allerede
var klar over det). Oftest lå disse udklip på
bordet når man kom om morgenen, og det
virkede som om de alle nød min reaktion, som i
de fleste tilfælde kunne sammenlignes med en
form for fortabelse. De mennesker der køber en
bil for at lade sig transportere fra punkt A til
punkt B synes at leve en form for monoton og
kedelig tilværelse, og samtidig give afkald på et
af de store tilbud der gives her i livet. Al den tid
jeg har kunnet huske er der hvert halve år
dumpet et postkort i postkassen, og med
afsender fra tandlægen, som mindede om at det
nu var tid til det halvårlige eftersyn af det ret
vigtige redskab der findes i munden.
Vigtigheden af service på tænderne har egentlig
altid haft samme prioritet som vigtigheden af
service på bilen.
Onsdag den 5. april 2000, kl. 08.15 afleverede
jeg min MR2 til 150.000 km serviceeftersyn, og
tro min om ikke min udmærkede samarbejdspartner gennem mange år (Monk i Glostrup),
havde parkeret et eksemplar af den nye MR2 så
man næsten skulle gå gennem bilen for at
komme til indskrivningen. Der var en halvkold
morgen, men alligevel skulle den præsenteres
med kalechen nede, men jeg havde travlt og
skulle på arbejde.
Samtidig med de tidligere nævnte artikler fra
kollegaerne, var der også faldet bemærkninger
som : ”Du må da være selvskrevet til den første
prøvetur” eller ”Tør du virkelig prøve den nye
MR2”. Hvis jeg skulle være helt ærlig var jeg
nok lidt i tvivl om hvorvidt jeg egentlig turde
prøve at køre i den, men hvordan min holdning
måtte blive til et eventuelt tilbud om dette, kom
egentlig ikke til at vare så længe. Samme
eftermiddag skulle jeg hente min egen bil (den
nye MR2’er holdt stadig i vejen), men jeg havde
truffet en beslutning om ikke at ville prøve den
nye, så med ganske målbevidste skridt sejlede
jeg hen mod skranken for at modtage en
melding, nøgler og faktura på de 150.000 km.
Som grebet ud af en scene fra gysets mester,
kom en hånd bagfra, langsomt hen over min
højre skulder og frem mod ansigtet i en afstand
af 30 cm, hvorefter den stoppede. Mellem
tommel- og pegefinger fandtes en nøgle, som
den styrende kraft til disse fingre, i små pikante

bevægelser signalerede indledningen til min
forestående afmagt.
Det var Bjarne (én der sælger biler), som mente
det ville være sundt for mig at prøve kræfter
med en 11 år nyere udgave af det jeg ellers er
kørende i. Jeg var ved at falde over mig selv, i
håbet om at finde en undskyldning for ikke at
sige ja tak til tilbudet, men ufornuften sejrede,
og jeg måtte give efter for driften (eller hvad det
nu ellers kan hedde).
”-Du skal bare give dig god tid, vi er her længe
endnu. Kør en lang tur”. Sådan lød meldingen,
medens jeg med lidt rystende hånd åbnede
døren til denne nye MR2.
Der er skrevet et utal af artikler i aviser og blade
om den nye MR2, og disse er skrevet af
journalister der er fortrolig med det arbejde, så
jeg vil begrænse mig til tre forhold der specielt
blev bemærket :
Man sidder meget lavt, kabinen er meget lækker,
den er mere sidevinds følsom end ”vores”
model, men lyden fra motoren er god.
Min genbo har en vis evne til at låne mere eller
mindre eksotiske biler med hjem og vise dem
frem på vejen (senest en Audi TT Roadster
Quattro), så hvad var mere naturligt for mig end
at køre hjem (Glostrup til Karlslunde, en ½
times kørsel) og vise den frem. Desværre var
han ikke hjemme, men ”den trak fluer” fra
resten af vejen, og det var endnu en fornøjelse
ved prøveturen.
At køre i en fræk bil som stort set ingen
medtrafikanter har set før, er alt andet lige en
sjov oplevelse, og medens motor, undervogn,
komfort og alt det andet blev testet på turen
tilbage til Glostrup, var det lidt svært at vende
tilbage til den 11 år ældre udgave af MR2’eren –
selv om den lige havde været til service.
Mikael Merrild
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