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MR2 DRIVERS CLUB DENMARK 
”Stiftet 1991” 

 

 

 

Formand: 

Martin Høien 

Hovedvejen 256, Boruphuse 
4140 Borup 

Tlf. 40 56 70 96 

Mail: martin.hoien@billed-bladet.dk 
 

Næstformand: 

 
 

Kasserer: 

Henrik Skov 
Hegnet 30 

4300  Holbæk 

Tlf. 53 43 84 23 
Mail: skov-hs@post.tele.dk 

 

Sekretær: 

Torben Kjærbro 

c/o Lise Bruun-Rasmussen 

Hjerting Strandvej 37 
6710  Esbjerg V 

Tlf. 72 12 47 06 

Mail: torben@kjaerbro.dk 
 

Øvrige bestyrelse: 

René Leed 
Meldgårdsvej 3 

7790  Thyholm 

Tlf. 97 87 20 15 
 20 15 73 03 

Mail: raltenborg@cool.dk 

 
Rikke G. Nielsen 

Fibigersgade 6 

8600  Silkeborg 
Tlf. 86 81 24 42 

Mail: rn@inox.dk 

 
Thomas Funder 

Trekanten 6 

3460 Birkerød 
Tlf. 45 82 81 51 

Mail: tfu@pwc.dk 
 

 

PR-udvalget: 
Johnny Friis 

Ellipsen 19 B 

7000 Fredericia 
Tlf. 75 56 31 40 

Mail: mimi.holst@email.dk  

 
 

Webmaster: 

Thomas Funder 

Trekanten 6 

3460  Birkerød 

Mail: tfu@pwc.dk 

IndholdIndholdIndhold   

   

Side   3 Formandens klumme 
   

Side   4 Baneraceprojektet 
  Martin og Bjørn klør’ på med baneraceren. Se de friske billeder. 
 

Side   7 Vidste du.. 
  MR2 historie 
 

Side   9 Invitation til Østtræf 
  Sommeren går på hæld og årets sidste træf står for døren. 
 

Side   9 Indkaldelse til generalforsamling 
 

Side 10 Radiostyret MR2 
  Formanden racer på stuegulvet med sit nye legetøj. 
 

Side 11 Medlemssiden 
 

Side 12 Klubbiksen 

Solen skinnede dejligt i Skagen og jeg 

skinnede med, da disse 3 Ferrari’er 

blev ”spottet” i en indkørsel... 
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Formandens klummeFormandens klummeFormandens klumme   

Når jeg nu sidder ved tasterne, for at skrive disse linier til endnu en klumme er det lidt med sorg i sindet. Fordi jeg lige har 

hørt at Ib Lindebjerg er død. 

 

Hvem er det? er der sikkert mange der tænker. Han ejede butikken Lindebjerg Carparts på Smallegade på Frederiksberg i 

København, og han var såmænd bare det rareste menneske man kunne tænke sig. Han var en suveræn racerkøre i sin sorte 

Mini 

Cooper S med 77 på siden. Der var ikke den ting han ikke vidste, og når man spurgte om noget , hvor dumt det end måtte 

være, fik man altid et ordenligt svar tilbage, og et par gode råd oveni. Når man så kom næste gang, stak han altid hovedet ud 

oppe fra kontoret , og kiggede ud over brillekanten, med hovedet lidt på sned, for han skulle lige høre hvordan det var gået 

med det der problem man nu havde. 

 Vi er særligt nogle stykker som husker ham fra vores weekender på Ring Knutstorp, når vi var oppe at køre race. Da dagen 

var vel overstået , og vi sad ved vores telte med to forkullede pølser hver, så blev vi da bare indviteret ned til Ib og per 

Lindebjerg ved campingvognen, der var både borde og stole, og bøffer på grillen, og rødvin i plastkrusene - “ og vi skulle da 

bare tage for os”. Den aften var Poul Heickendorf også tilstede (legendarisk motortroldmand) 

og det varede ikke længe før der blev snakket race, teknik, og motorer til den store guldmedalje. Den aften vil jeg altid huske. 

Om man var amatør eller proffesionel var ligemeget i Ib Lindebjergs øjne...alle blev lukket indenfor. 

 

Så når Ib stod i butikken, kunne man ligeså godt give sig god tid når man kom ind, for han havde altid en masse historier at 

fortælle “fra dengang” som i sidste ende altid endte med, at man gik derfra med en følelse, af at være beriget med noget 

særligt... nemlig racerhistorie fra en legende i dansk motorsport.. 

Han vil blive savnet af mange. Æret være hans minde 

 

Martin. 
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BaneracerprojektetBaneracerprojektetBaneracerprojektet   

Så er skærmene endelig blevet 

færdige. Det krævede  meget 

slibearbejde. Nu skal bilen 

lakeres. Det klarer Bjørn såmænd 

også! 

Det tog en formidag , så var det klaret... 
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Her er så vores første sponsor-chek fra Toyota i Vanløse, 

Bertelsen Biler, (det krævede en del overtalelse). Den er på 

4000,- ikke dårligt... Pengene ER brugt. 

Kabinen er nu også helt færdig, så den overholder DASU-reglementet. 



http://www.mr2-driversclub.dk  MR2 blad nr. 40 MR2 blad nr. 40 MR2 blad nr. 40 ---   side side side 666 http://www.mr2-driversclub.dk  

Efter en lang vinters hårdt arbejde, er raceren nu 

blevet så færdig, at den er klar til at stå sin prøve på 

banen, sammen med Bjørn til licens-prøven. 

Den er blevet dekoreret efter alle kunstens regler, så 

der røg nogle af sponsorpengene.  

 

Hvordan det går på banen må I læse om i næste 

nummer. 

Der kan I bla. også se vores special-lavede 

glasfiberfrontklap. 

 

Hilsen Martin og Bjørn 
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..MR2’eren i Danmark kun er blevet introduceret i én udstyrs version, hvorimod den 

i sit hjemland Japan altid har fandtes i en række forskellige udstyrsniveauer – og i et 

par special versioner.  

Som udgangspunkt kunne man bestille MR2’eren i en S, en G og en G-Limited 

version. S versionen var udstyret med en 1,5L karbureret motor med een 

overliggende knastaksel som ydede 83 HK (3ALU motoren taget fra en Tercel!). 

Denne version blev oprindeligt sablet ned at motorjournalister i Japan, derfor blev de 

kun produceret i et begrænset antal og i dag er modellen sjælden, og meget sjælden 

uden for Japan. Faktisk er den så sjælden at den er blevet et samlerobjekt og er en 

hel del penge værd J  

G versionen minder meget om den version vi har i Danmark: 4A-GE motoren, 

manuelt rudehejs, ingen aircondition, stof interiør osv. G versionen fandtes også i en 

targa model som kom i ’87 og den fandtes med automatgear. 

G-Limited udgaven var så toppen af kransekagen. Her var aircondition, fartpilot, 

elektrisk rudehejs og centrallås og kunne bestilles med læder interiør.  

Men ud over disse standard versioner lancerede Toyota i Japan tre 

forskellige special modeller. Til 1986 lancerede Toyota Japan “Black 

Limited” og “White Lanner”.  (Begge modeller blev kun produceret fra 

jan. ’86 til aug. ’86).  

 “Black Limited” fandtes – som 

navnet jo antyder - kun i sort, men 

der blev fremstillet speciel 

staffering og en speciel version af 

solafskærmingen bagtil – se 

billede. 

På siden havde den også en 

”Black Limited” staffering. Selve 

bilen var stort set en G version, 

men med indfarvede kofangere. 

”White Lanner” versionen fandtes 

kun i Super White II, med 

indfarvede kofangere, sidespejler, 

dørhåndtag, stænklapper osv. 

Interiøret kunne fås i enten sort eller rødt(!). (Hmmmm........hvid bil, 

rødt interiør…altså sån’ ca. 10 år før 

Honda Integra J) 

Den sidste men måske også den mest 

specielle version var ”Super Edition”. 

Den blev 

lanceret i 

1989 og blev 

kun bygget i 

270 

eksemplarer. 

Det var oven 

i købet nogle 

af de allersidste MKI’ere der blev bygget. ”Super Edition” fandtes kun som 

Supercharged, og blev leveret standard med Recaro ”Milano” sæder med matchende 

dørsider, Momo rat og gearknop, Momo 15” fælge, specielt integreret bremselys i 

Vidste du...Vidste du...Vidste du...   

3A-LU motoren med ”svimlende” 83 HK... 

Det japanske MR2 modelprogram. Bemærk den 

manglende hækspoiler og de anderledes sæder i ”S” 

modellen. 

Solskærm fra ”Black Limited” 

versionen. 

Solskærmen til ”Special 

Edition” 

De originale Recaro ”Milano” sæder fra 

SE versionen.  

Samme sæder, bemærk de matchende 

dørsider.  
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hækspoileren og som noget helt specielt: sidespejle som 

foldede ind elektrisk!  ”Super Edition” blev så vidt vides kun 

produceret i en speciel lak – Midnight Blue (Toyota farvekode 

8E4). 

Til sidst, hvis nogen af jer skulle få den vanvittige idé, at prøve 

at bestille nogle af delene fra disse special modeller hjem (det 

gjorde jeg), må jeg bedrøve med at de ikke længere bliver 

produceret – så din forhandler kan altså ikke skaffe dem.  

Det er i øvrigt et stigende problem at mange reservedele - 

tæpper, sæder osv osv – ikke produceres længere. Alderen 

begynder at kunne mærkes, men det er jo en helt anden historie. 

Thomas Funder 

Originalt Momo rat og gearknop. Dette rat findes faktisk stadig 

på Toyota’s reservedels CD’er men er desværre udgået af 

produktion og kan ikke fås længere. Gad vide om synsmanden 

ville tro på den – ”Jamen det ER originalt!”   

Her ses sidestafferingen. Bemærk de anderledes sidespejle og 

Momo fælgene. 

Nærbillede af 

stafferingen. En 

’alm Supercharger 

foran’ og en ’98 

MKII  Turbo 

spejlet i døren…

mums   

Her kan man bedre se de specielle elektriske-folde sidespejle   

Nærbillede af SE Momo fælgen. 
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Østtræf 2003Østtræf 2003Østtræf 2003   

Årets sidste MR2 træf afholdes på Undinegårdens Camping i Ganløse (nær Stenløse). Programmet er ikke helt fastlagt endnu, 

men vi ved at træffet bliver holdt i weekenden  

5. - 7. september 2003 

 
Og vi ved at der vil blive afholdt generalforsamling og sidste del af ”Årets MR2” afstemningen på træffet. 

Hvis du vil vide mere samt tilmelde dig træffet, kan du kontakte en af nedenstående. 

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Madsen, tlf. 46 73 37 56   &  Tommy Scheffel, tlf. 40 37 72 80 

 

Indkaldelse til generalforsamling 
 

I forbindelse med østtræffet afholder vi den årlige generalforsamling i MR2 Drivers Club 

Denmark. 

 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

 

På valg er: 

Rikke G. Nielsen (genopstiller ikke) 

René Leed (genopstiller ikke) 

Torben Kjærbro 

 

Har du lyst til at gøre en indsats i bestyrelsesarbejdet i klubben har du chancen, da vi skal 

have ”besat” 2 pladser. Giv dig til kende overfor en af bestyrelsesmedlemmerne (se listen 

forrest i bladet) senest d. 31. august 2003. 

 

På bestyrelsens vegne 

Torben Kjærbro  
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- Ak ja, ak ja!! 

Dengang man var en lille dreng med lyst sommerhår, og plaster 

på knæet havde man aldrig råd til en. Og var man så heldig, at få 

en til sin fødselsdag , så kørte man den i smadre allerede i den 

første uge i sommerferen, og så lå den ellers i en grusbunke 

resten af sommeren. 

Nu hvor man har har råd til det, er det jo de færeste af os der 

køber en. 

 

Men nu har jeg endelig fundet den helt rigtige radiostyrede bil 

- nemlig en MR2 AW11. 

Den er naturligvis brugt!! Og den lå, og så lidt ked ud af det, 

på et bord på det 

Blå marked 

i Haslev. I øvrigt 

et sted der kan 

anbefales hvis 

man mangler et 

eller andet. De 

har ALT. 

Faktisk var jeg ligeglad med prisen! - jeg skulle bare have den! Så jeg var lidt 

spændt da jeg gik hen til manden, der 

havde boden ,og spurgte ham.... 

Jeg synes han kiggede lidt  for længe og 

indgående på den , inden han endelig så 

på mig og sagde ; - Ja!... den ka´jo både 

køre og alting.. så den skal koste 50 

kroner! 

Ok! sagde jeg , jeg tager den. 

Og utroligt nok så køre den perfekt . 

Den har ovenikøbet  to hastigheder... 

Faktisk, så føler jeg mig som en lille 

dreng igen, og nu er det jo snart 

sommerferie.... 

Martin 

Radiostyret MR2Radiostyret MR2Radiostyret MR2   
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MedlemssidenMedlemssidenMedlemssiden   

Rabat til MR2 klubbens medlemmer 

Toyota i Ølgod og Toyota Fredericia 

tilbyder alle medlemmer i MR2 

klubben med gyldigt medlems-kort*, 

rabat på originale Toyota reservedele. 

 

Alm. originale reservedele 25% 

Dæk     25% 

Starter og generator  25% 

 

Toyota Ølgod kan træffes på tlf. 75 24 

41 77, spørg efter Niels. Eller e-mail 

lbc.oelgod@toyota.dk. 

Reservedelsafdelingen hos Toyota 

Fredericia kan kontaktes på tlf. 75 92 

41 00. 

 
*)Har du ikke et medlemskort, kontakt en af 

bestyrelsesmedlemmerne. 

Annoncepriser 
Har du 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. 

Post- og emailadresse til højre. 

 

 

Klubben har en aftale med Metax-Olie 

A/S, om sponsorstøtte. 

Ring eller e-mail til sekretæren, så får 

du materiale til indmeldelse/over-

flytning. 

 

Metax Olie A/S 

Tlf.: 99 33 33 66 

Dækimporten tilbyder følgende rabat 

aftale med MR 2 klubbens medlemmer. 

 10% rabat på dæk og fælge 

 10% rabat på Bilstereo (undtagen 

      pakkeløsninger) 

 10% rabar på NOS 

 15% rabat på Jamex udstyr 

 

Der gives dog ingen rabat på til-

budsvarer. 

 

Der kan rekvireres brochure på følg-

ende måder: 

Internet: www.daekimporten.dk  

E-mail: daekimp@post10.tele.dk 

Tlf.:  75 62 63 88 

Realpower.dk 

Niels Vangsøe (“Dr. Supra”) har 

firmaet Realpower, hvorfra han leverer 

en masse forskellige stumper, bl.a. til 

MR2.  

Niels giver MR2 klubmedlemmer 10% 

rabat. 

Kig hjemmesiden www.realpower.dk 

og se hvad Niels kan tilbyde. 

E-mail: mail@realpower.dk 

Kontakt Thomas FunderKontakt Thomas Funder  

DEADLINE  
FOR NÆSTE BLAD  

nr. 41 / 

Efterår 2003  
 

lørdag. d. 11. oktober 

2003. 
 



KlubbiksenKlubbiksenKlubbiksen   

Windbreaker jakke 

XS/S - M/L - XL/XXL 
Sort. Vind- og vandtæt med skjult 
hætte og 2 lommer med lynlås. 
Leveres med praktisk nylon 
pose.Klublogo på bryst. 
 

395,- 

Nøglering 
Med logo og lys 
 

87,25 

T-shirt 
S - M - L - XL 

Sort eller hvis med V-hals. 100% bomuld. Klublogo på bryst og jubilæumstryk på ryg.    149,- 

Bagrudestreamer       40,- 

Klublogo 

4 farvers logo til indvendig i ruden 

25,- 

Alle priser er inkl. moms.  
 
Bestilling: 
40 30 39 53 / 75 56 31 40 eller mimi.holst@email.dk eller på klubbens træf, hvor varer på lager medbringes. 
Betaling: 
Check eller kontooverførsel. 
Levering: 
Porto+leveringsomkostninger, kr. 25,-. Der er INGEN returret. 
Der tages forbehold for evt. afgifts- moms- og portoændringer. 


