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Formandens klumme
Ja, så blev hun 20 år, den lille røde ude i garagen. Selv ikke her i 2005 overgås
hun af noget til fornuftige penge hvad køreegenskaber og køreglæde angår.
Ja ja, hun mangler selvfølgelig de sidste nye foreteelser, så som de der
plastikposer der springer op i hovedet på en ved et uheld, eller ABS og TracktionControl som totalt ødelægger ens kørestil . Næ, rå køreglæde er hvad hun byder
på og her 20 år efter er der stadig ikke mange som kan komme hurtigere rundt i
svinget (kør nu forsigtigt!).
Når ja, køn er hun jo også stadig..., så tillykke og hip hip hurra...
Nu er det ved at være tiden hvor hun skal ud, sæson 2005 står for døren med
forhåbentlig masser af gode træf og køreoplevelser i vente. Jeg ved at der har
været flere projekter i gang i vinterens løb ude i de små garager som bliver
spændende at se resultatet af.
Desværre må jeg nok aflyse årets Garage LeMans, vi kører nemlig derned i stedet for, i MR2’en
selvfølgelig . Vi skal ned og mænge os med Ferrarier, Lamboer, Lotus og hvad der ellers er af eksotiske
biler i vores klasse!
Hun er jo kun 20 år den lille så 2 gange 1300km plus det løse er vel bare en smuttur.
Som det ser ud nu bliver vi 3 MR2’ere som kører derned sammen. Når du læser dette er det nok desværre
for sent at få en billet, men har du allerede en, så sig bare til…
Mon ikke der bliver rig mulighed for at deltage i andre små og store træf i løbet af året. De der mini
træf som f.eks. garage træffet hos Ralf er altså ret hyggelige så en stor tak til jer for jeres indsats med håb
om en gentagelse.
God fornøjelse med det nye klubblad, håber det kan give lidt blod på tanden, for nu skal vi have gang i
sæson 2005, vi ses derude...

Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand
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Når drøm
vendes til
mareridt II
Denne artikel er fortsættelsen til ”Når drøm
vendes til mareridt”,
som er at finde i klubblad nr. 42. Så hvis du
har bladet liggende i
gemmerne er det måske
en fordel at læse den
igen. Til de nytilkomne
medlemmer, som ikke
ligger inde med det pågældende blad, kan der
nævnes at forrige artikel udelukkende hand-

album10 (skrives uden
www)

lede omkring renoveringen af min AW11
og de problemer det
gav undervejs. Artiklen
sluttede med at bilen
var klar til at blive kørt
til maler.

veret total adskilt, så
hver enkelt del er klargjort separat. Alt er slebet ned til bunden,
spartlet op, fået én
gang grunder, én gang
blå lak, én gang blå
med ekstra perlemor og
så efterfulgt af 3 gange
klarlak. Alt sammen
med mellemslibninger,
for at få det bedste resultat.

Hvis der er interesse
for lige at opfriske billeder fra hvordan renoveringen tog sig ud, så
ligger de stadig på:
gallery.perjr.dk/
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I marts sidste år kunne
jeg langt om længe aflevere bilen hos maleren. Der blev den gennemgået for evt. overset rust, dog var der 2
steder hvor mekanikeren mente der skulle
svejses om, så det blev
gjort inden maleren gik
i gang. Bilen blev afle-

Efter et par ugers ventetid pga. sygdom i malerfirmaet kunne jeg
langt om længe hente
bilen hjem til værkstedet. Dagen op til var
værre end jul. Jeg gik
konstant med tankerne
omkring om jeg nu også havde valgt den rigtige farve, om spoileren
ville passe ind i stilen –
og værst af alt, om jeg
ku huske hvordan den

disse sagtens kunne
vandslibes væk, hvis
jeg blot samlede bilen
og kom tilbage med
den. Så hjem kom den
alligevel den dag.

skulle samles!
Men alle mine bekymringer blev slået til jorden, da jeg så den. Farven var over al forventning. Men det var malerarbejdet derimod
ikke. Der var mange
løbere rundt omkring,
særligt spoileren, forskærme og døre havde
løbere på størrelse med
gardiner. Men maleren
forsikrede mig om at

lige skulle tørre efter
de havde fået en gang
ny maling. Men så
skulle motoren i, og
smart som jeg var, havde jeg ikke blot solgt
min gamle motor, jeg
havde også solgt vigtige dele jeg skulle have
brugt til den nye. Så
inden motoren kunne
komme i var jeg nødt
til at køre rundt et par
dage for at få fat i di-

Som med resten af renoveringen gik ikke alt
smertefrit. Bremserne
og undervognen var der
ingen ben i, det blev
klaret på en enkelt
weekend. Da kalibrene

http://WWW.MR2-DriversClub.DK

Så er bilen netop sat af
i laden. Jeg havde allieret mig med en mekaniker, så jeg kunne få
monteret ny motor samt
renoveret bremser og
skiftet undervogn.

verse stumper. Det er
så sandelig dyrt at blive
klog.
Men efter et par besøg
ved huggere og andre
MR2 ejere fik jeg samlet alt sammen og motoren var nu klar til at
komme i. Forinden var
den blevet malet, så
også den passede ind
med resten af bilen.
Allerede inden vi fik
startet motoren op,
måtte vi endnu engang

ger var anskaffet tænkte jeg optimistisk at nu
var den hellige grav da
bevaret og jeg kunne
komme ud og køre. Det
første forårstræf og
DHB lå for døren, så
jeg havde lidt stress på.
Men ak, køre ville den
bestemt ikke. I flere
dage blev der målt,
tjekket og rodet i motorrummet. Men uden
held, den ville stadig
kun gå på 3 cylindere,

bjerg i håb om de kunne få den til at køre.
Allerede dagen efter
jeg havde afleveret bilen i Gadbjerg, kunne
Egon meddele at nu
kørte den. Fejlen lå i en
defekt spjældsensor, så
den hele tiden havde
stået forkert i tændingen. Ligeledes var mit
remhjul blevet slået
skævt under transport
af motoren. Herefter
blev bilen kørt til Toy-

havde egentlig nærmest
opgivet, men Splynk
var så flink at bruge en
weekend på at hjælpe
til. Så nu var jeg helt
og aldeles køreklar –
troede jeg. Efter at have tilkørt motoren og
kørt de ”obligatoriske”
1000km med undervognen kørte jeg den til
Toyota Ølgod for at få
det hele efterset én
gang til. Her kunne de
så blot konstatere at

tage et ufrivilligt hold i
arbejdet, da mine benzinslanger var blevet
utætte i løbet af vinteren. Da nye benzinslan-

så jeg måtte undvære at
have egen bil med til
MR2 træf og helt opgive DHB. I stedet blev
bilen sendt op til Gad-

ota Give, som skulle
udmåle undervognen,
og så var jeg køreklar.
Dog manglede jeg at få
monteret fronten og

Toyota Give havde
hoppet over hvor gærdet var lavest og ikke
justeret undervognen
ind i bag. Sporestæn-
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gerne sad stadig urokkeligt rustet fast og hele 7 værdier for udmålingen var ikke ok!
Men efter et par timer
på liftet i Ølgod skulle
alt være i den fineste
orden. Nu lå sommeren
for døren og intet kunne stoppe min glæde,
men endnu engang tog
jeg grueligt fejl.
Kort tid efter tilkørslen
af motoren begyndte et
uacceptabelt stort olieforbrug at melde sig.
Jeg synes selv jeg efterhånden er god til at
tjekke olie og vand,
gerne for hver tur. Men
ikke desto mindre, da
jeg ville ud og køre en
aften og tjekkede efter
olie, så var den langt
under halv. Der var ingen spild af olie på jor-
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den og heller ingen
mistænkelig røg at se
fra udstødningen. Fik
ringet efter Falck og
kørt bilen op til Splynk
som endnu engang
brugte et par timer på
den. Blot for at konstatere den i hvert fald
ikke var utæt nogen
steder.
Men olieforbruget fortsatte, og nu kunne jeg
også under kørsel lugte
at den brugte olie. Det
var ikke blot en lille
smule olie, det var et
svingende forbrug der
på dårlige dage kunne
være helt op til en halv
liter olie på blot 100km
med pæn kørsel.
Jeg havde købt motoren ved Søren J. Christiansen, men sjovt nok

var han hjælpsom til at
starte med, men da problemerne meldte sig
var han ikke at komme
i kontakt med.
Stort set hele sommeren bøvlede jeg med at
det måtte være sælger
der skulle stå til regning med olieforbruget,
men intet skete der i
sagen. Til trods for jeg
havde sat bilen hos
ham i 14 dage!
Der skulle en del muggeri til før Egon fra
Gadbjerg ringede mig
op og bad mig komme
op med bilen. Han var
træt af Sørens handler
påvirkede hele hans
firma.
Derefter bruger Egon et
par dage på MR2’eren
og motoren. Da den
bliver lukket op viser

det sig, den er fuld af
grus og stempelringene
er færdige. Dette laver
han dog på sin regning
og jeg kan et par dage
efter hente min bil
hjem igen.
Desværre var sommeren allerede ved at gå
på hæld og det meste af
sæsonen havde min bil
faktisk stået stille. Men
heldigvis var efteråret
mildt, så jeg fik da nydt
den bare en smule.
Så skulle man også mene jeg havde været udsat for nok dét år. Men
sådan skulle det ikke
gå. Allerede i løbet af
sommeren flækkede
lakken mange steder,
spartel i tag og forkofanger begyndte at synke og der opstød fugtbobler i bagskærme og
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MR2 klubtræf
d. 3. - 5. Juni 2005
Foreløbigt program:
Fredag d. 3/6

kl. 18.00

MR2 Træf starter

Lørdag d. 4/6

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 21.00
kl. 23.00

Morgenmad på campingpladsen
Laaang køretur i Thy og på Mors
Hygge
Der er åbent på DampMøllen. (www.dampmollen.dk)

Søndag d. 5/6

kl. 9.00
kl. 10.00
kl. 12.00

Morgenmad på campingpladsen
Vurdering af biler
Træf slutter

Info:
Træffet afholdes på Thisted Camping, www.thisted-camping.dk. Billeder og kørselsvejledning er nederst
på siden.
Mere info kan findes på www.mr2-driversclub.dk ellers kontakt klubbens bestyrelse.
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motorhjelm. Alt dette
oveni at lakken flere
steder manglede både
effekt – og klarlak,
nogle steder var den
endda stadig rød. Minutiøs gennemgang af
bilen viste også flere
steder med nister i lakken og det der er værre.
Heldigvis valgte jeg at
få den lakeret med regning, så med god samvittighed ringede jeg i
efteråret til maleren og
sagde den var HELT
gal.
Han sagde da heldigvis
også ja til at lakere den
om igen inden den

kommende sommer, så
skulle det da være på
plads.
Planen for vinteren var
egentlig at bilen blot
skulle ind og stå stille
og ikke igennem flere
projekter lige her og
nu. Men et større dansk
firma tilbød at sponsere
et større anlæg hvis jeg
blot ville bygge det
selv og køre demo for
dem et år.
Jeg lod mig friste og
snart efter bugnede mit
stuegulv med anlæg.
Men hvordan får man
plads til så meget i en

lille MR2?
Ganske simpelt – eller
simpelt viste det sig
ikke at være. Men den
nye kabine blev skåret i
stykker og slebet til, så
den kunne bygges om i
glasfiber. Alt dette er
jeg stadig i gang med,
så det kan ikke blive en
del af denne artikel,
men der kommer jo
også et klubblad først
på sommeren.
Egentlig havde jeg heller ikke i sinde at skifte
motor, for nu kørte den
anden jo langt om længe godt. Men eftersom

arbejdet med glasfiber
skred fremad og bunken med anlæg blev
større indså jeg at bilen
tager en del på i vægt.
Så hvad er mere naturligt end at sige ja til at
købe en kompressor
motor.
Men alt dette gemmer
vi til næste klubblad.
Forhåbentlig bliver jeg
jo også færdig til tiden
i år og kan tage den
med til det første træf i
juni.
CJ

Toyota MR2 AW11 –
Næsten 112% i orden…
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Tilbehøret vi ikke måtte få
Til det japanske hjemmemarked er der i tidens løb produceret
meget ekstraudstyr til
MR2’eren som vi aldrig har set skyggen af
i Europa.

totypen derfor vist med
mikrofoner i nakkestøtterne! På nedenstående
billede kan man lige

på bagsiden af passagersædet heller ikke)
Det blev ved en
’almindelig’ walkie

valgte hvilken radio der
skulle monteres. De
kunne vælge mellem
model ”Skrabet” eller

netop ane de to mikrofon arme.
Idéen blev som bekendt
aldrig til noget (det
gjorde camping bordet

talkie som ekstraudstyr.
Til slut skal lige nævnes radioerne. I de europæiske modeller var
det importørerne der

model ”Ekstra Skrabet”
. I Japan kunne kunden vælge mellem 6 (!)
forskellige afhængig af
model. Bemærk at der
kunne vælges CD afspiller (!) fine sager i
1984.

Prøv for eksempel at se
den fine lastholder herunder – køn er den bestemt ikke! Bemærk
også de originale tågelygter. Min personlige
mening er, at det ser
noget ”ups, vi glemte et
hul i front spoileren”
agtige ud.
Så er der walkie talkien. I 80’erne var det
vist en stor ting
(Rubberduck), men

rent faktisk havde man
tænkt radio kommunikation ind i prototypen
SV-3. På Tokyo Auto
Salon i 1984 blev pro-

Thomas Funder
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Medlemsliste:
Nr
1
2
6
8
9
12
13
18
19
23
26
27
28
32
35
38
43
49
51
59
60
61
71
72
73
87
106
113
114
127
128
143
144
146
148
149
153
154
156
158
162
166
171
172
173
174
177
178
181
182
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Navn
Jarin Neergaard-Nielsen Bertelsen
John Christensen
Mikael Merrild
Henrik Skov
Kjeld Jørgensen
Martin Høien
Bo Uhrskov
Johnny Friis
Thomas Funder
Kim Rasmussen
Steen Hansen
Kurt Søe
Rikke Nielsen
Kim Karlsson
Peter Kibsgård
René Leed
Bjørn Spure
Johan Kunckel
Lars B. Christensen
Tommy Scheffel
Michael Madsen
Jesper Wiig Pedersen
Linette E. Thomsen
Ole Jacobsen
Annette Krogh
Finn Heiredal
Svend Dyrvig Jørgensen
Dirk Claes
Lars Pedersen
Thomas Sonne Mortensen
Steen Iversen
Per Dyrholm
Rene Lønstrup
Martin Ross
Lars Mouritsen
Søren Pedersen
Martin Carlsson
Jakob Messerschmidt
Mike Rene Iversen
Morten Petersen
Rikki Esmann Ebsen
Mark Søndersted
Christina Jensen
Dennis Maigaard
Johnnie Føhns
Per Bach
Thomas Henriksen
Ole Christiansen
Ralf Schultz
Jonas Bøje

By
8850 Bjerringbro
4050 Skibby
2690 Karlslunde
4300 Holbæk
4970 Rødby
4140 Borup
8620 Kjellerup
7000 Fredericia
3460 Birkerød
5672 Broby
4800 Nykøbing Falster
3460 Birkerød
8600 Silkeborg
4390 Vipperød
7950 Erslev
7790 Thyholm
4140 Borup
5260 Odense S
6870 Ølgod
2640 Hedehusene
4040 Jyllinge
4200 Slagelse
2860 Søborg
6261 Bredebro
7600 Struer
6600 Vejen
6800 Varde
2460 Lichtaart Belgien
8700 Horsens
5550 Langeskov
3200 Helsinge
8260 Viby J
9490 Pandrup
5690 Tommerup
3660 Stenløse
6100 Haderslev
4895 Errindlev
2500 Valby
7100 Vejle
2730 Herlev
6510 Gram
2200 København NV
5210 Fyn
7300 Jelling
2610 Rødovre
9740 Jerslev
2000 Frederiksberg
4200 Slagelse
3310 Ølsted
2800 Lyngby

Farve

Årgang

Mørkegrøn
Rød
Gul
Mørkegrøn
Gul
Sort
Rød
Rød
Mørkegrøn
Sølv
Rød
Rød
Metal blå
Rød
Rød
Sølv
Gul
Sort
Hvid
Rød

1985
1988
1985
1986
1985
1994
1985
1988
1986
1985
1987
1986
1986
1985
1985
1985
1985
1991
1986
1986

Rød
Sort
Gul
Gul

1985
1985
1985
2000

Hvid
Rød
Rød
Hvid
Hvid
Super White II
Sølvgrå
Rød
Rød
Rød
Rød
Blå / Sølv
Gul
Sort
Racer Rød
Blå
Gråmetal
Grøn
Sherwood Grøn

1985
1985
1985
1986
1985
1985
1985
1991
1987
1985
1985
1985
1993
1988
1985
1985
1985
1986
1985
1985
1992
1986
1985

Metallicgrøn
Gul
Grøn / Grå

Indmeldt
28-08-1991
15-06-1993
05-12-1994
13-06-1994
16-09-1994
05-03-1995
07-03-1995
17-06-1996
21-06-1996
11-01-1996
20-05-1997
06-01-1997
09-02-1997
12-09-1997
17-09-1999
28-01-1998
28-04-1998
09-01-1998
29-09-1998
15-01-1999
29-01-1999
02-01-1999
18-08-1999
26-07-1999
15-08-1999
23-05-2000
21-03-2001
21-07-2001
21-07-2001
15-10-2001
13-11-2001
12-08-2002
19-08-2002
02-10-2002
13-11-2002
15-11-2002
01-11-2002
13-11-2002
04-06-2003
11-04-2003
11-04-2003
11-04-2003
17-06-2003
17-06-2003
17-06-2003
17-06-2003
07-08-2003
07-08-2003
18-08-2003
25-08-2003
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186
189
190
191
192
195
197
198
200
201
204
205
207
208
210
211
212
213
214
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226

Hop Hoang
Mimi Holst Jørgensen
Tonny Bjørnholdt
Henrik Rønnov
Jacob Hauge
Flemming Møller
Jacob Nøddebo Nielsen
Mark Høeg
Jesper Hardenskou
Marius Schmidt
Ronni Nielsen
Jesper Johansen
Rene Madsen
Casper Mysling
Kenneth Knudsen
Jesper Brodersen
Martin Jensen
Jesper Skøtt
Bruno Knudsen
Robert Szukalski
Torsten Abel
Jakob Soelberg
Rune Albertsen
Alexander S. Møller
Hans Henrik Pedersen
Dennis Mortensen
Jacob Ørnstrup
Marius Lund
Kim Hansen
Peter Bille Juncker

2665 Vallensbæk Strand
7000 Fredericia
7100 Vejle
8530 Hjortshøj
8766 Nørre Snede
4700 Næstved
4683 Rønnede
7120 Vejle
2770 Kastrup
6500 Vojens
2650 Hvidovre
2765 Smørum
7470 Karup
5610 Assens
2683 Kongsted
6700 Esbjerg
4500 Nykøbing SJ.
5610 Assens
9670 Løgstør
2400 København NV
9900 Frederikshavn
5400 Bogense
3700 Rønne
8900 Randers
9870 Sindal
3600 Frederikssund
8600 Silkeborg
6780 Skærbæk
9320 Hjallerup
4100 Ringsted

Rød
Rød
Liquid Silver
Rød
Metallic Grøn
Rød

1988
1986
1986
1985
1985
1985

Rød
Grøn
Rød
Rød
Mørkegrøn
Blå
Grøn
Kamæleon
Rød
Hvid
Blå / Lilla
Sort
Blå

1985
1998
1991
1985
1985
1985
1986
1985
1989
1986
1985
1986
1989
1985
1987
1986
1985
1985
1985
1990
1991
1985
1986

Sølv Metallic
Rød
Hvid
Sølv
Rød
Rød
Blå/Sølv
Sølv

23-09-2003
05-09-2003
31-12-2003
31-12-2003
12-02-2004
09-03-2003
22-03-2004
23-04-2004
28-04-2004
05-05-2004
05-07-2004
31-12-2003
21-08-2004
22-08-2004
02-09-2004
06-09-2004
10-09-2004
14-10-2004
01-11-2004
08-11-2004
08-11-2004
08-11-2004
22-12-2004
11-01-2005
09-02-2005
09-02-2005
09-02-2005
15-02-2005
16-02-2005
05-04-2005

MR2
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Garage LeMans 2004
For anden gang i LeMans historie siden
1923 blev der afholdt
Garage LeMans hos
undertegnede, første

dog mulighed for at
knalde brikker i sin
medbragte sovepose
men hensyn bliver der
ikke taget, lyden forbli-

eftermiddagen, de fleste i det mindste inden
starten gik kl. 16. Sidst
på eftermiddagen var
der fyld op på vores
vænge med MR2’ere.
Med 6 Danskere i LeMans i år kunne det
ikke blive mere spændende så der var virkelig lagt op til et fedt
race, de fleste havde da
også fundet sig et førersæde og sørget for
det rigtige setup med
øl, chips og PC inden
for rækkevidde.

gang var i det herrens
år 2003.
Som sidste år var der
endnu en gang mødt
flere medlemmer op
som alle er mere eller
mindre gode i disciplinen langdistance udholdenhed.

ver på fuld styrke.
Splynk var som sædvanlig først på pletten
lørdag middag og så
kom resten ellers op ad

Og så gik starten. Vi
kom alle rimeligt fra
start bortset fra Splynk,
der gik vist et par timer
inden det gik op for
ham at starten var gået.
Konstant sad han med
snabelen nede i frontru-

den på sin PC og havde
travlt med icq, vist
mest med Mims som
sad i stuen 
Efter nogle timers race
var der så en pause på
2 timer hvor der ikke
blev sendt LeMans på
TV. Vi tog så en hurtig
afstemning om vi skulle se EM fodbold eller
formel 1 kvalifikation.
Det blev 3 stemmer for
fodbold og resten (ca.
10) for formel 1, hvorefter dem som havde
stemt for formel 1 så
ca. 10min. hvorefter de
forsvandt ud og kikkede på MR2’ere. Ups,
jeg var vist en af
dem…
De 3 fodbold drenge
var henvist til at se fodbold på almindeligt tv i
stuen. Det måtte vi hø-

I alt sin enkelhed går
det ud på at se så meget
som muligt af løbet på
storskærm, men også
surfe og bytte billeder
o. lign. på de medbragte computere, køre race
på playstation 2, læse i
diverse bil relateret litteratur, drikke og spise
til bristepunktet og diskutere alt mellem himmel og jord, mest
MR2’ere selvfølgelig.
For svage sjæle er der
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re meget for… 
Lørdag kl. 20 gik det
løs igen og heldigvis
uden flere afbrydelser.
Der blev serveret aftensmad, 3 fade som
blev tømt og en del

hvor jeg næsten bevidstløs opfangede at
Tom’s team havde
overtaget føringen, der
blev jeg godt nok meget hurtig vågen og forsøgte da også at få liv i
resten.

dato.
Mimi og Lea, vores pit
crew diskede endnu en
gang op med sandwich
som blev fortæret med
nerverne hængende
uden på tøjet, 20 sekunder til nr. 2 er sku
ikke meget i et LeMans.
sandwich inden lørdagen var omme og det
lange seje træk om natten startede. Inden midnat var der dog en del
som var udgået af forskellige grunde og havde vendt snuden hjemad, men vi var da stadig en hård kerne af
kørere som ikke havde
tænkt os at give op.
Det var ellers lidt af en
prøvelse, TV2 havde
indsat den nok mest
søvndyssende speaker
de kunne opdrive til at
speake hele natten og
omkring 4 tiden måtte
Dennis tage den tvivlsomme ære af at være
den første der måtte
lukke garage porten i.
Der gik dog ikke længe
før Bo fulgte trop og så
røg vi en efter en.
Indtil kl. ved ikke hvad

Langsomt men sikkert
vågnede alle op for nu
blev det sku spændende

Men det gik jo som det
skulle set med Danske
øjne, jeg behøver vel

Jeg kan jo kun tale for
mig selv men jeg synes
det var et fedt Garage
LeMans. Vi var vel
omkring 14 da vi var
flest og 5 som holdt ud
til den bitre ende. Ingen
tvivl om at der vil blive
et Garage LeMans
2005 og så kan man jo
håbe der vil være lidt
flere som holder distancen næste gang 
Tak til min far som sørgede for at vi kunne
være i garagen.
Tak til Mimi og Lea,
bedre pit crew fås vist
ikke.
Tak til Splynk for lån
af projektor, som for
øvrigt er til salg, kan
vel ikke undre nogen 
Og tillykke til Tom og
Jan med deres 1. pladser, kan det blive bedre
end i år ??? Tja, John
Nielsen vil sikkert mene ja.

at være Dansker.
Kaffe i rå mængder og
morgenbrød som Mimi
havde hentet fik os næsten til at ligne mennesker igen og vi oplevede alle det nok mest
spændende LeMans til

Http://WWW.MR2-DriversClub.DK

ikke fortælle hvordan
det gik, i så det jo sikkert selv derhjemme….

Og os i garagen kom
også i mål uden de store uheld…

Men det ser vi jo til
Garage LeMans 2005.
Johnny Friis
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Medlemmernes
biler

Navn:
Bopæl (by):
Bil:
Årgang:
18

Morten Petersen
Herlev
Købspris:
SW20
Motor:
’93
Km-stand:

€7600.– i Dec. 2002 + afgift kr. 91000.– i Feb. 2004
Standart 2.0 3SGE
118.000
http://WWW.MR2-DriversClub.DK
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Modificeringer:
Fjernet Toyota mærkerne for og bag, og omlakeret stederne.
Købt med 17” Alu.
Lavet sort stribe i stedet for gul (den langs siden).

Planer med bilen:
Uh ha, der er mange, Her er er nogen af dem: Nye sæder og rat.
Fjerne dørhåndtag og spartle ud så bilen bliver ”glat” over det
hele. Farve interiør så det matcher bilens farve.

Jeg elsker min MR2 Fordi:
Fordi min drengedrøm er blevet opfyldt og selvfølgelig fordi man har mulighed for at dele sin drøm med andre. Vinden i håret og
asfalten under hjulene skal mærkes i en MR2. (Også fordi folk tror at det er en Mazda)
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Klubbiksen
Windbreaker jakke

40,-

Bagrudestreamer

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

Klublogo

4 farvers logo til indvendig i ruden

87,25

25,-

T-shirt

S - M - L - XL
Sort eller hvis med V-hals. 100% bomuld. Klublogo på bryst og jubilæumstryk på ryg.

149,-

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.
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Medlemssiden
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:
udgivelse

630,- kr. inkl. moms pr.

1/2 side:
udgivelse

315,- kr. inkl. moms pr.

Interesseret? Ring eller skriv
redaktionen.
Post- og emailadresse til højre.

til

Klubben har en aftale med Metax-Olie
A/S, om sponsorstøtte.
Ring eller e-mail til sekretæren, så får
du materiale til indmeldelse/overflytning.

Alm. originale reservedele
Dæk
Starter og generator

Uhrskov

Tlf.
+ 45 20 27 34 88
E-mail:
uhrskov@mr2-driversclub.dk
Ansvarshavende redaktør:
Bo Uhrskov

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 tilbudsvarer.
Der kan rekvireres brochure på følgende måder:
Internet:
www.daekimporten.dk
E-mail:
info@daekimporten.dk
Tlf.:
75 62 63 88

Metax Olie A/S
Tlf.: 99 33 33 66

Rabat til MR2 klubbens medlemmer
Toyota i Ølgod, Toyota Fredericia og
Toyota i Horsens tilbyder alle
medlemmer i MR2 klubben med
gyldigt medlems-kort*, rabat på
originale Toyota reservedele.

MR2 bladet produceres af:
Redaktion:

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

Skribenter:
Christina Jensen
Thomas Funder
Johnny Friis
Fotos:
Christina Jensen
Martin Høien
Johnny Friis
Trykkeri:
Kopi & Print, Bramming
Forsidebilleder:
CJs AW11
Foto: Christina Jensen
Morten Petersens SW20
Foto Martin Høien

Alt materiale er hermed
© MR2-DriversClub.dk,
maj 2005.
Eftertryk er ikke tilladt uden redaktionens skriftlige tilladelse.
Redaktion slut 01. maj 2005.

25%
25%
25%

DEADLINE

Toyota Ølgod kan træffes på tlf. 75 24
41 77.
Reservedelsafdelingen hos Toyota
Fredericia kan kontaktes på tlf. 75 92
41 00.
Toyota i Horsens, GMR Biler A/S kan
kontaktes på tlf. 76 25 67 16, for
reservedele kontakt Gitte
*)Har du ikke et medlemskort, kontakt en af
bestyrelsesmedlemmerne.
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fredag d. 1.
juli 2005.
Kontakt Thomas Funder
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