
Nr. 46Nr. 46  
Sommer 2005Sommer 2005  

Drivers Drivers 
Club Club 
DenmarkDenmark  MR2MR2  



2  http://WWW.MR2http://WWW.MR2--DriversClub.DKDriversClub.DK 

 

 

MR2 DRIVERS CLUB DENMARK 

”Stiftet 1991” 

 

Formand: 
Johnny Friis 

Ellipsen 19 B 
7000 Fredericia 

Tlf. 75 56 31 40 

Mail: johnny.friis@yit.dk 
 

Næstformand: 
Bo Uhrskov 
Søndergade 34, st, tv 

8620 Kjellerup 

Tlf. 20 27 34 88 
Mail: uhrskov@mr2-driversclub.dk 

 

Kasserer: 
Lars Pedersen 

Chr. Holmsgade 30 

8700 Horsens 
Tlf. 50 55 42 48 

Mail: splynk@it.dk 
 

Sekretær: 
Søren Pedersen 

Ahornvej 21 
6100 Haderslev 

Tlf. 73 52 02 99 

Mail: mossi4@pedersen.mail.dk 
 

Klubbiks: 
Mini Holst Jørgensen 
Ellipsen 19 B 

7000 Fredericia 

Tlf. 75 56 31 40 
Mail: mimi.holst@email.dk  

 

Øvrige bestyrelse: 
Thomas Funder 

Trekanten 6 

3460 Birkerød 
Tlf. 45 82 81 51 

Mail: tfu@pwc.dk 

 
Martin Høien 

Hovedvejen 256, Boruphuse 

4140 Borup 
Tlf. 40 56 70 96 

Mail: martin.hoien@billed-bladet.dk 
 

Dennis Maigaard  (suppleant) 

Mail: dennis.maigaard@pc.dk 
  

Ralf Schultz  (suppleant) 

Mail: ralf@girafland.dk 
  

Bjørn Spure (suppleant) 

Mail: bjs@m-d.dk 
 

Ole Jacobsen (suppleant) 

Mail: oj@e-mail.dk 
 

Webmaster: 
Thomas Funder 
Trekanten 6 

3460  Birkerød 

Mail: tfu@pwc.dk 

IndholdIndhold  
   

Side   3 Formandens klumme 
 

Side   4 Thisted Træf 2005 
  D. 3 - 5 juni 
 

Side   7 Så er der træf 
  Efterårs træf i Karrebæksminde 
 

Side   8 Årets MR2 
  Foreløbig stilling 
 

Side   9 Indkaldelse til generalforsamling 
 

Side 10 Le Mans 2005 
 

Side 17 Opskriften på et træf 
     

Side 18 Medlemmernes biler 
  Lars Splynk Pedersen 
 

Side 22 Klubbiksen 
   
Side 23 Medlemssiden 



Http://WWW.MR2Http://WWW.MR2--DriversClub.DKDriversClub.DK  3 

 

Formandens klummeFormandens klumme  
Hvor blev sommeren af? 

 

Aldrig har MR2’en været så våd så længe. Utroligt som det har stået ned i 

stænger. Heldigvis fik vi en god gang sol da vi var til Lemans og det vil sent blive 

glemt hvordan det føltes at køre ned af Mulsane langsiden i MR2’en. Så har den 

også prøvet det, he he ........ 

 

Turen derned og hjem igen gik helt uden problemer for alle tre MR2’ere, men jeg 

havde nu heller ikke forventet andet af 112% i orden biler. Selve løbet var også 

en kæmpe oplevelse med 2 danskere på podiet hvor en af dem skrev sig ind i 

historien som mr. Lemans himself… 

 

Et lille besøg hos vores engelske søster klub blev det også til. Vi holdt til hos K 

rejser på indersiden af banen, hvor de havde valgt et slot med kæmpe have til ca. 

15km fra banen. Ingen tvivl om at vores biler var mere velholdte end deres, det 

skinner tydeligt igennem at en MR2 er langt billigere derovre, så de ofrer også mindre på bilen. 

Interessant…. 

 

Alt i alt en fed tur som vi godt kunne finde på at gøre igen, så begynd bare at spare op ☺  

 

 

Første træf i Thisted er vel overstået og i skrivende stund er der kun en uge til næste træf i 

Karrebæksminde. Vi er så småt også begyndt at overveje om vi skal deltage på Fredericia messen igen i år 

så pak ikke bilen for tidligt i vinterhi…. 

 

 

God fornøjelse med klubbladet. 

Håber vi ses derude. 

 

Med venlig hilsen 

Johnny Friis 

Formand 
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Thisted træf d.    3 

Thisted træf d.    3 
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Thisted træf d.    3 

Thisted træf d.    3 –– 5 Juni 2005

 5 Juni 2005  
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MR2 klubtræf MR2 klubtræf   
d. 19. d. 19. -- 21. August  21. August 

Sted: 
 

 

 

Program: 
 

Fredag d. 19 august  
 

Kl. 17:00. Jeg lander på De Hvide Svaner Camping. Der vil være en let forplejning, bestående i ru- og fransk-

brød med div. Pålæg. 

 

Kl. 20:00. Bommen lukkes. Så hvis du kommer efter kl. 20, skal du ringe til mig og jeg vil lukke jer ind. 
 

Lørdag d. 20 august 
 

Kl. 08:00 – 10:00. Morgenmad. Kl. 10:00 vil vi lukke for morgenmaden da vi ikke har lokalet længere. 

  

Kl. 10:00 – 11:00. Generalforsamling. Hvor vi holde dette er uvist på dette tidspunkt. 

 

Kl. 11:30 – 16:00. Køretur. Vi starter med at køre ned på havnen og vise biler frem, jeg har givet besked til 

Karrebæksminde turistinformation om vores biltræf, og de vil søger for at byen ved det.. så der skulle være 

mulighed for fremvisning. Herfra går turen til Gavnø slot. Mere info her: http://www.gavnoe.dk/ 

 

Kl. 18:00 og frem. Aftensmad. I anledning af 20 års dagen for vores dejlige biler, vil der blive disket op med 

de saftige bøffer , salat , flutes og tilbehør. Så derfor vil jeg meget gerne have at vide hvor mange der kom-

mer ! Da det er for dyrt at købe ind på slum. 

 

Søndag d. 21 august 
 

Kl. 08:00 – 10:00. Morgenmad. 

 

Kl. 10:30 – 13:00. Bil vurdering. Da dette er årets sidste træf vil der her blive uddelt præmie  

 

Efter dette er det tak for god ro og orden  

 

Morten Pedersen,  

Karrebækvej 741 - DK-4736 Karrebæksminde - TLF.: +45 55 44 24 15 
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Den foreløbige stilling i "Årets MR2" konkurencen er: 

  

AW11 Original  Point 

1 Jesper Hardenshou  269 

2 Martin Høien 266 

3 Søren Pedersen 251 

      

AW11 Modificeret   

1 Johnny Friis 271 

2 Casper Mysling 215 

3 Lars Pedersen 202 

      

SW20/ZZW30   

1 Bo Uhrskov 227 

2 Marius Schmidt 219 

3 Lars Mouritsen 195 

Årets MR2Årets MR2  
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Indkaldelse til Indkaldelse til   
generalforsamlinggeneralforsamling  

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

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af klubbens regnskab 

4. Fastsættelse af næsteårs kontingent 

5. Valg til bestyrelsen/revisor 

6. Indkomne forslag 

7. Eventuelt 

  

  

 

På valg til bestyrelsen er: 

 

Bestyrelsesmedlemmer: 

Bo Uhrskov 

Mimi Holst Jørgensen 

 

Supleanter: 

Dennis Maigaard 

Ralf Schultz 

Bjørn Spure 

Ole Jacobsen 

 

Revisor: 

Lars Mouritsen 

 

Med venlig Hilsen 

Bestyrelsen 

MR2 Drivers Club Denmark 
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plads pludselig blev 

fyldt op, da Martins`s 

meget store paparazzi 

kamera fyldte en pæn 

del. 

 

Lars og Henrik er de 

sidst ankomne, også de 

har haft plads proble-

mer, for der var bundet 

et stort hundetæppe 

med en masse indhold, 

op på kølerhjelmen. 

Tænkte på om vi må-

ske skulle have en ild-

slukker med.. 

Vi har 15 timers kørsel 

foran os, men vi er 

tændte, og glæder os 

bare til at komme af 

sted. 

 

 

Hejsa Folkens 

 

Ja vi var jo 6 friske 

folk, der valgte den 

lange tur til Le mans i 

Juni Måned. 

En oplevelse som jeg 

sent vil glemme.  

 

Det er onsdag morgen 

og alt er pakket og klar, 

vi skal mødes hos os. 

Martin er den først an-

komne og trænger bare 

til en kop kaffe. 

Bo kommer bagefter og 

da Martin og Bo skal 

køre sammen, skal bi-

len jo pakkes.. 

Det resulterer i, at vi 

som havde masser af 

Turen derned er fin, der 

bliver spist godt af 

hjemmelavede sand-

wich og pølsehorn og 

bilerne bliver tanket 

efter at have jagtet div. 

Shell stationer.  

 

Vi ankommer til K-

campen kl. 05.00 og får 

fundet frem til sviger-

forældrene ved hjælp af 

nogle friske nattevag-

ter.  

Teltene bliver slået op, 

efter en del diskussion 

om hvordan de skal 

ligge, for det viser sig 

jo at være nærmest vil-

la telte alle sammen.. 

Men det går og vi ka-

ster os glade og tilfred-

se i soveposen, i håb 

om at få en smule søvn. 

Selv vågner jeg kl. 

08.00 med lyden af en 

motorcykel som kører 

frem og tilbage i fuld 

fart, det er jo bare for 

spændende at ligge i 

det telt, når jeg nu kan 

høre en masse lyde.. 

Nå ja og så skal jeg 

altså også lige af med 

noget vand. 

 

Morgenmaden bliver 

serveret af Mutter, som 

er forbavsende frisk og 

kaffen er nok det bed-

ste i Martins verden, 

for før han har fået kaf-

fe, kan vi lige så godt 

snakke til en dør. 

 

Toiletterne og bade-

rummene var bedre end 

jeg havde forventet, 

faktisk havde jeg reg-

net med at skulle kom-

me hjem med en for-

stoppelse og meget be-

skidt, men det var fak-

tisk nogle gode for-

hold, dem var jeg me-

get tilfredse med. 

 

Efter at have været i 

bad, og egentlig allere-

de følte mig klam af 

varme, blev der beslut-

tet at vi skulle en tur 

ind til byen og vaske 

biler, og til Chante-
loup in Savigne l'Eve-
que. Chateau de 
Chanteloup nær sille 
de phillipe ( ja det ly-
der godt ik?), for at 
hilse på den engelske 

MR2 klub. 

Bilvasken var nærmest 

Le Mans 2005Le Mans 2005  
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en garage du kørte ind 

i,  med en spuler, et par 

mønter, ja så var det 

værsgo at gå i gang. 

Der var så meget gang i 

den spuler, at hvis du 

ikke holdte fast i den, 

samtidig med at du put-

tede mønter i, ja så fløj 

den rundt i hele rum-

met,  det var lige ved at 

gå meget galt for John-

ny og hans bil.. Han 

blev i hvert fald ret 

hvid i hovedet, mens 

han mumlede et eller 

andet der kunne minde 

om fransk, ja for jeg 

forstod det i hvert fald 

ikke. 

Men bilerne blev da 

nogenlunde rene og så 

gik turen ud til de en-

gelske MR2 folk. 

Et hyggeligt sted med 

hyggelige mennesker, 

hvor aldersgruppen 

godt nok lige steg ca. 

20 år, bilerne var da ok, 

men blev alligevel lidt 

forbavset over deres 

triste stand.  Jeg tror 

ikke de går så meget op 

i hvordan bilerne ser 

ud, selvom der var 1 

flot eller 2, var der ikke 

gjort meget for at holde 

dem i stand, men det er 

jo bare min mening. 

Men flinke var de, in-

gen tvivl om det. Der 

blev da også diskuteret 

og kigget grundigt på 

hinandens biler ☺ 

 

Kl. er vel godt 16.00 da 

vi når tilbage til K-

campen og jeg kan 

godt mærke at jeg ikke 

har sovet meget mere 

end 2 timer.. Alligevel 

skal vi lige ud og se 

banen og op på tribu-

nerne, Vi var henne og 

se alle veteranbilerne, 

som gjorde sig klar til 

kvalifikationen, der var 

nu nogle flotte nogle i 

mellem, og de har altså 

virkelig deres charme. 

Da vi er nået ud til 

dunlop broen, bliver 

jeg virkelig nødt til at 

gå hjem, mine fødder 

er bare helt færdige, jeg 

er sulten, tørstig og det 

er alt for varmt. 

Da jeg nåede tilbage på 

pladsen kunne jeg høre 

veteranerne, de gik i 

gang med deres kvalifi-

kation, det lød godt, de 

larmede, men de andre 

grinte af mig og sagde 

”ja ja bare vent til du 

hører når de andre be-

gynder”. Nå nå tænkte 

jeg så galt kunne det da 

heller ikke være.. 

Klogere blev jeg. Biler-

ne startede, da vi var 

gået i gang med den 

store grill aften ved 

teltet på K-campen, det 

var noget lækkert mad, 

og nok af det, sikke 

mange vi var, hen ad 

dagen er vi jo alle 

spredt fra øst til vest. 

Og ja bilerne larmede, 

men jeg syntes nu ikke 

det var til nogen irrita-

tion ☺ 

Det var fedt at sidde 

der og lytte til bilerne 

der susede forbi,  med 

en fart, som du ikke 

kan fornemme på fjern-

synet og det samme 

med lyden, der runger i 

hele kroppen. 

Resten af aftenen gik 

med at se kvalifikation 

og hygge på pladsen. 

Der var underholdning 

i teltet, men vi holdte 

ikke så længe, vi gik 

nogenlunde tidligt i 

seng, for at få en god 

nats søvn. 

 

Fredagens program så 

godt ud der var pitwalk 

og parade i Le Mans 

byen. Ikke nok med 

det,     Tom Kristensen 

og Jan Magnussen kom 

forbi teltet for lige at se 

de mange tusinde dan-

ske fans der var her.. 

Vi fik nogle gode auto-

grafer til os selv og un-

gerne. Så er vi stolte ☺ 

Toms tale var god, Jeg 

stoppede op og tænkte 

” det her skal han sgu 

nok klare”, men samti-

dig blev jeg også meget 

spændt. Det var jo lige-

som ret vigtigt ik? 

 

Mændene tog i pitten, 
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men jeg besluttede mig 

for at skåne mine ben, 

til den lange tur ind til 

Le Mans byen, hvor jeg 

vidste der ville blive 

gang i den. 

Der er så til gengæld 

kommet nogle rigtig 

fede billeder fra pitten. 

I mellem tiden var der 

et par stykker,  der 

hyggede på K-campen 

med masser af vand og 

vores meget flinke, rare 

og hysterisk morsom-

me naboer, sjældent 

har jeg set så friske fy-

re med gang i mundtø-

jet hele tiden. 

 

Vi fik af vide at der gik 

busser kl. 16.00 til Le 

Mans byen, derfor stod 

vi klar kl. 15.30 og 

kom godt af sted, På 

vejen fik vi set hvor 

stor pladserne rundt om 

Le mans banen egentlig 

er. Vi fik ligeledes et 

indtryk af hvor mange 

mennesker der var 

mødt op, både klubber, 

familier osv. 

Selvom der ikke var 

mere end 8 km til Le 

mans, tog det sin tid, da 

mange skulle derind,  

det skabte en del kø, 

både derud og hjem. 

Da vi ankom til Le 

mans, var der så småt 

begyndt at dukke folk 

op, og gaderne var ved 

at blive lukket ned. Vi 

brugte egentlig lang tid 

på at finde en god plads 

at stå ved, og det resul-

terede i, for mit ved-

kommende, at jeg selv-

følgelig fandt en dårlig 

plads. Men Martin hav-

de gjort sig meget uma-

ge med at finde 

”pletten” og jeg glæder 

mig nu til at se alle 

hans billeder. Optoget 

med de mange forskel-

lige biler, var virkelig 

fedt at se, og stemnin-

gen var helt i top, da de 

kom forbi. 

Desuden skal det næv-

nes at Le mans faktisk 

er en flot by, med flotte 

seværdigheder og mas-

ser af charme. 

 

Efter optoget, var jeg 

blevet godt sulten og 

kunne også godt mærke 

en større hovedpine, vi 

fandt en lille hyggelig 

restaurant hvor der blev 

serveret pizza, lasagne, 

salat og entrecote, det 

smagte dejligt, selvom 

jeg nu har min skepsis i 

udenlandsk mad. 

Busturen hjem var 

skrækkelig, jeg var irri-

teret, fordi hovedpinen 

absolut ikke havde lagt 

sig og jeg havde det 

varmt. Til mit store 

”held” var bussens kli-

masystem gået i styk-

ker og jeg havde jo 

selvfølgelig sat mig 

lige der, hvor der var 

utæt, så jeg blev da kø-

let ned med en omgang 

vand, ved hvert sving 
☺  
Da vi nåede hen til sel-

ve indgangen ved ba-

nen, var englænderne 

så gået i selvsving, og 

syntes det kunne være 

vildt morsomt at stoppe 

alle biler og busser der 

kom forbi, for at få 

dem til at lave kogere. 

Det resulterede i lang 

ventetid, lugten af 

brændt dæk og biler i 

grøften.. Jeg tror også 

bussen fik et par buler, 

for der blev banket ret 

kraftigt på siden af den. 

Men hvad, det er jo 

også en af de oplevel-

ser, man tager med sig 

hjem i kufferten. 
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Da vi kom tilbage til 

K-Campen, sad Lars 

+naboerne og et par 

nyankomne gutter, ved 

teltene, de så ud til at 

have det ret sjovt, og 

der blev da også hurtigt 

hældt et par af de sure 

fejlkøbte smirnoff ice i 

ganen, naboerne havde 

jo gjort et kup, troede 

de, da Icene kun koste-

de 8,- pr stk. Men at de 

hed DRY og smagte af 

Pommern til, ja det var 

så det kup. 

Resten af aftenen ud-

viklede sig til ja und-

skyld udtrykket, en 

værre omgang bævl, og 

der var nok en enkelt 

eller to der skulle være 

gået i seng lidt tidligere 

hihi. 

 

Lørdag morgen, kunne 

jeg ligesom mærke 

spændingerne i lejren, 

der var igen gjort klar 

til en Hed dag, og ba-

det gjorde det desværre 

ikke mindre køligt. Vi 

havde 2 tribune billet-

ter til rådighed, men 

hen ad dagen, udvikle-

de de sig på mærkelig 

vis pludselig til 5, der 

var rigtig god udsigt 

derfra og køligere end 

at stå sammenklemt 

mellem tusindvis af 

mennesker i en stegen-

de sol. Storskærmen på 

K-campen, ville helt 

klart også blive godt 

brugt, og det kunne jeg 

nu godt forstå. 

 

Jeg ville dog ned og se 

starten LIVE, så jeg 

bevægede mig ned til 

tribunerne omkring kl. 

14.00, allerede der, var 

der ved at være fyldt 

med mennesker der 

ville sikre sig en god 

plads. 

Desværre fik jeg kun 

set en lille del af star-

ten, jeg måtte flygte fra 

den plads jeg havde 

fundet, på grund af alle 

de mennesker der stod 

klistret op ad hinanden, 

og jeg kom lidt sent op 

på tribunepladsen. 

Da jeg havde fulgt med 

en ½ times tid, vendte 

jeg tilbage til teltet, for 

at kigge lidt med på 

storskærmen.  

Jeg havde jo fundet ud 

af at der blev serveret 

chili con carne ved tel-

tet.  Det skulle jeg bare 

have, det smagte godt, 

og det var rart med no-

get ordentligt at spise, 

efter alle de sandwich 

og flutes. 

Da mørket så småt be-

gyndte at lægge sig, 

ville Lars og jeg ud og 

finde en plads ved ba-

nen, for at få lidt bille-

der og se hvordan det 

gik de forskellige ste-

der. Vi fandt hurtigt en 

plads, men vi var ikke 

tilfredse, så til sidste 

endte det med at vi sad 

ude ved dunlop broen 

med en god udsigt, hø-

re hinanden kunne vi 

ikke, og Lars`s tøm-

mermænd hang vist 

stadig, for han var lidt 

mut ☺ 

 

Jeg sad med min mo-

biltelefon og fulgte 

med den engelske ra-

dio, da min telefon rin-

gede, der gik lang tid 

før det gik op for mig 

at det var Johnny, og at 

de lige ville høre hvor 

vi var, for de syntes 

altså vi skulle komme 

ud til dem. 

 

Vi blev slæbt med ud 

til Tertre Rouge, svin-

get før Mulsanne lang-

siden, 

hvor vi fik set bilerne 

rigtig tæt på og endnu 

en gang kunne fornem-

me, hvor hurtigt de kø-

rer, selv i svingene. Det 

ser altså helt vildt godt 

ud, når de kommer drø-

nende forbi i mørke 

med lys i lygterne. 

Jeg tror ikke jeg sad 

derude i mere end 1 

time, så kunne jeg godt 

mærke, at hvis jeg 

skulle være i stand til at 

gå hele den lange tur 
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hjem, så skulle jeg gå 

nu. 

Så det gjorde jeg, det 

tog dog lige et kvarter 

ekstra, da jeg troede jeg 

havde fundet en smut-

vej. ☺ 

Da jeg kom tilbage til 

K-campen og nåede 

ned til vores telte, var 

der helt mørkt, ingen 

liv men døren til Mut-

ters campingvogn stod 

åben. Jeg gik ind, men 

kunne næsten ikke se 

noget. Det gik dog op 

for mig at hun havde 

smidt sig på sengen, 

lyset ude i forteltet 

kunne hun ikke få til at 

virke, vi fik gang i det 

og smidt lidt kaffe på. 

Lidt efter kom Lars, 

også han var træt, og 

det endte med at vi alle 

gik i seng. Kl. var om-

kring 01.00 

Jeg havde ingen pro-

blemer med at sove, 

syntes det var hyggeligt 

at ligge og lytte til radi-

oen med den ene øre og 

på bilerne med det an-

det, vågnede dog kl. 

04.30 ved at Johnny 

havde smidt sig 

(utroligt nok. Troede 

ikke jeg skulle se ham 

før kl. 17.00 søndag 

eftermiddag ), men nu 

blev han kaldt op af 

Martin, de skulle se 

solopgangen, så de 

vandrede af sted igen, 

jeg vendte mig om på 

den anden side og sov 

videre. 

 

Søndag Kl.07.30 var 
jeg frisk, jeg stod op, 

det var pludselig blevet 

meget spændende. 

 Tom K lå med ca. 1½ 

omgang foran Pescaro-

lo nr. 16, men efter 

nogle beregninger, så 

det ud til at de ville lig-

ge meget tæt omkring 

kl. 16.00.  

Johnny havde smidt sig 

på en stol i forteltet, 

der var skygge og ikke 

så varmt, der gik ikke 

lang tid, før Martin 

kom flyvende ud af 

teltet, helt rød i hovedet 

og smed sin luft 

madras i skyggen og 

væltede om på den ene 

side. De små stakler, 

men de havde da nydt 

solopgangen. ☺ 

Svigerfatter havde væ-

ret kort forbi omkring 

kl.07.00 også var han 

ellers smuttet igen, han 

var den der var mest 

væk, og jeg er sikker 

på han rendte rundt og 

hyggede sig. 

Efter et bad, som igen 

ikke hjalp, smed jeg 

mig i en stol og kigge-

de lidt på storskærmen, 

men jeg var så dvask af 

varme, at jeg næsten 

faldt i søvn..  

Derfor besluttede jeg 

mig for at købe en 

sandwich og masser af 

vand, og håbe på at 

komme op i tribunen 

og se slutningen, på det 

meget nervepirrende 

løb. 

På vej derover havde 

jeg besluttet mig for, at 

nu ville jeg altså købe 

en souvenir eller 2, så 

det endte med en top 

og en T-shirt til Ras-

mus. Så købte jeg en is 

og fik den spist, inden 

jeg gik op i tribunen. 

Johnny, Martin, Henrik 

og Svigerfatter sad der-

oppe og de så meget 

spændte ud, der blev 

ikke sagt ret meget, og 

jeg havde svært ved at 

sidde stille. 

Men omkring kl. 15.00 

(min hukommelse i tid 

er dårlig) Skete der no-

get, der endelig gjorde 

det mere sikkert for 

Tom K at vinde,  

Pescarolo nr. 16 måtte i 

garagen, motoren blev 

for varm, der kom skidt 

i køleren og det tog til-

pas lang tid nok til at 

han kom ca. 2 omgange 

bag ud. Nu var det vig-

tigste i vores øjne bare, 

at Tom K. kunne holde 

bilen kørende og ikke 

lave fejl, selv om han 

havde kørt i 3 timer på 

det tidspunkt.. (og så i 

den varme !!) 

Stemningen var steget 

10 grader, og smilende 

på de danske læber var 

blevet betydeligt brede-

re, dejligt at se og sikke 

en lettelse.. 

Vi havde selvfølgelig 

også fulgt Jan Magnus-

sen i Corvetten, som 

havde haft sine ture 

med Ashton Martin, 

men det gik da vist helt 

galt med Ashton Mar-

tin til sidst. 

Da Tom k. kørte den 

sidste omgang og han 

”trillede” over mål, 

blev der hujet og hejet, 

folk stod og tog bille-

der og løb ned af tribu-

nen, de skulle alle der-

hen. 

Folk kom løbende midt 

ude på banen med de 

danske flag i luften, det 

var fedt. 
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Jeg vil også håbe jeg 

kan komme med på 

Jacobs rejser (K-rejser) 

igen, for det var godt. 

 

Tillykke til Tom Kri-

stensen og Jan Mag-

nussen. 

 

 

Lidt udklip fra B.T 

Tom Kristensens lille-

bror, Jakob Kristensen, 

ejer K-rejser, som 

sendte 1.700 danske 

motorsportsfans til 

Frankrig.  

Da B.T. fik kontakt 

med Jakob Kristensen, 

var han ved at pakke 

det store festtelt sam-

men, som de danske 

Tom K-fans har op-

holdt sig i under Le 

Mans.  

»Vi har det pissegodt 

hernede. Folk var jo 

ellevilde. De fleste 

havde valgt at se det på 

storskærm i vores telt. 

Der var vel 1.000 men-

nesker - og da han kør-

te over målstregen, rej-

ste alle sig op og råbte 

og klappede. Det gav 

sgu gåsehud over hele 

kroppen. 

De danske racer-fans 

har for længst indtaget 

Le Mans, og Tom Kri-

stensen tager sig tid til 

at kigge ind i flere af 

de rød-hvide teltbyer. 

Når der er blevet taget 

billeder og skrevet au-

tografer, er det tid til 

den store Le Mans-

parade, hvor biler og 

chauffører defilerer 

majestætisk igennem 

byen, og først bagefter 

handler det omsider 

kun om det vigtigste… 

Jeg gik  tilbage på 

pladsen, hvor folk alle-

rede havde travlt med 

at pakke, dem der kørte 

i busser skulle køre ret 

tidligt, så de har haft 

travlt, vi blev på sam-

me tid advaret om si-

gøjnere på pladsen, 

som var klar til at tage 

alt, hvad der blev efter-

ladt. (rysten på hove-

det). Men hvad, de 

kunne jo være heldige 

at skaffe sig et telt, el-

ler et par dåser øl som 

lå rundt omkring. 

Vi havde besluttet os 

for at køre omkring kl. 

22.00 så vi kunne køre 

natten igennem, i lidt 

køligere temperaturer 

end nu. Så der blev 

hvilet og pakket og 

spist lidt mad, også var 

vi klar til at køre.. 

Jeg havde personligt 

siddet og skulet lidt 

over Pladsen og syntes 

nok, der pludselig var 

en lidt større forsam-

ling ovre ved Jacob, og 

da vi kørte fik jeg et 

glimt af Tom k. Men vi 

kørte videre, indtil det 

pludselig gik op for 

Johnny og jeg, at vi 

havde tabt Martin og 

Bo. Martin havde jo 

også set ham, og var 

fløjet ud af bilen, fun-

det paparazzi kameraet 

frem og var begyndt at 

tage billeder af stakkels 

Tom, I kan nok tro at 

bilen kom i bakgear 

også ud af bilen, hen 

og sige pænt goddag og 

tillykke.. Nøøøjj hvor 

spændende.. (altså som 

man kan blive helt be-

fippet) ☺ 

Tak Tom for hans tål-

modighed og for nogle 

fine billeder vi fik, som 

gerne må hænge inde i 

vores stue,  Johnny! 

Hihi 

 

Vi begav os mod Dan-

mark, øh, men nåede 

kun hen til rundkørs-

len. Vi skulle da lige 

prøve at køre på banen, 

vi fik en god tur ned ad 

langsiden og helt op til 

Tertre Rouge svinget, 

fik taget billeder af div. 

Skilte og grint lidt ad 

det hele. Og nej, jeg 

tror ikke Tom ville ha-

ve været besynderligt 

imponeret af farten i 

vores ”små” biler, så 

bare drøm videre dren-

ge  ☺ 

Turen hjem var længe-

re end jeg syntes da vi 

kørte derned, men vi 

var virkelig trætte og 

måtte stoppe i nærhe-

den af Düsseldorf for at 

tage et par timer på 

øjet, vi så alle sammen 

dobbelt og var ikke i 

stand til at køre længe-

re. Vi ankom da til Fre-

dericia omkring kl. 

18.00 godt trætte og 

ville bare gerne have 

noget rigtig kaffe, en 

sofa og noget søvn. 

(At vi så glemmer nøg-

lerne i tasken i Frank-

rig som Mutter har, ja 

så er det da godt vi har 

en søster der vil kom-

me med et ekstra sæt.) 

 

Jeg vil slutte, men for-

tælle jer ”Garage Le 

mans” GO HOME. 

Le Mans LIVE er ube-

skriveligt og jeg har 

kun fået 1 tredjedel af 

mine indtryk fra turen 

med i den her historie. 

Det er meget svært at 

beskrive den oplevelse, 

men den var god. Og 

jeg gør det gerne igen. 
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Opskriften på et træfOpskriften på et træf  
 

Her er et eksempel på hvilke ting man kan/bør overveje ved afholdelse af træf 
 

Efter at du har besluttet at afholde træf skal du tidligst muligt brainstorme for alle ideer Husk at skri-
ve ned. 

 
• Find en weekend der passer godt ifølge kalenderen med hensyn til vejret og ferieplanlægning, 

forår / efterår. 
• Du skal finde en campingplads, der kan "rumme" en bilklub. Forespørg evt. om fælleslokaler 

pga. vejret og højlydte natteravne.  
• Lav et program over weekenden fra fredag til søndag, med spisetider, køreture, vurdering af 

biler, etc. Vurdering af biler skal så vidt der er muligt være søndag formiddag. 
• Angående spisetiderne, find et let måltid til fredag aften, som folk selv betaler, morgen målti-

derne er sponsoreret af klubben og husk at bestille brød på campingpladsen eller lokal bager, 
til middag og aftensmad kan evt. grilles (husk arrangere grillen spørg evt. på campingpladsen) 
Arranger evt. drikkevare til køb, eller meddel hvorvidt folk selv skal medbringe. 

• Folk betaler selv for alle måltiderne på nær morgenmåltid. 
• Forespørg "camping- "fatter" eller "mutter" om badeforhold (mønt eller kort) eventuelle bomme 

som lukkes om aftenen, eventuelle rabatter ved gruppe camping og "ude for sæsonen" priser 
(der vil ofte kunne hentes lidt) 

• Angående køreturen kan der med fordel studeres kort og tales med den lokale kommune om 
eventuelle events (promenadekørsel eller lignende). Husk evt. polititilladelse ved kørsel i gåga-
der eller strøg ! 

• Ved udgifter til specielle arrangementer forespørg bestyrelsen hvorvidt denne vil sponsorere. 
• Husk at arrangør står for alle indkøb her følger til sidst en lille huskeliste til det mest vigtige: 

Mad til fredag aften, morgenmad (smør, mælk, juice, marmelade kaffe og te etc.) husk kaffe-
maskine lørdag og søndag , evt. drikkevare, kul og tændvæske/blokke til grill, engangsservice, 
masser af solskin.  

• Det er ikke meningen at man som arrangør skal have de store udgifter, derfor hold nøje regn-
skab og gem alle kvitteringerne.  

 
Dette var store træk de mest vigtige punkter som bør overvejes husk der er ingen krav til hvor omfangsrig og 

perfekt dit træf skal være. 
 
 
 

 Alle træf er på sin egen måde perfekte ! 
 
 
 
 
 

God fornøjelse vi glæder os til et hvert træf 
 

Denne korte ide opskrift er forfattet af Søren Pedersen 
Jeg kan ved evt. spørgsmål kontaktes på 51 94 79 99 eller 73 52 02 99 
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Navn: 
Lars Pedersen (Splynk) 

 

Bopæl (by): 
Horsens 

 

Bil: 
AW11 TARGA 

 

Årgang: 
88 

 

Købspris: 
78.000 

 

Motor: 
4AGZE 

 

Km-stand: 
192.000 

Medlemmernes Medlemmernes 
bilerbiler  
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Modificeringer:   165 HK SC Motor / Større remhjul / Incl. original SC udstødning / 40 mm sænkning /  

     SC baglygter / SC mærker / 17” fælge / Sportsrat 

Jeg elsker min MR2MR2MR2MR2 Fordi: Fordi der er total køreglæde. 

Planer med bilen:   Uh ha, der er mange, mest at komme så tæt på den originale Super Charger som muligt. 
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Cap 
Med logo 
 

80.- 

KlubbiksenKlubbiksen  
Windbreaker jakke 
XS/S - M/L - XL/XXL 
Sort. Vind- og vandtæt med for, skjult 
hætte og 2 lommer.  Klublogo på 
bryst. 
 

250,- 

T-shirt 
S - M - L - XL 

Sort eller hvid. 100% bomuld. Klublogo på bryst og www.mr2driversclub.dk eller jubilæumstryk på ryg.  150,- 

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 / mimi.holst@email.dk eller på klubbens træf, hvor varer på lager medbringes. 
Betaling: 
Check eller kontooverførsel. 
Levering: 
Porto+leveringsomkostninger, kr. 60,-. Der er INGEN returret. 
Der tages forbehold for evt. afgifts- moms- og portoændringer. 

Streamer 
Med logo 
 

40.- 
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DEADLINE  
FOR NÆSTE BLAD  

nr. 47 / 
Efterår 2005  

 

fredag d. 30.  

september 2005. 
 

Rabat til MR2 klubbens medlemmer 
Toyota i Ølgod, Toyota Fredericia, 

Toyota i Horsens og Toyota i Farum 

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 i Ølgod, Rich. Taupe A/S kan  

kontaktes på tlf. 75 24 41 77. 

Toyota i Fredericia, Tom Pedersen kan 

kontaktes på tlf. 75 92 41 00. 

Toyota i Horsens, GMR Biler A/S kan 

kontaktes på tlf. 76 62 00 11, for 

reservedele kontakt Gitte 

Toyota i Farum, Krogsgaard-Jensen 

Biler A/S kan kontaktes på tlf. 44 95 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 tilbuds-

varer. 

 

Der kan rekvireres brochure på følg-

ende måder: 

Internet: www.daekimporten.dk  

E-mail: info@daekimporten.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  

FRISØR 

Enghavevej 24 

7100 Vejle 

75727576 




