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Formandens klumme
Som tiden dog går.
Pludselig blev det vinter, jul, nytår, og vi er allerede gået i gang med 2006.
Vi har desværre haft lidt problemer med at få klubbladet ud men som du ser
lykkedes det til sidst.
MR2’en har stået et stykke tid i sit vinterhi og også med den kniber det lidt.
Planen er (igen i år) at den skal have nye undervognsbøsninger inden sæsonstart
så jeg må hellere komme lidt i gang…
Det skal helst lykkedes i år men jeg vil æde min hat på at nogle af jeg nikker
genkendende til mine problemer med at komme i gang…
Det forlyder også fra utroværdige kilder at det bliver i år at Thomas Funder vil komme i egen MR2 til træf
siden han startede på sin renovering for 6 år siden. Jeg kan kun opfordre til at komme til træf og se den bil
alle taler om, men ingen nogensinde har set… ingen kan i hvert fald huske hvordan den så ud…
Til sidst lige en opfordring.
Det er jo altid dejligt når der kommer et nyt klubblad, specielt hvis der er nogle gode og interessante
artikler i det. Så gør noget for dig selv og resten af klubben og bidrag med noget stof til klubbladet. Det
kunne være en sjov eller spændende oplevelse du har haft i forbindelse med din MR2, en reparation du har
udført som kunne hjælpe andre, eller lidt om hvordan du oplevede sidste træf. Alt mellem himmel og jord
med lidt relation til MR2’en og vores klub. Hvis du ikke har mod på at skrive så i det mindste lidt om hvad
du kunne tænke dig vi bragte i klubbladet.
Jeg håber i når hvad i har sat jer for i løbet af vinteren og alle bliver klar til en ny spændende MR2 sæson…
God fornøjelse med klubbladet.
Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand
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Årets

AW11

Original klasse

AW11 Original
1. Søren Pedersen
2. Martin Høien
3. Jesper Hardenshou
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MR2
Point
520
495
485
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Årets

AW11

Modificeret klasse

AW11 Modificeret
1. Johnny Friis
2. Lars Pedersen
3. Casper Mysling
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MR2
Point
519
445
435
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MR2
SW20/ZZW30
Årets

SW20/ZZW30
1. Bo Uhrskov
2. Lars Mouritsen
3. Morten Petersen

6

klasse

Point
451
392
357
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Grillaften i Vojens

D. 14 juli havde Marius
Schmidt inviteret til
Grillaften i Vojens. Vejret var godt og grillen
var varm, det kunne
samle 10 MR2'ere. Efter
spisningen var det tid til
en køretur i Vojens og
omegn og den blev afsluttet på torvet i Haderslev. Alle havde en rigtig hyggelig aften. Stor
tak til Marius.
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MR2 Træf i
Karrebæksminde
Så fik vi vel overstået det
sidste af vores eget træf i
2005
Morten havde arrangeret en
god weekend på en dejlig
plads, med en god pool, masser af myg (jeg havde 40
myggestik, da jeg kom hjem)
en god fodboldbane, lækker
mad, men frem for alt masser
af hygge..
De ”unge” (eller hvad jeg nu
skal kalde dem) sørgede for
at holde os ”gamle” oppe det
meste af natten. I hvert fald
var Lars P’s telt godt misbrugt da vi stod op lørdag
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morgen Og de ”unge” havde
vidst lidt ondt rundt omkring.
Martin og Thomas havde
arrangeret en lille quiz som
vi havde meget sjov med og
dem vil jeg gerne se nogle
flere af. Fine sponsor gaver.
Jeg var så heldig at vinde
ørepropper, som jeg tager
med til Le Mans turen i år
Glæder mig til vores næste
træf som Ralf og Lars arrangerer i juni måned.
Rigtig godt træf der Morten.
:-)
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Garage træf hos Ralf.
Klokken er 7 om morgenen og vækkeuret ringer. Vildt tidligt synes
jeg på sådan en lørdag
morgen hvor man
egentlig burde sove ud
oven på en travl uge.
Men hvad gør det, der

er garage træf i luften
med alt hvad det indebærer af interessant
snak om ens ynglings
tema, MR2’ere. Måske
har Ralf også nogle
spændende stumper liggende på hylden som er
”billigt” til salg…
Jeg har lidt travlt for kl.
8 kommer Lars, vi har

nemlig aftalt at køre
sammen i en bil. Det så
længe ud til at vi blev
en del jyder som ville
komme men det endte
altså med ”kun” Lars og
mig så bagsædet bliver
desværre gabende

tomt…

jaaa… ) Hva fa… ( ja
du vækkede mig sku,
jeg er der lige om lidt..)
dut dut dut…
Klokken er ca. 9 og
Lars er kommet, vi får
lige en vågne op kop
kaffe så alle er ”helt”
levende.
9.30 og vi er på vej.
Snakken går allerede
om diverse projekter og
fremtidige planer, mens
vi krydser fingre fordi
vi faktisk er lige ved at
løbe tør for benzin. Vi
skal helst nå en Metax i
Odense fordi Lars har
kort til dem. Lampen
har lyst længe nu men
pludselig går den ud
igen??? mon det er gode
tegn, eller??? Men vi
når da frem og Lars fyl-

De 2 timers kørsel er
hurtigt overstået, der har
jo været en masse interessant at snakke om og
vi ankommer som nogle
af de første. Vi er knap
kommet ind af døren
inden Ralf er i gang
med at finde interessante stumper frem. Der
bliver pillet, rodet og
raget ved alle Ralfes

Klokken er nu 8 og jeg
kikker utålmodig efter
Lars. 8.15, han er nok
lige om hjørnet nu…
8.30, hmmm…. Nu ringer jeg lige… Hallo
Lars… ( hmm hmmm
hmm hallo ) Hva, ligger
du og sover? (hm
hmmmm hmm øh

der 40 liter på en 40 liters tank, hmm, der var
vi vist tæt på.
Vi kører videre mens
Lars fortæller om sin
fars Corolla ( den vi kører i ) og om hvordan de
engang i en biltest
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krængede dækkene af
en magen til fordi den
er så blød i undervognen. Jeg finder diskret
panikhåndtaget mens
jeg pludselig synes den
virker så ”levende” på
vejen… Men om ikke
andet, så er den økonomisk at køre i. Ja ja,
egentlig kører den nu
meget godt.

allerhelligste stumper
og der bliver snakket i
øst og vest om erfaringer og gode råd.
Enkelte dele er sågar til
salg og jeg byder da også på nogle af dem, men
sjovt nok forholder Ralf
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sig tavs hver gang. Ja,
jeg er faktisk lidt i tvivl
om det er fordi jeg byder latterlig lavt eller
sindssygt højt men det
ender altid på samme
måde, Lars begynder at
snakke om sedler med
egern på og så ligger
stumperne pludselig i en
papkasse han har stående, hmmm…..
Folk fra øen kommer
efterhånden dumpende,
selv hr. Funder kommer
efter at have modtaget
en telefonisk trussel og

pludselig er vi oppe på
9 mand. Apropro hr.
Funder så er det ret interessant at høre om hvor
langt han er kommet
med hans på nuværende
6 års renoverings projekt.
Nu går snakken for alvor om alt omkring vores fælles hobby. En
enkelt eller 2 vil gerne
følge med i håndbold så

Ralf har sat et lille
fjernsyn op, men der er
nu ikke nogen som ser
det, lige indtil der pludselig toner en flammende bygning op på skærmen som viser sig at
være den Danske ambassade i Libyen, og så
bliver der sku stille…
Nu er klubben jo ingen
politisk organisation så
jeg vil nøjes med at sige
at der efterfølgende også blev snakket om andre emner end vores
biler. Hvis ovenstående
har virket stødende på

nogle, eller deres religion vil jeg skynde mig at
komme med en uforbeholden undskyldning.
Undskyld undskyld
undskyld…
Nå, men al den snak
bliver man jo sulten af
så vi sender Ralf ud efter pizza.
En pizza og masser af
fedtet papir senere fort-
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sætter snakken og en
efter en hæver mødet.

Klokken er nu tæt på 24
og der er kun Ralf, Lars
og mig selv tilbage.
Selv om jeg virkelig har
lagt pres på er det ikke
lykkedes mig at købe
noget af Ralf. En af mine strategier har været
at byde 350,- gryn uanset hvad men det har
altså ikke været vejen
frem… Håber du må
beholde dine usolgte
stumper længe Ralf ;-)

Sjovt har det været men
nu går turen hjemad.
Efter 2km vender vi lige
om og henter diverse
som vi har glemt og siger farvel for anden
gang og turen går i
blind tillid til GPS’en
ned til færgelejet for
den vil altså ud og sejle.
Vi piller lidt og finder
en bedre rute hjem ned
forbi Roskilde og vestover. Snakken går stadig dog i lidt lavere
tempo for nu svier øjnene lidt og trætheden
melder sig. Lidt i 2 er vi
hjemme hos mig og
Lars må tage de sidste
km til Horsens alene i
noget som efterhånden
ligner en god gang snevejr.
Ja, man kunne jo godt
have håbet på at mange
flere var kommet til garage træf men selv med
de 9 mand det blev til
hyggede jeg mig gevaldigt. Godt gået Ralf,
mere af den slags…
Johnny Friis.
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Medlemmernes
biler

Navn:
Søren Pedersen
Bopæl (by):
Haderslev
Bil:
AW11 TARGA
Årgang:
1987
Købspris:
10.000.- + afgift
Motor:
4AGE
Km-stand:
233.000
12
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Modificeringer:

Røde sidespejle, 15” momo fælge, støjdæmpet

Planer med bilen:

Den skal aldrig sælges. Bevares i standart stand.

Jeg elsker min MR2 fordi:

stilen og køreregenskaber.
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Julefrokost
Søren synsmand havde
arrangeret julefrokost d.

21 Januar hvor der var
lagt op til lidt hyggeligt
samvær over en fin menu og et kæmpe opgør
på go-kart banen.

nummer 1, 2 point til
nummer 2, o.s.v. Lige-

så i heat 2, heat 3, o.s.v.
Ved usportslig kørsel
fik man et gult kort og

hemmelighedskræmmeri om hvem det var, det
var selvfølgelig ham
som kører go-kart som
han syner biler, hurtigt
og hensynsløst 
Helt anderledes kørte
Lisa. Stille og roooooligt, hun tog ingen chancer for det kunne jo gå
rigtigt galt. Til gengæld
gik det så galt for dem
som skulle køre i Lisas
go-kart bagefter, dækkene var nemlig blevet
helt kolde så den skøjtede rundt med truende
afkørsel til følge…
Mims fik givet rigtig

os andre) de første par
omgange indtil kræfterne slap op, og måtte så
kæmpe sig igennem de
sidste omgange.
Bo, Mysse og Rikki var
nok dem som havde
gang i den største kamp.
Rikki havde lidt problemer med selvtiliden,
mest fordi han på pointtavlen var opført som
Rikke, hehe..., men han
kom sig hurtigt og brugte alle kneb. På et tidspunk forsøgte han sig
endda med bestikkelse,
han ville lige have mig
til at holde Mysse lidt
tilbage for så ville han

Vi blev afhentet af Rikki, Søren og Lisa som
tilbød at tage os med det
sidste stykke til Fredericia Go-kart hal. Det var
jo dejligt for så kunne
man jo tage sig en ekstra tår hvis det skulle
være.
Vel ankommet i Rikki’s
”bil” blev vi modtaget
af resten, Mysse og Bo,
som jeg formoder var
kommet tidligt for at
smutræne til det store
opgør.
Vi var altså 7 deltagere,
et lille men eksklusivt
selskab.
Vi lagde ud med opgøret på banen hvor alle
skulle køre 4. heat af 6
omgange. 1 point til
16

tildelt et ekstra point, og
ja, der var selvfølgelig
en som ikke kunne lade
være…. Ingen grund til

gas efter at hun lige
havde overvundet sin
store dødsangst. Det gik
så over stok og sten (og

nemlig lige få et point
mere end end ham…,
eller noget i den stil…
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over en lækker menu.
Vi havde fået nogle tilstødende lokaler for os
selv hvor der blev gået
til fadene. Jeg vil springe let hen over menuens
sammensætning, jeg er
jo en mand og kender
ikke navnene, men godt
smagte det i hvert fald.
Efter nogle timers hygge tog vi ned i byen på
Klodshans, en lille beværtning hvor der blev
hygget videre over en
lille en, ja faktisk blev
der givet op til flere omgange, rigtig hyggeligt.
Tak til Søren og Lisa,
endnu et godt arrangement.
Bo kørte bare underlig,
først en laaangsom omgang, så en vild hurtig
omgang, så en laaaangsom omgang, så en…..
o.s.v. Aner ikke hvorfor, men måske var han
ikke helt afklaret med
sig selv om han ”gad” at
give os lammetæv..

men det blev aldrig til
andet end utrolig tæt på
en samlet sejr, tæt på
men alligevel langt
fra… ja ja, hurtigste
omgang blev det da til
med hele 0,063 hurtigere end nummer 2.
Ja, og så var der under-

re… øh, lige bortset fra
Lisa som skulle overhales en 3 til 4 gange…
Er der nogen som skal
have en spand?

Johnny Friis

Her er så resultaterne:
Plac.
1
2
3
4
5
6
7

Navn
Johnny
Rikki
Mysse
Mims
Søren
Bo
Lisa

Point
4
7
8
10
12
13
16

Bedste omgangstid
21.344
22.218
21.281
22.347
23.014
1 strafpoint
21.678
27.910

Desværre har vi ingen
billeder af kørslen, vi
havde nemlig lidt travlt
med at køre…

Mysse var derimod ikk i
tvivl, vi skulle ha tæv,
rigtig mange tæv. Ved
ikke om det var tredje
gang i samme heat han
skulle forbi en stillestående Lisa det gik galt,

tegnede. Et køligt overblik, smuk svingteknik
og en tung fod på højre
pedal gav resultater. Mit
motto var enkelt, start
med at køre fra de andre, så skal man ikke
spekulere over dem me-
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Selv om nogle måske
havde lidt bange anelser
inden de kom på banen
tror jeg alle begefter
syntes at det var vildt
sjovt.
Efter at alle nu viste
hvor de stod i fødekæden skulle der hygges
17

MR-2 DRIVERS CLUB DENMARK
Regnskab for perioden 01-01-2004 til 31-12-2004
Note
Kontingentindbetalinger

23.380,00

Indtægter Klubbiksen
renteindtægter
Indtægter I alt

289,00
17,85
23.686,85

23686,85

Porto + gebyrer
Reklameudgifter
Træf
Klubblad

3.518,50
1.785,00
4.126,06
15.892,50

Udgifter i alt

25.322,06 25322,06

Primære driftresultat

-1635,21

Periodens driftresultat

-1635,2

POSTERINGER
KONTINGENTINDBETALINGER
Vestjysk Bank
SUM

Indbetalingsbilag

23.380,00
23.380,00

KLUBBIKSEN
udgifter:
Faktura Fredericia Skiltefabrik
APS

2.500,00
2.500,00 2.500,00

indtægter:
2 jakker a` 395,1 t-shirts a` 149,11 t-shirts a` 90,- (restlager)
1 Klublogo a` 25,1 Streamer a`45,Div. Mærker samt gl.klubblade
6 Klublogo a`40,-

790,00
149,00
990,00
25,00
45,00
550,00
240,00
2.789,00 2.789,00
289,00

SUM

RENTEINDTÆGTER
Vestjysk Bank
SUM
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*1

kontoudskrift

17,85
17,85
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REKLAMEUDGIFTER
Net site
Net site
SUM

faktura nr. 36324
Faktura nr.?

892,50
892,50
1.785,00

TRÆF
udgifter:
Træf Ganløse
Træf Ganløse
Træf Ganløse
Træf Ganløse
Træf Ganløse
Træf Ganløse

Metro
Silvan
Føtex
Ganløse bageri
Hillerød Camping
Hillerød Camping

1.868,64
81,95
145,80
200,00
165,00
80,00 2.541,39

Træf Haderslev
Træf Haderslev
Træf Haderslev
Træf Haderslev
Træf Haderslev
Træf Haderslev
Træf Haderslev
Træf Haderslev

Metro
Rema 1000
Dandiscount
Skallebæk Bageri
Skallebæk Bageri
Aldi
Benzin (vandscooter)
Dansepiger

Messe Fredericia

Standplads

Pokaler

PORTO & GEBYRER
Frimærker
Frimærker
Frimærker
Frimærker
Laminerings maskine + pp
Vestjysk Bank
Vestjysk Bank
Vestjysk Bank
Vestjysk Bank
Vestjysk Bank
Vestjysk Bank
Vestjysk Bank
Vestjysk Bank
Vestjysk Bank
SUM

709,13
191,00
329,84
124,50
66,50
120,20
213,00
500,00 2.254,17
1.100,00 1.100,00
832,50

indtægter:
Træf Ganløse
Træf Haderslev
SUM

*2

832,50

1.620,00
982,00 2.602,00
6.728,06 4.126,06

Post DK 05.01.04 blad 41
Post DK 25.05.04 blad 42
Post DK 30.08.04 blad 43
Post DK 16.12.04

650,00
650,00
650,00
195,00

Zapin
Gebyr webbank 04.02.04
Gebyr webbank 05.04.04
Gebyr webbank 30.04.04
Gebyr webbank 28.05.04
Gebyr webbank 30.06.04
Gebyr webbank 31.08.04
Gebyr webbank 30.09.04
Gebyr webbank 29.10.04
Gebyr webbank 30.12.04

1.348,00
3,00
1,50
3,00
3,00
3,00
4,50
1,50
3,00
3,00
3.518,50

*2
*2
*2

KLUBBLAD
Klubblad
Klubblad
Klubblad
Klubblad
Klubblad
SUM

Nr. 41
Nr. 42
Nr. 42
Nr. 43
Nr. 44
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3.332,50
4.000,00
560,00
3.200,00
4.800,00
15.892,50

*2
*2
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Arrangementer 2006
Race Day, Holeby (legal-streetrace)
29 April
Dragracing 1. afdeling, Sindal flyveplads (NDCD)
20-21Maj
DHB / DFB
2-3-4 Juni
Dragracing 2. afdeling, Vandel (NDCD)
3-4-5 Juni
MR2 Træf Sjælland
9-10-11 Juni
Race Day, Holeby (legal-streetrace)
7 Juli
International Celica Træf 2006
7-8-9 Juli

BILAG TIL ÅRSREGNSKAB FOR MR-2 DRIVERS CLUB DENMARK
For regnskabsåret 2004
Kasserer
Lars Pedersen

For regnskabsåret 2004
Formand
Johnny Friis
Note 1.

I ovennævnte regnskabsperiode skal det bemærkes at der er givet afslag på prisen i forhold til fakturaen,
derfor er der kun trukket 2500,- fra klubbens konto til dækning af fakturaen pålydende 2595,Note 2.
I ovennævnte regnskabsperiode skal det bemærkes at der mangler talrige bilag, dette skyldes udelukkende manglende samarbejde fra
klubbens tidligere kasserer , der trods flere henvendelser endnu ikke har udleveret disse.
Kommentar til regnskabsperioden:
MR-2 Drivers Club Denmark har i regnskabsperioden haft et mindre underskud, der primært skyldes indkøb af lamineringsmaskine
til medlemskort som må regnes som en engangsudgift, samt øgede udgifter i forbindelse med bilmesse i Fredericia
I forventning om øgede udgifter i forbindelse med afholdelse af træf generelt, samt dette års 20års jubilæum, og andre faste udgifter
der stiger hvert år såsom porto, tryk, web mv.
foreslår jeg at kontingentet for året 2006 forhøjes med 20 kr. således at kontingentet bliver 340 kr.
Dette vil give en merindtægt på 1600 kr. ved uændret medlemstal, hvilket vil give et blåt tal på bundlinien.
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Aftemning i Karrebæksminde
Resultat at afstemningen i Karrebæksminde:
AW11 Original
1 Søren Pedersen
2 Martin Høien
3 Jesper Hardenshou

269
226
216

1 Johnny Friis
2 Lars Pedersen
3 Casper Mysling

248
243
220

1 Lars B. Christensen
2 Bo Uhrskov
3 Marius Lund

285
224
203

AW11 Modficeret

SW20/ZZW30
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Klubbiksen
Windbreaker jakke

40,-

Bagrudestreamer

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

250,-

Streamer
Med logo

Cap

40.-

Med logo

70.-

Klublogo

4 farvers logo til indvendig i ruden

25,-

S - M - L - XL

150,-

T-shirt

Sort eller hvid. 100% bomuld. Klublogo på bryst og www.mr2driversclub.dk
eller jubilæumstryk på ryg.
S - M - L - XL

75,150,-

Sort eller hvid. 100% bomuld. Klublogo på bryst og www.mr2driversclub.dk eller jubilæumstryk på ryg.
Alle priser er inkl. moms.
Bestilling:
40 45 23 76/ 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.
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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
1/2 side:
udgivelse

630,- kr. inkl. moms pr.
315,- kr. inkl. moms pr.
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.
Metax Olie A/S
Tlf.: 99 33 33 66

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
Dæk
Starter og generator

25%
25%
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.

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)

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

MR2 bladet produceres af:
Redaktion:

 10% rabar på NOS
 15% rabat på Jamex udstyr

Skribenter:
Fotos:
Martin Høien
Johnny Friis
Trykkeri:
Kopi & Print, Bramming
Forsidebilleder:
Foto Martin Høien

Der gives dog ingen rabat på tilbudsvarer.

Oplag:
100 stk.

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

Udgave:
1. Udgave.
Alt materiale er hermed
© MR2-DriversClub.dk,
december 2005.
Eftertryk er ikke tilladt uden redaktionens skriftlige tilladelse.
Redaktion slut 2. februar 2006.

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

FRISØR

Enghavevej 24
7100 Vejle
75727576

DEADLINE
FOR NÆSTE BLAD
nr. 48/
Forår 2006

søndag d. 26.
marts 2006.

*)Har du ikke et medlemskort, kontakt en af
bestyrelsesmedlemmerne.

Kontakt Thomas Funder
Http://WWW.MR2Http://WWW.MR2-DriversClub.DK
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