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Formandens klummeFormandens klumme  

 

Høj solskin og bilen er ude og i fuld sving. 

Den nye udstødning blev ellers sat på efter alle kunstens regler men slår alligevel 

lidt på, øv…. 

En OM’er… 

 

Det gik også lidt stærkt til sidst for den skulle nemlig ud lidt før i år og bruges 

som brudekaret, min nye kone skulle selvfølgelig køres fra kirke i en ordentlig 

vogn  

 

Og i den forbindelse endnu engang tak for gaverne og det flotte espalie med MR2 

flag, der falder helt sikkert øl af til næste træf  

 

 

Der bliver stadig arbejdet på højtryk derude for at få bilerne klar til de første træf, jeg krydser fingre for at I 

når det. 

 

Og træf kommer der en del af, se længere inde i bladet. 

 

Utroligt hvad lidt solskin kan gøre ved en, så vælter lysten til træf frem med alt hvad det indebærer af 

kolonnekørsel, camping hygge, sparke dæk, gode råd, flotte MR2’ere, interessante detaljer o.s.v. 

 

Håber der kommer rigtig mange i år, specielt de nye håber jeg der kommer mange af. Uanset hvordan din 

bil ser ud, så kom alligevel, det er nemlig ikke det det kommer an på, men derimod samværet omkring 

vores fælles hobby, og hvem ved, måske for du inspiration til små ting du kunne forbedre din egen MR2 

med. 

 

 

 

Håber vi ses derude og god fornøjelse med klubbladet. 

 

Med venlig hilsen 

Johnny Friis 

Formand 
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Dette er fortsættelsen på 

mine 2 forrige artikler: 

”Når drøm vendes til 

mareridt I og II” som er 

at finde i klubblad nr. 

42 og 45.  

Forrige artikel sluttede 

med en meget kort for-

tælling om vinterens 

kommende projekt – at 

få bygget et helvedes 

stort anlæg i MR2’eren. 

 

Da jeg i sensommeren 

2004 var på værksted 

for at få justeret min 

alarm ind, vakte Luske 

så stor interesse at det 

pågældende firma øn-

skede at bruge den til 

demo. Jeg indvilligede i 

selv at bygge den op, 

hvis blot de betalte an-

lægget. Snart efter stod 

jeg med en kontrakt 

som demobil og en palle 

med anlæg. Jeg havde 

ingen idé om, hvordan 

jeg sku få det hele stop-

pet ind i vognen, men 

hvis det skulle være der, 

så skulle der bygges 

meget om. 

Måske nogen krummer 

tæer allerede ved næv-

nelse at bygge om, men 

for mig var det en spæn-

dende udfordring. Så 

jeg fik kørt Luske op til 

LVP (Demon – kawasa-

kigrøn Celica) og så 

skulle projektet ellers 

påbegyndes med hans 

kyndige ekspertise i 

glasfiber. 

De originale dørsider 

blev flået fra hinanden 

og slebet til, så første 

lag glasfiber kunne stø-

bes, mens de endnu sad 

monteret i bilen. Mid-

terkonsollen fik også en 

tur med en vinkelsliber, 

så den kunne bygges 

lidt mere spændende.  

I starten lignede det hele 

en bunke møg, og man 

betvivlede indimellem 

om det overhovedet var 

muligt at gøre pænt. 

Men allerede efter før-

ste weekend i værkste-

det begyndte endnu fle-

re idéer at spirre frem. 

Jo mere man byggede, 

jo mere byggede man 

også om midt i det hele, 

forbi man kom i tanke 

om federe løsninger. 

 

I starten ville jeg behol-

de det originale dør-

håndtag og el-

rudekontakt i dørsider-

ne, men allerede inden 

glasfiberen var hærdet 

kunne jeg godt se det 

ville se tåbeligt ud. Så 

2. støbning blev lagt 

således at hele dørsiden 

blev gjort ”clean”. 

Midterkonsollen består 

original af 3 dele, der 

skrues sammen. Jeg 

Når drøm ven-Når drøm ven-

des til mare-des til mare-

ridt IIIridt III  
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ville have den bygget 

om, så den blev i ét 

stykke. Så beklædnin-

gen blev trukket af, så 

der kunne støbes glasfi-

ber på denne også. Den 

blev monteret i kabinen 

og bygget ned til hvor 

gulvtæpperne starter.  

Når først grundformen 

er skabt, så går der ufat-

telig mange timer med 

at slibe. Vi taler nok om 

80% slibetid. Ikke nok 

med det er dødkedeligt 

at slibe, så klør og krad-

ser glasfiberstøv også 

sindssyg meget. I flere 

dage efter man har for-

ladt værkstedet kan man 

mærke det prikker, stik-

ker og klør overalt! 

Dørsiderne skulle forsy-

nes med 3 mellemtoner 

og en 7” LCD skærm. 

Så udbygningen af dør-

siden er opbygget i 

MDF plade, så der er 

noget gods at skrue i og 

derefter bygge glasfibe-

ren udover. Samtidig 

med der blev lavet MDF 

til dørene blev der end-

videre bygget 2 kasser 

til kickbasser, en sub-

kasse og plader til det 

bagerste bagagerum. De 

2 kickbasser skulle pla-

ceres bag sæderne, sub-

kassen ovenpå midter-

konsollen imellem sæ-

derne. Det bagerste ba-

gagerum indeholder 

kraftværket til anlægget 

med batterier, power-

bank og monoforstær-

ker. Dette er bygget ned 

og skjult under en MDF 

plade, således at kun 

powerbanken er synlig. 

  

For at få plads til alle 

forstærkerne blev der 

bygget en bagplade i 

træ, som skulle skrues 

fast i bagvæggen ind 

imod motoren. Således 

var der også skabt en 

plan flade som kickbas 

– og subkassen kunne 

skrues op i. Disse er 

bygget helt i MDF og 

tætnet med rudelim, in-

den de har fået glasfiber 

også. Komponenterne er 

udvalg efter at kunne 

spille i et kabinet med 

få liter. Dette skal man 

være opmærksom på, 

hvis man vil lave større 

anlæg i en MR2. 

 

Så var alle grundfor-

merne bygget færdig og 

resten af projektet for-

løb med sandpapir og 

masser af spartel. Man 

er nødt til at have man-

ge jern i ilden af gan-

gen, så man ikke kon-

Dørsiden efter et par 

lag glasfiber og med 

MDF skelettet spartlet 

ind. Rammen til LCD 

skærmen mangler at 

blive lagt i og spartlet 

ind også. Grundet den 

clean dørside vil vindue 

samt åbning af dør ske 

elektronisk via fjernbe-

tjening 
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stant skal vente på et 

emne hærder. 

Jeg havde slet ikke pla-

ner om at jeg ville byg-

ge det så stort, men man 

får blod på tanden og vil 

hele tiden have mere. Så 

jeg hentede et gammel 

instrumentbord og støb-

te et nyt ovenpå dette. 

Færdelsstyrelsen mente 

at det originale instru-

mentbord i MR2 er en 

bærende del, som ikke 

må udskiftes. Så måtte 

jeg bygge ovenpå i ste-

det for. Da billederne af 

denne ombygning er 

meget forringet pga støv 

i værkstedet, så gør jeg 

ikke mere ud af denne 

del. 

 

Alt imens jeg rodede 

med anlægget oppe 

nordpå, så var Splynk 

sat på opgaven at bygge 

en SC motor til Luske, 

så jeg også var i stand 

til at slæbe det. Jeg hav-

de egentlig heller ikke 

planer om motorskift, 

men jeg er ufattelig nem 

at friste.  

 

Sidst i marts blev det 

sidste finspartel lagt og 

alle delene blev monte-

ret i kabinen, for at sikre 

det hele passede inden 

det blev sendt til maler. 

Først dér indser man 

hvor sindssyg det egent-

lig er. Der var ikke me-

get i kabinen der vidne-

de om de glade 80’ere 

mere. Smilet var så 

bredt, at jeg kunne bide 

mig selv i ørerne. 

 

Da foråret for alvor ven-

tede forude blev Luske 

sendt retur til maler, for 

at få lagt en ny lak - på 

garantien. Kabinen blev 

sammen med mine fæl-

ge sendt videre til en 

anden maler.  

Igen blev jeg hensat til 

ekstra uger med vente-

tid, så endnu engang 

havde jeg ikke en bil 

klar ved sæsonstart. 

Men en uge efter Luske 

var retur fra maler, så 

kørte den med SC ma-

skinen i.  

Pludselig er man ikke 

den fornuftige unge da-

me mere, man bliver 

lynhurtig afhængig af at 

høre kompressoren skri-

ge. Jeg forstår ikke 

hvordan jeg har kunnet 

leve uden SC’er. Drive-

rappealen bliver forøget 

i sådan en grad, at man 

næsten bremser ned, 

blot for at ku’ skyde den 

af endnu engang. 

Imens jeg nød tilværel-

sen med SC og kørte 

rundt i en bil der stadig 

var total rippet indven-

dig, så arbejdede den 

anden maler med at la-

kere kabinen. Jeg kørte 

til træf på små sørgelige 

Kabinen så godt som 

færdig, der mangler lidt 

småting inden lakering 

kan finde sted.  

Al interiør er lakeret 

blanksort, enkelte dog 

med effekter af den me-

tallicblå Luske havde.  

Instrumentbordet er la-

keret matsort, for at for-

hindre man bliver blæn-

det under kørsel. 

MR2 vs. Pug – Muligt 

de begge døde i kam-

pen. Men Luske blev 

donor. Pug’en blev til 

skrot! 
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MR2 Træf på SjællandMR2 Træf på Sjælland  

Sted: 

 

Roskilde Camping, http://www.roskildecamping.dk/ 

 

Program: 

 

Fredag d. 9 juni  

 

Kl. 18:00. Ankomst 

 

Lørdag d. 10 juni 

 

Kl. 09:00 – 10:00. Morgenmad. 

  

Kl. 11:00 – 17:00. Køretur.  

 

Kl. 18:00 og frem. Aftensmad. Menuen er grillede bøffer med kartoffelsalat og flutes, pris ca. 50-75. 

  

Søndag d. 11 juni 

 

Kl. 09:00 – 10:00. Morgenmad. 

 

Kl. 11:00. Bil vurdering.  
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15” fælge, manglende 

spoiler, lister osv. Men 

humøret var ikke at hive 

ned, endelig en motor 

der bare kørte og kørte 

uden større problemer. 

Man skulle tro, at jeg 

har haft nok modvind i 

mine projekter, men ik-

ke desto mindre ramte 

det største uheld mig i 

september 2005.  

Under en søndagstur 

alene overså en ung fyr 

sin vigepligt og kørte 

direkte ud foran mig. 

Jeg nåede end ikke at 

opfatte dette og kørte 

direkte ind i ham. Da 

jeg fik kravlet bilen ind 

i vejkanten og steg ud 

og så skaden an, så ind-

rømmer jeg blank, at jeg 

blev en tudeprinsesse.  

Luske var hårdt medta-

get og alt tydede på at 

det desværre blev en 

totalskade. 

                                                                            

Da erstatningen for Lu-

ske klingede ind på kon-

toen begyndte jeg at se 

efter en ny MR2. For 

jeg var trods alt ikke i 

tvivl om at jeg skulle 

have en ny. Denne gang 

ville jeg dog have en 

Targa, blot for at prøve 

lidt andet. Overvejede 

om jeg skulle importere 

én og starte forfra, eller 

købe én af medlemmer-

nes biler.  

Men det endte ud med 

at jeg blev kontaktet af 

Dennis Bang fra Nord-

jylland angående om jeg 

var interesseret i at købe 

hans MR2.  

Jeg har fulgt renoverin-

gen af hans MR2, mens 

jeg selv renoverede Lu-

ske, så jeg vidste at 

standmæssigt var der 

ikke en finger at sætte 

på bilen. Men den ko-

stede mere end Luske, 

så jeg måtte ind og 

charme lidt på bankda-

men inden jeg kunne 

køre op og købe den. 

Den var perfekt til mig 

– Sort, godkendt med 

SC motoren, samme 

udstyr som jeg havde i 

Luske. Men bedst af alt 

så var den ”ukendt” i 

Klubben således jeg ku 

føle det var MIN bil, og 

ikke blot én af de andre 

medlemmers biler jeg 

havde overtaget. 

 

Grundet overgangen til 

targa skal en del af inte-

riøret bygges om, for at 

passe ind. Dette er jeg 

så småt gået i gang med. 

Imens er Lego smuttet 

til maler for at være 

sommerklar i mere 

spændende lak end den 

originale sorte. Måske 

jeg er sæsonklar til tiden 

i år, måske er jeg ikke.  

Men én ting kan jeg ga-

rantere for, at når vi 

kommer ud på plader 

igen, så vækker vi op-

sigt! 

 

Alle billeder fra ombyg-

ningen af kabinen vil 

blive lagt op på min 

hjemmeside i løbet af 

sommeren med mere 

detaljeret info omkring 

hvordan det er bygget. 

Desværre er projektet så 

stort det ville være umu-

ligt at skrive om udeluk-

kende i bladet. Men jeg 

håber da, hvad end man 

kan lide ombygningen 

eller ej, at det har givet 

et lille indblik i hvad jeg 

har fordrevet de mange 

måneder med. Vi ses til 

sommer drenge! 

CJ 

Nyistandsat dansk MR2 

siden 1986 – en sand 

perle for kendere. 

Døbt Lego – L efter Lu-

ske, da mange dele er 

fra hende og fordi det er 

et lille kantet stykke le-

getøj :) 

Måske også for at kunne 

kalde den for klods, når 

den ikke makker ret! 
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Indkaldelse til generalfor-Indkaldelse til generalfor-

samlingsamling  

 

I forbindelse med vesttræffet d. 18-19-20 August 2006 af-

holder 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: 

Johnny Friis 

Lars Pedersen 

Søren Pedersen 

Thomas Funder 

Martin Høien 

 

Supleanter: 

 

Ralf Schultz 

Bjørn Spure 

 

Revisor: 

Lars Mouritsen 

 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

MR2 Drivers Club Denmark 
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En dejlig dag i aprilEn dejlig dag i april  

Den 29. april blev dagen hvor Mimi og Johnny skulle svare hinanden med et JA. 

 

Det var begyndt at rygtes at formanden og Mimi skulle giftes, dette satte en masse i gang. 

Blandt andet farede min kone ud, og købte en gave, som jeg lige ville smutte forbi med på dagen. 

Jeg havde tænkt på globryllup men nej det er vidst kun noget for tøser tænkte jeg. 

 

Alle som har prøvet det eller deltaget i andres optakt til bryllup ved hvor frustrerende det kan være. 

Der skal arrangeres kirke, præst, spisested, menù, kjole, habit, frisør, vælges og lægges makeup, selv køre eller 

blive kørt, morgengaver, bryllupsnats destination, ja der er mange flere ting som der skal tages stilling til. 

 

I al den planlægning, havde Mimi også overskud til at tænke på, at det ville være en god overraskelse for 

Johnny med et espalier foran ind/udgangen til kirken. 

 

Mimi overgav mig, den store ærer i al hemmelighed at måtte arrangere denne lille event. 

At samle et par biler og medlemmer blev et lille tilløbsstykke, der var stor uvished om hvem der kunne og 

havde mulighed til at afsætte tiden sådan en dejlig lørdag i april.  

Det syder jo rundt om i de små garager og værksteder af spændende projekter, som vi forhåbentlig får at se her 

til sommer.  

Andre skulle krydse en ”enorm dyr” bro for at nå frem. 

Alt i alt blev vi 8 glade mennesker. Der var Dennis med kone og barn, Bo, Henrik R. Marius, Mysling, og un-

dertegnede. 

 

Efter at have mailet lidt rundt og samlet denne lille grubbe lavede vi en lille event for de fremmødte 
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Vi startede ved Burger King i Fredericia, der samledes vi og fik vasket bilerne og fyldt vore maver godt op, 

sponsoreret af Mimi. Vi fik snakket projekter og andre ting, faktisk ret hyggeligt. 

Vi brød så op omkring kl. 16:00 for at køre til kirken, med et kort lille slag omkring Skærbæk Havn. 

 

Ved Kirken fik vi så placeret, og monteret flag på bilerne. Men fra starten var det ikke alle der var overbevist 

om at det var den rigtige Kirke. Efter lidt søgen fandt vi så Johnnys bil oppe ved indgangen, dette aflivede så 

også vor usikkerhed om hvor de ville komme ud af kirken.  

Det varede ikke længe før vi kunne høre musikken spille op og dørene blev åbnede og ud kom et yndigt par 

efter fuldt af familien. Et meget smukt syn, af så megen glæde på et og samme sted. 

Der blev på stedet taget ”minimum 2 billeder” nej faktisk knipsede alt hvad der kunne knipses  

med. 

 

Efterfølgende kørte brudgommen selv sin yndige brud til dejlig middag på den nærliggende Kro. 

 

På dette tidspunkt var flaget ved kirken forlængst taget ned og kirkesangeren gået hjem. 

 

Vi splittede op og drog derefter hver til sit, Marius og jeg tog en tur ad Kolding Strandvej og ud forbi alle de 

flotte huse og Fjordhotellet, meget fin hjemtur. 

 

Vi håber alt godt i fremtiden for det yndige formands brudepar, må vi få mange gode stunder fremover.  

 

Med venlig hilsen Søren Pedersen 
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Jeg tænkte at her var 

lidt til en enkelt side i 

klubbladet. 

  

 Torsdag var dagen hvor 

jeg skule prøve en Lotus 

Elise. 

I forbindelse med mit 

arbejde, så jeg på listen 

over dagens biler en Lo-

tus. Når der på listen 

ikke er anført andet end 

Lotus er det som regel 

en bil som er importeret 

og her faldt tanken først 

på en ældre sag. Men 

her tog jeg fejl. Heldig-

vis kom manden i god 

tid og der var lettere 

roligt den dag. Ude for-

an porten stod en lille 

sød sag, hamrende fed 

siger jeg jer... en Lotus 

Elise årg. 1996 

  

Det var første gang jeg 

så såddan en i virke-

ligheden, og dem som 

måtte have været til Le 

mans gidder nok ikke 

engang læse resten da 

man der havde følelsen 

af at de dog måtte have 

en rede et eller andet 

sted i nærheden. Med 

andre ord der vrimlede 

med dem. Men venner - 

prøv at kører såddan et 

lille bæst. 

  

Chassiet er produceret i 

Tønder hos Hydro Allu-

minium. Karossen er 

fremstiller af Carbon, 

der er absolut ingen 

overflødig lir og skram-

mel i denne køremaski-

ne. Det gir en egenvægt 

på lige omkring 725 kg. 

Motoren er en meget 

enkel Rover motor med 

beskedne 120 Hk. Det 

giver ca. 6 kg pr. Hk og 

det er jo ikke meget. 

Samlignet med min 

egen 116 hestes mr2 

targa mk1 med en egen-

vægt på omkring 1 ton 

med ca 9 kg pr. Hk så er 

der en markant forskel. 

En intens oplevelse der 

allermest minder om 

den væsentig mere 

hårdtpumpede Porche 

911. 

  

Denne motor monteret i 

en bil med justerbar un-

dervogn som standart 

og 16" fælge gir den 

helt rigtige fornemmelse 

og betydning af "spændt 

op til lir". 

  

Der er ikke ofret penge 

på lydæmpning eller 

En næsten almindelig En næsten almindelig 

dag på job....dag på job....  



Http://WWW.MR2Http://WWW.MR2--DriversClub.DKDriversClub.DK  17 

 

tæpper eller lignende 

komfort tingeltangel, 

nej pedaler, sæder, lille 

rat, og  kort gearstang er 

egentlig det eneste man 

husker af kabinen. 

  

Panelet man skal op 

over for så at stige ned i 

"baljen" er omkring 30 

cm højt, for så at kom-

me helt ned på jorden 

og sidde i nogle ret 

"non" polstrede sæder, 

læder naturligvis. 

  

Jeg fik lejligheden for at 

se alle detaljerne da en 

af de "must see" deltal-

jer er Stelnummeret. 

Men hvor f..... gemmer 

de såddan et på denne 

utraditionelle historie. 

Vi fandt det efter nogen 

tids snusen og regeren. 

Højre bagvange, foran 

baghjulet, og så inden 

bag selve dækket. Så jo 

jeg fik kigget den godt 

efter. 

  

Kørerturen ja det er et 

kapitel for sig selv, des-

værre skal man begræn-

se sig da det går ind un-

der kategorien "en kort 

prøve kørsel" Kort kan 

sige: Larm, Stiv, Kom-

petente 119 Hk, ham-

rende fedt.  

  

Det var for mig en ok 

oplevelse, nu da vore 

egne MR2 mk1 jo 

egentlig har en hitorie 

som at være lavet i sam-

arbejde med LOTUS. 

Læs selv mere på hjem-

me siden under 

"Historie" 

  

Tjek evt. siderne: 

http://

www.lotuselise.biz/ 

eller http://

www.sitecenter.dk/

famiglietta/

lotuselisemrki/ søg evt. 

selv flere 

  

Dagen før var det så en 

Chervolet Camaro he he 

men det er en helt anden 

historie, her er der 

ihvertfald ingen grund 

til at være med i noget 

"mølle klub" nej der var 

"Pure Muscle" V8 

  

Lidt sødt fra en ellers 

travl arbejdsdag. 

  

Hilsen Søren 

MR2 Drivers Club udmærkelses-MR2 Drivers Club udmærkelses-

præmiepræmie  
  

På et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 16/5 i Fredericia, var den såkaldte 'tillægskonkurence' 

på dagsordenen. Bestyrelsen har på dette møde besluttet, at tillægskonkurencen istedet vil blive 

uddelt som en en "udmærkelsespræmie" på hvert træf. Denne præmie vil blive uddelt til den 

(eller evt. de) biler som et udvalg af bestyrelsen (teknisk udvalg) mener fortjener en 

"udmærkelse". Kriterierne for præmiering vil blive besluttet på selve træffet af bestyrelsesud-

valget, og begrundelsen for præmieringen vil derefter blive fremlagt mundtligt ved præmieove-

rækkelsen, og fremgå af næste klubblad. 

 

Eksempler på udmærkelser der kan præmieres kan være en ekstraordinær istandsættelse, speci-

elt velholdt bil, specielt godt udførte modifikationer mv. altså generelt områder hvor en (eller 

to) biler markerer sig på træffet. 

 

Udvalgets egne biler kan som udgangspunkt ikke indgå i bedømmelsem, men under specielle 

forhold kan udvalget vælge at lade et medlem udgå for at inddrage hendes/hans bil i bedøm-

melsen. På samme måde kan udvalget "invitere" medlemmer eller udenforstående til at deltage 

i præmieringen. Dette kan ske, hvis medlemmet eller den udenforstående har speciel indsigt/

interesser som er relevante for præmieringen. 

 

Udvalget består af min. 3 best. medlemmer. 

 

Til slut skal det bemærkes, at denne præmiering ikke udelukker at træfarrangørerne til enhver 

tid kan ansøge bestyrelsen om en ekstrabevilling til en konkurrence som afholdes kun på det 

pågældende træf. 
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Kørsel på KTI i Kolding på Jyllands træfKørsel på KTI i Kolding på Jyllands træf  

Det er nu endeligt besluttet af vores 2. "officielle" MR2 træf kommer til at ligge i 3. weekend i August. Altså 

d. 18-19-20 August 2006. 

 

Stedet bliver i og omkring trekantsområdet, Fredericia, Kolding, Vejle. 

 

Her vil 2. og afgørende runde af årets MR2 finde sted og udover det "sædvanlige" spændende program på 

træf, arbejder vi på højtryk med at arrangere noget banekørsel og må i den forbindelse bede om forhånds til-

melding. 

 

Vi vil arrangere noget keglekørsel på tid og evt en konkurrence om årets hurtigste MR2 på noget der ligner 1/8 

mile, som en knockout tunering.  

 

Det hele foregår under ordnede forhold på et lukket køreteknisk anlæg som vi har helt for os selv og det er 

selvfølgelig ganske frivilligt om man vil deltage med sin bil. 

 

Det vil koste 100,- pr bil at køre på anlægget i 2 timer hvis vi er 10 biler, og i bedes derfor HURTIGST MU-

LIGT at skrive om i vil være med til dette. 

 

Hvis vi er mere end 10 biler kan vi enten sætte prisen ned eller vælge at køre mere end 2 timer, omvendt kan 

vi også nøjdes med at køre 1 time hvis vi kun er 5 biler og prisen vil derfor ALDRIG blive højere end 100,- pr. 

bil. 

 

Alle der godt vil ofre 100,- på at få chancen for at køre på bane bedes derfor skrive en BINDENDE tilmelding 

på WWW.MR2-DriversClub.DK ASAP eller kontakte Lars Pedersen eller Casper Mysling. Hvis man af den 

ene eller anden årsag ikke vil/kan deltage i arrangementet og ER tilmeldt vil man alligevel blive opkrævet 100,

- !!!!!  

 

HUSK: Vi har kun det sjov vi selv laver.....  

 

BINDENDE TILMELDNING TIL BANEKØRSEL SENEST 31/5-2006 !!! 

 

Håber at se SUPER mange nye og gamle medlemmer til årets sidste MR2 træf.. 

 

Med venlig hilsen  

 

(Splynk)       &    (Mysling) 

 

Lars Pedersen      Casper Mysling 

50554248  60628310 

 

PS: I bedes alle hjælpe med at sprede ryg-

tet også til de medlemmer som ikke be-

nytter sig af vores internet-side, og sørge 

for at få ALLE intereserede tilmeldt. 
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Arrangementer 2006Arrangementer 2006  

 

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 i Jels 

7.-8.-9. Juli 

 

Gatebil.no - Rudskogen Norge 

14.-15.-16. Juli 

 

7. Internationale Toyota Træf i Ringe 

21.-22.-23. Juli 

 

RaceX 2006 

4.-5.-6. August 

  

MR2 Træf Jylland 

18.-19..20. August 

 

Vallåkraträffen - Sverige 

19.-20. August 

 

Gatebil Festival - Rudskogen Norge 

8.-9.-10. September 

 

Bilmesse & Brugtmarked i Fredericia 

21.-22. oktober 

 



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

 

Medlemsliste:Medlemsliste:  

Nr  Fornavn Efternavn By Farve Årgang Indmeldt 

1  Jarin Neergaard-Nielsen Bertelsen 8600 Silkeborg    28-08-1991 

2  John Christensen 4050 Skibby Mørkegrøn 1985 15-06-1993 

8  Henrik Skov 4300 Holbæk Gul 1985 13-06-1994 

9  Kjeld Jørgensen 4970 Rødby Mørkegrøn 1986 16-09-1994 

12  Martin Høien 4140 Borup Gul 1985 05-03-1995 

13  Bo Uhrskov 8620 Kjellerup Sort 1994 07-03-1995 

18  Johnny Friis 7000 Fredericia Rød 1985 17-06-1996 

19  Thomas Funder 3460 Birkerød Rød 1988 21-06-1996 

23  Kim Rasmussen 5672 Broby Mørkegrøn 1986 11-01-1996 

26  Steen Hansen 4800 Nykøbing Falster Sølv 1985 20-05-1997 

27  Kurt Søe 3460 Birkerød Rød 1987 06-01-1997 

28  Rikke Nielsen 8600 Silkeborg Rød 1986 09-02-1997 

35  Peter Kibsgård 7950 Erslev Rød 1985 17-09-1999 

38  René Leed 7790 Thyholm Rød 1985 28-01-1998 

43  Bjørn Spure 4140 Borup Sølv 1985 28-04-1998 

49  Johan Kunckel 5260 Odense S Gul 1985 09-01-1998 

51  Lars B. Christensen 6870 Ølgod Sort 1991 29-09-1998 

59  Tommy Scheffel 2640 Hedehusene Hvid 1986 15-01-1999 

60  Michael Madsen 4040 Jyllinge Rød 1986 29-01-1999 

61  Jesper Wiig Pedersen 4200 Slagelse   02-01-1999 

71  Linette E. Thomsen 2860 Søborg Rød 1985 18-08-1999 

72  Ole Jacobsen 6270 Tønder Sort 1985 26-07-1999 

73  Annette Krogh 7600 Struer Gul 1985 15-08-1999 

87  Finn Heiredal 6600 Vejen Gul 2000 23-05-2000 

114  Lars Pedersen 8700 Horsens Rød 1985 21-07-2001 

127  Thomas Sonne Mortensen 5550 Langeskov Rød 1985 15-10-2001 

128  Steen Iversen 3200 Helsinge Hvid 1986 13-11-2001 

143  Per Dyrholm 8260 Viby J Hvid 1985 12-08-2002 

144  Rene Lønstrup 9490 Pandrup Super White II 1985 19-08-2002 

146  Martin Ross 5690 Tommerup Sølvgrå 1985 02-10-2002 

148  Lars Mouritsen 3660 Stenløse Rød 1991 13-11-2002 

149  Søren Pedersen 6100 Haderslev Rød 1987 15-11-2002 

153  Martin Carlsson 4895 Errindlev Rød 1985 01-11-2002 

154  Jakob Messerschmidt 2500 Valby Rød 1985 13-11-2002 

158  Morten Petersen 2730 Herlev Gul 1993 11-04-2003 

162  Rikki Esmann Ebsen 6510 Gram Sort 1988 11-04-2003 

171  Christina Jensen 5210 Fyn Sort 1986 17-06-2003 

173  Johnnie Føhns 2610 Rødovre Grøn 1986 17-06-2003 

174  Per Bach 9740 Jerslev Sherwood Grøn 1985 17-06-2003 

177  Thomas Henriksen 2000 Frederiksberg   1985 07-08-2003 

181  Ralf Schultz 3310 Ølsted Gul 1986 18-08-2003 

189  Mimi Holst Jørgensen 7000 Fredericia Rød 1986 05-09-2003 

190  Tonny Bjørnholdt 7100 Vejle Liquid Silver 1986 31-12-2003 

191  Henrik Rønnov 8544 Mørke Rød 1985 31-12-2003 

195  Flemming Møller 4700 Næstved Rød 1985 09-03-2003 

198  Mark Høeg 7120 Vejle Rød 1985 23-04-2004 

200  Jesper Hardenskou 2770 Kastrup Grøn 1989 28-04-2004 

201  Marius Schmidt 6500 Vojens Rød 1991 05-05-2004 

205  Jesper Johansen 2765 Smørum Mørkegrøn 1985 31-12-2003 

208  Casper Mysling 5610 Assens Grøn 1986 22-08-2004 
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211  Jesper Brodersen 6700 Esbjerg Rød 1989 06-09-2004 

213  Jesper Skøtt 5610 Assens Blå / Lilla 1985 14-10-2004 

216  Robert Szukalski 2400 København NV Blå 1989 08-11-2004 

223  Jacob Ørnstrup 8600 Silkeborg Rød 1990 09-02-2005 

224  Marius Lund 6780 Skærbæk Rød 1991 15-02-2005 

226  Peter Bille Juncker 4100 Ringsted Sølv 1986 05-04-2005 

227  Mark Kristensen 4500 Nykøbing Sj. Rød 1986 25-04-2005 

228  Kaj Veggerby 7870 Roslev Mørkegrøn/Sølv 1985 09-05-2005 

231  Christina Blum 4773 Stensved Sølvgrå 1987 20-05-2005 

232  Casper Haagen 4300 Holbæk Grøn Metal 1985 22-06-2005 

233  Ulf Broholm Rasmussen 5683 Hårby Sølv Metal 1985 27-07-2005 

234  Gert O. Rasmussen 3500 Værløse Hvid 1985 27-07-2005 

235  Jan Kastrup 3660 Stenløse Sølvgrå 2000 10-08-2005 

236  Anders V. Nielsen 8723 Løsning Rød 1992 23-08-2005 

237  Kai Bekker 3320 Skævinge Rød 1985 29-08-2005 

239  Stig Treldal 4990 Sakskøbing Rød 1989 11-10-2005 

240  Rasmus Runge Jakobsen 3520 Farum Mørkegrøn 1991 11-10-2005 

241  Michael Rasmussen 6823 Ansager Rød 1987 09-11-2005 

242  Kurt Sand 4100 Ringsted Hvid 1985 28-11-2005 

243  Jens Mohr Ernst 5300 Kerteminde Rød 1985 14-12-2005 

244  Morten Krog 8900 Randers Rød 1985 08-02-2006 

245  Michael Nielsen 5800 Nyborg Rød 1985 13-02-2006 

246  Karsten Andersen 7000 Fredericia Rød 1987 14-02-2006 

247  Daniel Dinesen 5560 Årup Sort 1986 20-02-2006 

248  Lars Lindballe Johansen 4300 Holbæk Rød 1987 20-02-2006 

249  Niels Andersen 9550 Mariager Rød 1991 20-02-2006 

250  Henrik Andersen 7500 Holstebro Rød 1986 23-02-2006 

251  Mathias Carlslund 7760 Hurup Hvid 1985 23-02-2006 

252  Henning Kviesgaard 7430 Ikast Rød 1989 27-03-2006 

253  Camilla Engelstoft 2600 Glostrup Metallicblå 1986 03-04-2006 

254  Michael Stenberg Andersen 9510 Arden Rød 1988 19-04-2006 

255  Kim Olsen 4690 Haslev Sølv 1986 05-05-2006 

256  Heidi Hjersted 2730 Herlev Sort 1985 06-05-2006 
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Cap 
Med logo 
 

70.- 

KlubbiksenKlubbiksen  

Windbreaker jakke 

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

250,- 

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 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. 

Streamer 
Med logo 
 

40.- 

150,-       T-shirt            75,-       
S - M - L - XL 

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

DEADLINE  
FOR NÆSTE BLAD  

nr. 49/ 

Sommer 2006  
 

søndag d. 2.  

juli 2006. 
 

Rabat til MR2 klubbens medlemmer 

Toyota i Ølgod, Toyota Fredericia, 

Toyota i Horsens 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. 

 
*)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. 

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 

Toyota Farum, Dækimporten og Metax har 

opsagt rabat aftaler med MR2 Drivers Club 

Denmark. 




