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Formandens klumme
Endelig, nyt klubblad på gaden.
Ja undskyld, men indførelsen af PBS på kontingent betalingerne trak det hele lidt i
langdrag men til gengæld burde alt blive nemmere i fremtiden.
Du har jo selvfølgelig tilmeldt kontingentet til PBS, ikke… 
Derudover er der også rokeret lidt rundt i bestyrelsen, Bjørn Spure har valgt at
træde tilbage som kasserer, en post jeg selv midlertidig har overtaget og Michael
Madsen er tiltrådt som suppleant.
Velkommen til Michael 
Jeg håber vi kan få besat alle poster på næste generalforsamling, så mød op…

Vi er jo allerede godt i gang med en ny sæson og som noget usædvanligt ligger datoerne for vores træf i
2007 allerede fast, så tjek det i dette blad og reserver de to weekender, vi regner bl.a. med besøg fra den
Hollandske MR2 klub.
De fleste vinterhi biler er allerede kommet ud igen, inc. min egen som i år kører med den helt rigtige benzin
blanding. Et par afbrændte tændrørs elektroder kan nok få en til at finde værktøjet frem…
Når ja, der står jo stadig et par stykker i ”vinterhi” ved jeg, måske skulle man kalde det evighedsprojekter i
stedet, men mon ikke Thomas og CJ finder anden køre lejlighed til træf…
Eller er 2007 året for den helt store overraskelse???
Der er en del som har været kreative i vinterens løb så jeg glæder mig til træf med nye ideer og nye ansigter,
ja, også alle de gamle kendinge 

God fornøjelse med klubbladet, vi ses derude…
Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand
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Baneracer Projektet
Del 2
...en fortsat fortæling

for textyl....man er sort
helt ind i sjælen til sidst.

Der er selvfølgelig sket
lidt med raceren siden
den store licensprøve.
Der skal hele tiden laves
forbedringer og optimeres.
Især med øje for at den
næste store udfordring
hedder
Sturup
Raceway!...
Det første Bjørn gik
igang med, var at fabrikere
en
glasfiberfrontklap, og ved den
samme lejlighed kunne
man jo lige så godt skille
sig af med klaplygterne.
Det er jo bare unødig
vægt, og han har ikke
brug for de lygter ( han
har faktisk kun brug for
et horn til at få de lang
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somme idioter der ligger
foran til at flytte sig!!  )
Hele den følgende vinter
gik med at splitte den ad,
og bla rense den fuldstændig af i hele bunden

Den originale undervogn
er blevet erstattet med
en coil-over undervogn
med Eibach fjedre og
universal gevindstykker.
Den er sænket 40 mm
for og bag.
Derudover har den fået
justerbare 3T cambere.
Og er foreløbig justeret
ind med 1,8 grader negativ camber foran og
2,2 grader bag.
Casteren er justeret til
6,5 grader foran.
Den har så også fået
armerede bremseslanger
fra BF Goodridge.

DERUDOVER... er kabinen blevet skildt ad og
alle unødvendige beslag
og gevindstykker er blevet fjernet så man ikke
kan rive sig på noget. Og
så til sidst omlakeret, og
samlet.
Tilsidt blev buret malet
seperat,
og
derefter
monteret.

Dørene har fået monteret aluminiumsplade som
inddækning, og en hurtigere tandstang er også
blevet monteret ( 2,2 omgange fra fuldt udslag, til
fuldt udslag)
-Forude
venter
Sturup......
Martin

nu
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eBay for begyndere
is your friend......
Af Thomas Funder
Den 3. September 1995
startede computer programmøren
Pierre
Omidyar et website han
kaldte for “AuctionWeb”.
Auction Web var tænkt
som en online markedsplads, hvor folk kunne
købe og sælge alt mellem himmel og jord, meget i stil med den danske
”Blå Avis”. Den første
ting som blev solgt var
Pierre’s gamle laserprinter, som vel at mærke
var defekt. Til sin overraskelse blev den hurtigt
købt, og han kontaktede
køberen for at være sikker på han forstod at
printeren var defekt. ”Jeg
samler på defekte laserprintere” var svaret 

Derefter gik det slag i
slag, og Auction Web
blev til eBay og voksede
gennem en række opkøb
– bla. af Skype – og af
andre lignende tjenester,
og betragtes idag som
verdens største køb/salg
database. Ebay er i dag
representeret i 26 lande
– herunder Sverige, men
ikke Danmark endnu .
Hvorfor kan du så læse
denne smøre i et MR2

klubblad. Jo, eBay er en
guldgrube for en MR2
ejer – her kan du finde
alle de dele og tilbehør
man kan forestille sig!
Men! Man skal tænke sig
om når man handler på
eBay, og det er dét, denne artikel handler om.
Jeg vil prøve at komme
med de råd og fiduser
jeg selv har erfaret
(nogle på den hårde måde) gennem snart 40
handler.
eBay generelt
En hurtig introduktion.
Ebay fungerer ved at du
opretter dig som bruger,
og når du er oprettet kan
du byde på, købe og/
eller sælge varer på
eBay. Køb er gratis for
dig, men koster et gebyr
for sælger. Oprindeligt
blev alle varer solgt til
den der bød mest inden
for auktionens tidsrum.
Senere
kom
”Buy
Now” (Køb nu) auktioner,
for dem som ikke kan/vil
vente, og så fungerer
eBay faktisk som en
”alm.” online butik. Disse
kan så kombineres så en
sælger kan sætte en vare til salg på auktion,
men samtidigt sælge
med det samme hvis nogen vil betale den pris
han/hun vil ha’.

forsøgte at sælge New
Zealand for 1$  - auktionen blev stoppet, men
inden da var den budt op
til 3000$). Men også rigtig mange firmaer sælger
på eBay – nogle lever
decideres af deres eBay
forretning – mere om det
senere.

Bud fungerer på den måde, at man indtaster den

maksimale beløb man vil
give for en vare, og så
byder eBay automatisk
med op indtil ens maks
beløb er nået. De andre
kan ikke se dit maks beløb, og du kan ændre det
så længe auktionen løber. Man kan også forsøge at ’skræmme’ andre
evt. købere, ved at komme med et meget højt
bud i første omgang. Endelig kan man vælge at
”snipe” - se mere om det
i den seperate teksboks
.
Uanset hvilken strategi
man anlægger for at vinde sin auktion er der een
vigtig grundregel som

I betragtning af hvor mange handler der bliver gennemfør på eBay, sker der overraskende lidt svindel, men det
sker!
Nogle af de mere spøjse – men helt reele – handler er
f.eks:
I Juni 2005, solgte Tim Shaw’s (en kendt engelsk Radio
DJ) kone hans Lotus Esprit for ca. 5 kr. efter at hun havde hørt ham flirte kraftigt med modellen Jodie Marsh i
radioen. Lotus’en blev solgt på 5 min., og køberen blev
bedt om at hente bilen samme dag – det gjorde han
uden at kny! 
Een af de boremaskiner der blev brugt til at bore tunnel-

Hvem er det der sælger sen under den engelske kanal blev solgt på eBay for ca.
på eBay? De fleste er 54 Mill. Kr. Omvendt har en mand fra Arizone solgt en
”almindelige” privat per- luftguitar for lidt over 30 kr :-D
soner (undtaget ham der
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feedbacks køber jeg personligt ikke noget! Men
det er op til dig at bedømme. Generelt er det
sådan, at man meget
sjældent
finder
en
”drømmehandel”
på
eBay. Der er så mange
mennesker på, at hvis
noget bliver solgt til langt
under markedspris, bliver det som regel opdaget og budt op.

man altid skal holde sig
til:
Bestem dig i go’ tid før
auktionsslut hvor meget du vil gi’ for varen!
Når man har ’forelsket’
sig i en sjælden TRD del,
eller original Toyota del
eller hva fa... man nu har
fundet, så kan man let
lade sig rive med, og faktisk komme til at betale
mere for varen, end man
kunne købe den for i reel
handel. Men man kan let
lade
konkurencegenet
overtage fornuften når
man sidder 10 sekunder
før auktionen slutter, og
finder ud af at der er en
anden tosse som også
gerne vil købe. Så får
den lige 50 kr. mere, og
så 50 til, og så..... osv.

sælger og eBay om det. I
det tilfælde, kan ebay og
sælger vælge at lade 2.
højstbydende få chancen
for at købe. Du kan derfor opleve at du taber en
auktion, men så alligevel
får tilbuddet om at købe
dagen efter.
Feedback systemet
Det er dog ikke noget
sælger normalt er glad
for, og kvajer man sig,
risikerer man at få dårlig
”Feedback”. Feedback
systemet er rygraden i
eBay’s måde at forhindre
snyd i. Når du f.eks har
købt en vare, giver sælger dig feedback og du
giver sælger feedback.
Det består i en enkelt
linie tekst som fortæller
om du har været tilfreds
med købet, forsendelsen
mv. Alle andre brugere
på eBay kan se din
Feedback som dermed
bliver dit ”omdømme”.

Der er naturligvis undtagelser, jeg købte på et
tidspunkt et originalt
AW11 læderrat i flot
stand i england til lige
under 200 kr. Den lave
pris skyldes to ting: for
det første havde sælger
skrvet forkert i beskrivelsen, så folk der søgte på
”MR2 læderrat” (på engelsk) ville ikke finde
hans auktion. For det
andet havde han ikke
angivet en mindstepris,
hvilket betød at jeg som
en ud af to bydere kunne
købe til den lave pris.

Feedback er som regel
angivet som en procent-

sats. 99% positiv feedback betyder eksempelvis at 1 ud af 100 købere
har været utilfreds. Det
en altid en go idé, at
checke hvad den utilfredse køber har været utilfreds med. Nogle købere
er tåbelige brokkehove-

der, som forventer at få
sprinye dele selvom de
åbenlyst har betalt for
brugte, ikke har læst beskrivelserne ordentligt,
eller generelt bare er
nogle
brokkehoveder.
Brug din sunde fornuft!
Faldgruber
I alle de handler jeg har
gennemført på eBay har
jeg kun mødt ærlige
mennesker, og har aldrig
oplevet noget der bare
lugtede af snyd. Det tætteste jeg har været var et
trykur jeg havde købt i
Usa som aldrig nåede
frem – det var simpelthen blevet stjålet i posten! Jeg havde desværre ikke forsikring på pakken, men sælger og jeg
blev enige om at dele

Nogle sælgere går så
vidt at de ikke sælger til
folk som ikke har positiv
feedback fra mindst 3-5
andre!
Man kan som udgangspunkt ikke fortryde en
handel. Hvis det er åbenlyst, at man har lavet en
fejl, ved f.eks at byde
40.000 kr. istedet for 400
kr., så kan man tale med
8

Omvendt betyder det, at
noget af det første du
skal gøre når du har fundet en vare er at checke
sælgers feedback. Har
sælger under 5 positive
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skaden så jeg fik halvdelen af pengen tilbage –
fair nok.
Men det betyder ikke at
der ikke er snydere på
eBay, for det er der! Et
typisk billigt trick er at
sætte en vare billigt til
salg og så kræve overpris for forsendelsen.
Uerfarne købere vil så
købe varen, og så komme til at hænge på forsendelsen. Send derfor
altid en mail til sælger og
spørg om prisen på forsendelse med mindre
det fremgår af auktionen.

Prisen på forsendelse
kan du selv checkke på
www.ups.com,
www.parcelforce.co.uk
og lignende sider, hvis
du nogenlunde ved hvor
meget din vare fylder/
vejer. Du får måske ikke
den præcise pris, men
du får en ret go idé om
hvad det koster sælger,
og så kan du ret nemt
gennemskue om han tar’
overpris.
Mange – især i USA –
tænker ikke lige på, at
der sidder folk i andre
lande som kunne være
interesseret i at købe af
dem. Derfor står der nogen gange ”USA only”, i
listen over de lande, som
de vil sende til. Send en
mail til sælger, og spørg
høfligt om de vil sende til
Danmark. Min erfaring
er, at 80% siger ja. Og
husk så at spørge om
prisen på forsendelse i
samme mail 

Køber du varer uden for
EU så husk der skal lægges told og moms på
varen. Husk at det bliver
beregnet af varen pris +
forsendelsen – du betaler altså også moms af
forsendelsen!.

Mange sælgere tilbyder
forskellige krumspring for
at slippe billigere. De kan
f.eks tilbyde at pakke
varen ind som gave, eller
at deklarere varen til en
lavere pris end du reelt
har betalt. Det er selfølgelig ikke lovligt at gøre,
og tolderne gennemskuer som regel det med
gaven (har jeg hørt). At
deklarere varen til en lav
”Snigeren” –dit hemmelige våben på eBay.
Auction Sentry.
PS: Sig det ikke til nogen!


pris har også den store
ulempe, at bliver din vare
stjålet i posten så får du
kun erstatning af det deklarerede beløb.
Sidst faldgrube jeg lige
vil nævnet er ”90 dages
reglen”. Den betyder at
hvis du skulle blive
uening med sælger, tilbyder eBay forskellige
sanktionsmuligheder
mod ham – det kan du
læse meget mere om på
eBay. MEN! Du skal være opmærksom på, at
hvis sagen bliver mere

http://www.mr2-driversclub.dk

end 90 dage gammel
lukker eBay principielt
sagen og du vil derefter
have meget begrænsede
muligheder for at klage.
Så derfor at finde en løsning, eller i det mindste
af lægge negativ feedback inden de 90 dage.
Betaling
De fleste varer på eBay
kan betales med PayPal.
Det giver dig en smule
beskyttelse mod svindel
da PayPal tilbyder en
”forsikring” for nogle sælgere. Disse vil have et
lille PayPal ikon i deres
signatur på eBay. For
alle andre sælgere er det
en nem og billig måde at
overføre penge på. Vær
opmærksom på, at får at
blive ”certified” PayPal
bruger skal du indtaste
en kode som PayPal
skriver vil fremgå af dit
næste kontoudtog. (Det
koster 20-30 kr som bliver refunderet i dit første
køb). MEN! Af een eller
anden sjov grund, kan
danske banker ikke finde
ud af at skrive det på
kontoudtoget hvis du
f.eks bruger VISA. Jeg
måtte bruge mit American Express kort før jeg
kunne få koden.
Du kan godt bruge PayPal uden at være
’certified’, men nogle
sælgere kræver at du er
det som en ekstra sikkerhed for, at PayPal ved
hvem du er.

ikke så udbredt. Her skal
man overføre pengene
direkte - som regel via
sin netbank. I min bank
koster det 20 kr. så det
er til at overse. Men det
tar’ som regel 2-3 dage
at overføre dem, og der
er ikke mange klagemuligheder - det svarer faktisk til at give manden
pengene i hånden.

Jeg har i det ovenstående forsøgt at beskrive alt
det der kan gå galt. Det
kan godt få eBay til at
lyde risikabelt og kompliceret. Det er det ikke når
man først kommer i
gang. Prøv dig frem, køb
nogle småting til at begynde med .....og nej,
jeg hverken arbejder for,
har aktier i eller kender
nogen der kender nogen
i eBay  Jeg er bare vild
med ideen om et globalt
’kræmmermarked’ hvor
man kan købe alt muligt
mærkeligt....og det skal
tages helt bogstavelig!!
Go’ fornøjelse
Thomas
Kilder:
Google.com,
eBay.com, Wikipedia.org

I nogle lande – især tyskland – er PayPal endnu
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Medlemmernes
Biler

Navn:
Casper Mysling
Bopæl:
Fredericia
Bil:
AW11 Turbo
Årgang:
1985
Købspris:
70.000,- 2003
Motor:
145Hk AGZE motor
Km-stand:
130.000 km
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Motor:
Garret kugleleje turbo fra skyline med intern wastegate
Vandkølet Intercooler fra Celica ST165
Hjemmelavet turbomanifold, med powerwrap.
Megasquirt motorstyrring by www.turbomotor.dk
Bruno Hansen blowoff ventil
Turbosmart bleedventil
Greedy Catchtank med GREEN filter
Rustfrie 2" rør
Røde samco silicone slanger
Røde AGZE tændkabler
Original NA gearkasse
Rustfristålplade i hjelm som spejl til motor
Hjemmelavet 2,5" udstødning med 2 Simons potter
og 2 ovale rustfrie afgange. Én i hver side.
GREEN luftfilter
230 HK og 290 NM ved 0,8 Bar
280 HK og 350 NM ved 1,2 Bar
0-100 Km/t = 5,3 ved 0,8 bar
Modificeringer:
16" OZ superturisimo WRC
Falken Azenis RT-615 Semislicks 215/40 16
Koni gule justerbare dæmpere
Sænket 110mm
3 cm spacere i hver side i bag
265 mm Brembo race skiver med riller

http://www.mr2-driversclub.dk

Ferodo Racing klodser
Super Blue racing bremsevæske
Mørkt tonet Seat-grøn med klarlak.
Håndbygget side- og frontskørt i karoseriplade + brede bagskærme, alt sammen 100% unikt.
Hækspoiler og antenne fjernet.
Baglygter er indfarvede og tonede røde
Klare sideblink og forblink samt positionslys
Indfarvede håndtag, kofangere og div. lister
Mørk rudetoning på alle ruder, minus frontrude (ikke
på billederne)
Alle emblemer, logoer og andet tingeltangel fjernet.
Røde skålsæder
Sparco H-seler
Sparco ruskind rat
Sparco alu. pedaler
MOMO alu. gearknop.
MOMO alcantara gearstangsmanchet.
MOMO Bund beskyttere i begge sider.
Listen over instrumentbord ved forruden er indfarvet
Org. El-ruder El-spejle & c-lås bygget i
Sort himmel og sorte solskygger fra Japansk SuperCharger model
Skræddersyet sorte måtter
Planer med bilen:
Løbende optimering af tuning
Omlakering inden for de næste par år (samme eller
anden sindssyg farve)
Jeg elsker min MR2 fordi:
Den er anderledes og vækker opsigt
Den er hurtig og forbandet sjov at
køre i
Fordi den kører fra EVO VIII, Subaru WRC og andre DYRE biler, på
en bane
PS:
Den eneste forskel på drenge og
mænd er prisen på deres legetøj !!!
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3SGE Beams 1/1000
Motorskift
Beams motoren blev
taget ud af rearcuttet
Beams er en forkortelse d. 7. oktober.
af "Breakthrough Engine Lars
Pedersen
with Advanced Mecha- (Splynk) og jeg brugnism System", navnet er te ca. 5 timer på det,
brugt om de første mo- der var ikke noget der
torer
med
VVT-i drillede, alt kunne
(Variable Valve Timing skilles ad. Alle delene
with intelligence) fra så fine ud, så det var
Toyota. Teknikken er at ikke nødvendigt at
ECU'en
kan
justere skifte andet end slid- Rearcut hentet hos Gadbjerg motorimport, den dag der
dele inden mo- var MR2 træf.
toren skulle i
bilen.
dremsdækslet gik mod motoren da jeg drejede
Med hjælp fra Hen- karrossen. Ved at løsne nøglen. Efter mange timning Kviesgaard fik alle skruer og presse ers studering af diagramjeg skaffet alle de dækslet, kom der en af- mer, fik jeg samlet flere
rigtige dele, så tan- stand på ca. 0,2 mm. ledninger var muligt at
drem mm. kunne Rigeligt :), men sikker køre en tur. Der var dog
skiftes.
D.
20 ikke nok til at få dækslet flere ting der ikke funpillede Lars og jeg af mens motoren er i.
gerede.
den gamle motor
3SGE Beams er 4. generation af
ud af bilen, igen
motoren, Volume: 2.0 l, boring *
uden
de
store
slaglængde: 86*86, Single VVT-i,
problemer. Det tog
Effekt 200 hk/205 nm. Der er kun
lavet ca. 1000 MR2'ere med denne
ca. 6 timer og så
motor, alle lavet til det Japanske
marked og kun i 1998 og 1999.
Her ses VVT-i systemet på den var der skiftet olie,
så motoren kan
Motoren er også lavet til Celica
ene knastaksel.
ST202 og Caldina, også ca. 1000
holde til at stå.
Af
Bo Uhrskov

indsugningsknastakslen
trinløst, så den altid står
optimalt. (Se billede)

Dagen efter begyndte vi
at montere Beams motoren, alt gik efter planen
indtil der viste sig at tan-

stk, samt RAV4. Der findes også
en Dual VVT-i, den sidder i Altezza
RS200. Dual VVT-i motoren yder
210 hk.
Extra Info:
www.beams-redtop.com

Lørdagen efter fik vi
monteret nogle enkelte
ledninger (lednings nettene passede ikke
helt sammen) og udluftet
kobling. Vi brugte mere
en 2 timer på at udlufte
og Lars' arm var smurt
ind i bremsevæske og
jeg havde ondt i benet.

Motoren er monteret i bilen.
14

Første start
Jeg
monterede
de
ledninger som Egon havde brugt til at starte motoren da den stod i rearcuttet. Der efter startede

Beamsmotor med uoriginal manifold.
Udeståender
Efter af have monteret
de ledninger der umiddelbart kunne samles,
virkede følgende stadig
ikke efter hensigten:
Omdrejningstæller,
elmotor til servopumpe,
tomgang og oliestandsmåler. De er dog kommet til at virke, bortset
fra
oliestandsmåleren,
der er ikke nogen i
Beams
motoren,
så
lampen lyser stadig ca.
15 sekunder efter motoren er startet.
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Sted: Carlsberg camping www.carlsberg-camping.dk på Thors Eng.
Program:
Fredag d. 8. juni
Kl. 12: 00. Jeg er på pladsen, hvis nogen er friske eller utålmodige.
Pladsen har åbent fra kl. 07:00 til kl. 23.00.
Der er en grillmutter på pladsen, så det skulle være muligt at få noget at spise.
Hygge, snakke og sparke dæk resten af aftenen.
Lørdag d.9. juni
Kl. 09:00 – 10:00. Morgenmad.
Kl. 11:00 – 17:00. Køretur og besøg på Egeskov slot/bilmuseum. www.egeskov.dk
Det koster 110 pr. næse.
Middagsmaden vil bestå af flutes med diverse pålæg og grønt. (smør selv) til en pris af
20 kr. pr. person
Kl. 18:00 og frem. Aftensmad. Vi har lånt en stor tønde med grilbriketter, så hvis vejret er fint, køber vi ind hver især på vej hjem fra Egeskov til en ordentlig omgang grilfest.
Søndag d. 11. juni
Kl. 09:00 – 10:00. Morgenmad.
Kl. 11:00. Bil vurdering.

Kommende Events
Danmarks Hurtigste Bil
1 - 3 Juni, Vandel Flyvaplads
Fyns-Træf… Dato.. Se op! ;)
Gavnø Autojumble og Gavnø Hillclimb
16 - 17 Juni
Celica Meeting 2007
6 - 8 Juli, Jels
ITM International Toyota Meeting 2007
19 - 22 Juli, Søddinge, Ringe
Sjællandstræf
31 August – 2 September 2007
http://www.mr2-driversclub.dk
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Guldkorn fra arkivet
Vores kære forum er jo gennem tiden blevet brugt til mangt og meget, f.eks. til diskussioner om olie, vinterhi,
samkørsel, hvordan man gør dit, og hvordan man gør dat. Alt sammen noget der gentager sig i en naturlig
cyklus, som er styret af hvor mange nye medlemmer der er på forummet, og hvor gamle og glemsomme de
eksisterende medlemmer er.
Af og til så sker det at der bliver begået nogle litterære geni-streger som sætter helt nye standarder for, hvad
man kan forvente af god underholdning, på et forum for bilinteresserede.
Et af disse indlæg bringes her i et eksklusiv genoptryk, i des fulde uredigerede form.
God fornøjelse...
Forum : MR2 Snak
Fra : SMEDEN FRA SLAGELSE
Dato : 20-08-2003 00:03
Overskrift : Da Smeden blev spottet af Politiet!!! (GODNAT HISTORIE!)
Det var søndag aften og klokken nærmede sig midnat! Da Smeden kom trillende i sin røde
racer.
Stille og rolig var han kommet op af en afkørsel og forsætte hen mod fuld stop, da der
pludselig kommer en patrulje bil kørende forbi. Smeden tænkte, den vej skal jeg ikke og
drejer modsat.
Til hans store fortrydelse ser han i bakspejlet, at patruljevognen holder ind til siden
og vender rundt.
Pis!!! tænker Smeden og kikker lige henover speedometeret, inden han bliver enig med sit
sidespejl om det er rigtigt, hvad bakspejlet fortæller ham.
Der går ikke længe før fjernlyset fra patruljevognen lyser op ind i Smedens kabine. ØV
ØV
Smeden trykker på knappen til elruden og en politimand kommer til syne.
God aften Hr. har De et kørekort jeg må se??? Jaa joo, det ligger omme bagi! Smeden stiger ud af bilen og åbner bagagerummet, som på et split sekund bliver lyst op af to maglite´s.
”Heldigvis havde Smeden ikke Gøp´en med!”
Den ene betjent tjekker kortet, mens den anden begynder og fable noget om tågelygter!
ØHH tågelygter???
Smeden tager det stille og roligt, bedre vidende at hans kørelys måske ligner tågelygter
overfor betjenten.
Vel overvejet fortæller Smeden at netop denne Toyota MR2 mk1 kun er i besiddelse af positionslys og kørelys.
(Vel vidne at han for et stykke tid siden, havde købt to hvide blinklys glas til foran,
og måske havde skiftet en pære eller to, og måske også lige havde byttet rundt på 2 ledninger :o)
Ja ja, jeg er sgu lige glad, DU kommer ikke videre før det er bragt i orden. Siger betjenten.
Smeden : hvad vil du have jeg skal gøre?
Betjenten : de skal slukkes!! NU.
Smeden : det kan jeg sgu ikke.
Betjenten : Hmm? Det kan da ikke passe!
Smeden udtaler : vil du have jeg skal pille pærerne ud?
Betjenten : Neeej, du skal bare slukke for dem!!
Smeden : Ja, det er meget muligt, men det kan jeg altså ikke! Se selv OFF, Position og
Kørelys.
Betjenten : Hmm, det var satans !! betjenten sætter sig ind, han begynder og rykke i
kontakten til lyset, mens Maglite´en afsøger kabinen for ulovlige genstande.
Betjenten : hvad er denne her kontakt til?? Han peger på kontakten til noget tågelys,
der engang var monteret, men heldigvis var det kun kontakten som var tilbage.
Smeden : det er til min startspærrer !!
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Betjent 2 kommer tilbage med kørekortet.
Betjent 2 : ja, det er i orden, med det er jo ikke første gang jeg stopper dig!!!
Smeden står helt uforståede ???? da det ER første gang han nogensinde er blevet stoppet.
Betjent 2 : det er ikke mere end en måned siden jeg havde fat i dig! Og der var den jo
også gal..
Smeden : Jeg tror vist du har fat i den forkerte.
Betjent 2 : Nej, jeg kender godt dig! Du arbejder på det lokale diskotek som udsmider.
Ik??
Smeden tænker : Nej, det er sgu forlangt ude det her!!!!!
Smeden udtaler: ØH, nej det tror jeg desværre ikke! Men du kan da se om jeg lyver, i
skriver da sådan noget ned ik??? Betjenten 2 forsvinder igen.
Smeden vender sig om og kikker på betjent 1, der er ved at være grøn i hoved af raseri.
Betjent 1 : OFF, Position, Kørelys det kan FANDME IKKE PASSE. Er den synet med det der?
Smeden : Ja, jeg har aldrig hørt nogle klager når jeg har været til syn, men bilen er
fra Schweiz kan det måske være derfor???
Betjent 1: de positions lys er godt nok skarpe. De blænder af H… til
Smeden : ja, det er meget muligt, jeg ved jo ikke hvordan sådan noget skal se ud.
Smeden tænker : Okay nu har han indrømmet at det er positions lys, og ikke tåge lygter.
Smeden : som du kan se er bilen TOTAL original, hverken skørter eller stor fælge.
det eneste der er eftermonteret er en alarm, og det der lys har altid set sådan ud!
Betjent 1 : Hmm…
Betjent 2 kommer tilbage… ja, du har ret det var ikke dig, men du ligner ham godt nok
meget.
Smeden tænker ”Tak!! Skal jeg være glad for det???”
Smeden udtaler : hvad bliver det
her så til?
Betjent 1: Jaa, der er vel ikke
andet at gøre, end at Du må have
en fortsat god aften.
Smeden tænker ”Og i lige MÅSEN!!!”
Smeden udtaler : jo tak :o)
Smeden sætter sig veltilfreds og
bedre vidende ind i de skønne velour sæder og drejer nøglen, mens
han tænker ”SO LONG, BOYS!!!”
Hvad kan man lære af dette?
1. Ja, nu ved du i hvert fald
hvad du skal sige, når du selv
bliver stoppet med dine nyanskaffet hvide kombineret blink og kørelys!!!
2. Når man skal lave noget gejl,
så brug lige 5 min ekstra så det
ser pænt ud, det er jo vores
kær´ste eje!
3. hvor 500 kr er sparet, er de
også tjent!
Nu vil Smeden så bruge nogle af
pengene på at købe et relæ, så de
slukker af sig selv, han gider
sgu ikke blive stoppet i tide og
utide.
Næste gang er Smeden måske ikke
så heldig!
Hilsen Smeden ”du ved jo selv
hvor han kommer fra!” ;o)

http://www.mr2-driversclub.dk
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Klubbiksen
Bagrudestreamer

Windbreaker jakke

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

40,-

250,-

Streamer

Cap

Med logo

Med logo

40.-

70.-

Klublogo

4 farvers logo til indvendig i ruden

25,-

S - M - L - XL

150,-

T-shirt

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

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.

Ansvarshavende redaktør:
Ralf Schultz
Skribenter:
Johnny Friis
Thomas Funder
Martin Høien
Bo Uhrskov
”Smeden fra Slagelse”

1/1 side: 630,- kr. inkl. moms pr.
udgivelse
1/2 side: 315,- kr. inkl. moms pr.
udgivelse

FRISØR

Enghavevej 24
7100 Vejle
75727576

Interesseret? Ring eller skriv til
redaktionen.

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
Dæk
Starter og generator

MR2 bladet produceres af:
Redaktion:
Ralf Schultz
Tlf.
+ 45 72 21 32 51
E-mail:
ralf@girafland.dk

Fotos:
Johnny Friis
Politiet
Martin Høien
Bo Uhrskov
Casper Mysling
Dennis Majgaard
Trykkeri:
LaserTryk.dk

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
ind
på
hjemmesiden
www.realpower.dk og se hvad Niels
kan tilbyde.

Forsidebillede:
Mysling på vej til Øen
Bagsidebilleder:
Set på e-bay, jetdrevet SW20
Oplag:
130 stk.
Udgave:
1. Udgave.
Alt materiale er hermed
© MR2-DriversClub.dk,
Maj 2007.
Eftertryk er ikke tilladt uden redaktionens
skriftlige tilladelse.
Redaktion slut 17 maj 2007.

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.
Toyota Amager, Monk Biler
Kan kontaktes på tlf. 32468008
*)Har du ikke et medlemskort, kontakt en af
bestyrelsesmedlemmerne.

Kontakt Thomas Funder

Toyota Farum, Dækimporten og
Metax har opsagt rabat aftaler med
MR2 Drivers Club Denmark.

DEADLINE
FOR NÆSTE BLAD
nr. 51/
Sommer 2007

Juli 2007.
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