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Formandens klumme
Endelig, nyt klubblad på gaden.
Så står sæson 2008 for døren og med dette blad håber vi at have fået styr på
bladudgivelserne fremover…
I den forbindelse ville det selvfølgelig være rart med en masse materiale til
kommende klubblade fra jer, send det endelig til blad@mr2-driversclub.dk eller ring
til Søren på 29909126.
Begge træf for 2008 er i gode hænder og informationer om første træf kan i læse om i dette nummer.
Husk at sætte kryds i kalenderen så i ikke pludselig har dobbelt booket weekenden med moster Gerda’s
60års fødselsdag, herregud, hun bliver jo 61 næste år så hun tilgiver jer nok…
Nå, jeg har lidt travlt, vi har netop tilkøbt en lettere brugt årgang 85 som skal være Mimi’s kommende
pokalsluger. Vi fandt den hos et tidligere medlem på Fyn til den svimlende pris af 8000,Det betyder selvfølgelig at der er et par småting der skal laves inden den står 100% så jeg må hellere komme
i gang..
Så jeg vil ud og skyde lidt billeder af vidunderet til næste klubblad…
God fornøjelse med klubbladet, vi ses derude…
Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand

http://www.mr2-driversclub.dk
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Årets MR2 2007
Resultatet af afstemningen om Årets MR2 2007 blev således:

SW20 / ZZW30 klassen
1. Lars B. Christensen 699 point
2. Lars Mouritsen
474 point
3. Thomas B. Andersen 386 point

AW11 klassen
1. Henning Kviesgaard
2. Jesper Hardenskou
3. Mathias Carlslund
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702 point
680 point
661 point
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Kommende Events
Fredag den 30. maj til søndag 1. juni.

Klubtræf
Lars Pedersen aka. Hobbylars arrangerer klubtræf på Kulhuse Camping
Adressen er: Kulhuse camping, kulhusvej 199, tjek pladsen på www.camping-kulhuse.dk
Der er reserveret pladser lige inde for til venstre, og vil være nogle på pladsen fra ca. Kl. 12 fredag
Vi glæder os til at se en masse MR2’ere

6-8 Juni, Danmarks Hurtigste Bil 2008, Vandel Flyveplads

27-29 Juni, Internationalt Toyota / Corolla træf, Lunderskov

11-13 Juli, Toyota Celica Træf i Jels

18-20 Juli, International Toyota Meet, Ringe.. Be there!
1-3 August TDC Sommerfest/Træf,
den nærmer sig

Mere info på toyotaklub.dk, når

ti-

23 August, 402meter.dk Race på Sindal Flyveplads
En dag sidst i September/start Oktober, Træf hos Egon, der kommer meinfo på hjemmesiden, når vi kommer tættere på.

re

30-31 August, MR2 DriversClub Danmark
Klubtræf og generalforsamling
Husk det!

http://www.mr2-driversclub.dk
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Baneracer Projektet
Del 3
køre inden om Bjørn, og
ud på banen igen, imens
han drejede hovedet af
led for at se hvad der
skete. Derefter forsvandt
han så i en støvsky, fra
lyden af hans Uno der
skreg: Båååååårrp.........
pyha!

Den store eksamen…
Så oprandt dagen endelig hvor raceren skulle
stå sin prøve!
Havde vi lavet det hele
ordentligt?... havde vi
glemt noget?... er det
hele nu spændt...
Efter vi havde taget turen
over broen, og fundet
frem til banen, var det så
tid til teknisk kontrol....
lidt spændende... faktisk!!!
Alle klapper blev løftet
af, og der skulle åbnes
alle vegne. De ville sgu
også ind og sidde i den
og hive i alt mulig... på et
tidspunkt var der 3 mand
omkring bilen som alle
så ud til at tænke ” vi må
sgu da kunne finde noget på den...” – Men nej,
det kunne de ikke Hæ!!
Og da den personlige
udrustning også var i
orden fik Bjørn så det
eftertragtede ”Godkendt”
mærke i forruden.

lig tid til at komme på
banen.
Det var den ABSOLUT
første tur over 5 meter,
som bilen havde kørt
efter alle forbedringerne
så vi var lidt spændte på
om det var helt hen i vejret!!
Ud over for meget luft i
dækkene så bilen sejlede rundt, var alt justeret
fint .
Efter
opvarmningsrunderne var det tid til
heatene. Alt så ud til at
køre godt ,men så....
Så blev Bjørn alligevel
overmodig..... og efter et
skarpt venstresving lavede han den flotteste piruette jeg i mit liv har set...
Jamen den var PER-

FEKT! Rundt to gange
og ende med næsen lige
ud, så det bare var at
trykke klampen i bund,
og fortsætte.

Føreren af den Fiat Uno
der kom lige efter, turde
ikke andet, end at køre
en tur i botanikken, og

Resten af dagen forløb
mere fredeligt. Med bedste omgangs tid på
1,19min. Men stadig
med udskridninger??
Det viste sig at være fordi gummiet på slickdækkene var ikke eksisterende.

Faktisk kunne man se
stofvævet titte frem flere
steder. Så det forklare
det dårlige grip som bilen
havde, så der må nye
dæk på til næste løb.
Martin

Det skulle vise sig at blive en helt fin debut. Efter
et par små justeringer af
dæmperne var det ende8
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Oprydning i maskinrummet
Af.: Ralf Schultz
Hvis du har en AW11, så
kender du sikkert problemet.
Hver gang man åbner
klappen til motorrummet,
får man et chok, fordi det
er blevet indtaget af et
stort sort dyr, som ser ud
til, på et hvilket somhelst
tidspunkt og uden nogen
form for forvarsel, at
springe op i hovet på dig,
og tage dig af dage.
Men bare roligt.. Det er
kun et speedertræk.

Der går mange historierer om, hvorfor Toyota
har valgt at lave det på
denne lidet kønne måde.
Den mest sandsynlige
jeg har hørt, er at man i
en sagelig Sake rus,
havde beregnet længden
på speederkablet forkert,
så skulle man have noget at sætte imellem, og
det fandt man i jernkassen.
Der er jo selvfølgeligt
flere løsninger til, hvordan man kan gøre sin tur
i maskinrummet mere
behagelig.

fra en Corolla. Det skulle
ikke volde de store problemer at fremskaffe dette.
Inderkablet er stålwire
nede fra Silvan, der skal
bruges ca. 5 meter.
Så skal man bruge en
M8x40mm
bolt,
en
stump messing og ca.
1m yderkabel.

Sååådan… lidt pænere!
Man kan sende dimsen
til forkromning. Lakering i
bilens farve er også en
mulighed. Men ingen af
løsningerne får den til at
forsvinde.
Man kan også tage det
eksistererne kabel og
trække hen over motoren. Det kan rent faktisk
lade sig gøre, men kablet får et knæk, og kommer meget tæt på udstødningsmanifiolden.
Efter at have spildt en
del tid på at lede efter en
bilmodel med at længere
kabel end AW11’erens,
kom jeg frem til den konklusion, at det nok ville
være nemmere at lave et
nyt speederkabel selv.
Da jeg fik den ide om at
lave kablet selv, havde
jeg lige glemt hvordan
kablet ser ud i den ende

der går ind i kabinen. I
den ende er der en hel
del vedhæng, som ikke

Messingbøsningen
er
lavet så den kan skrues
ind over det eksisterene
speederkabel. Og kablet
er limet ind i denne og i
bolten med epoxy.

Lidt stumper fra en rolla
umiddelbart lader sig af/
påmontere. Og efter at
have tænkt yderligere
over tingene, blev det til
en forlænger, i stedet for
et helt nyt kabel. På den
måde slap jeg også for
at ligge og rode under
vognen, og ude i frunken.

Enderne til inder kablet,
er lavet i messing, og
loddet på inder kablet.
Det ser indtil videre ud til
at holde ganske fint.

For at man kan montere
speederkablet
uden
”dimsen” skal man have
et beslag og en speedertræksdims til at montere
på spjældet. Begge dele
http://www.mr2-driversclub.dk
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Henning Kviersgaard
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Medlemmernes Biler

http://www.mr2-driversclub.dk

11

Navn: Henning Kviersgaard
Bobæl: Ikast
Bil: AW11
Årgang: 1989
Købspris: 15000 uden afgift
Motor: Standard 4AGE m. AFM og Kat
KM-stand: 178000
Modificeringer: En hel del læder i kabinen, ellers meget
standard udvendigt, bortset fra fælgene.
Planer med bilen: Montering af kompressor motor 4AGZE.
Jeg er på nuværende tidspunkt i gang med at klargøre motor og gearkasse til montering fra indkøbt rearcut, samt
justerbar undervogn og nye støddæmpere/originale sideskørter.

12

http://www.mr2-driversclub.dk

http://www.mr2-driversclub.dk

13

Generalforsamling 2007
Referat af MR2-Driversclub Generalforsamling 2/9-2007
1 Valg af dirigent
Thomas Funder blev valgt til dirigent
1.5 Valg af referent.
Ralf Schultz blev valgt til referent
2 Formandens beretning
Johnny fortalte lidt om frafaldet i bestyrelsen, hvor Bjørn Spurre og Mimi desværre havde valgt at forlade bestyrelsen. Vi
har fået ny trykker til klubbladet, så prisen er faldet gevaldigt til 0 kr. Medlemstallet er. ca. 95 medlemmer, hvilket er ganske normalt for denne tid på året. Der har været en ganske pæn tilslutning til begge træf i år, men vi skal nok forvente at
det bliver sværere at holde medlemstallet oppe i fremtiden, da bilerne bliver ældre og ældre, og derfor også færre.
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.
3 Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet.
Den fungerende Kasser Johnny gennemgik regnskabet som viste et beskedent overskud på 665,84kr. Johnny kunne i
øvrigt fortælle, at overskuddet fra de auktioner der bliver afholdt på træffene, vil blive brugt på medlemmerne.
Der var ingen spørgsmål til regnskabet, og dette blev godkendt.
4 Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen anbefalede at holde kontingentet uændret. Dette blev vedtaget.
5 Valg af bestyrelse
På valg var:
Mimi Friis, som ikke ønskede genvalg.
Ralf Schultz, som blev genvalgt.
Michael Madsen, som blev genvalgt.
Til erstatning af Mimi, blev Lars Petersen (hobbylars) valgt.
Som suppleanter blev valgt, Henning Kviersgaard og Tommy Scheffel.
5.5 Valg af revisor.
Lars Mouritsen blev genvalgt
6 Indkommende forslag
Ingen.
7 Eventuelt.
Lars Pedersen (Splynk) spurgte om bestyrelsen kunne spytte i kassen til træffet oppe hos Egon, mere specifikt til nogle
pokaler, og en kurv til Egon for ulejligheden. Det blev besluttet at bestyrelsen stak hovederne
sammen umiddelbart efter generalforsamlingen for at drøfte dette.
Der blev spurgt til del lidt træge opdatering af hjemmesiden. Sagen er den at Thomas Funder har haft travlt med andre
gøremål den sidste tid, så i den forbindelse blev der opfordret til at hvis nogle havde tiden og lysten, var de velkommen
til at give en hånd med. Det samme var gældende med hensyn til klubbladet. Materiale modtages meget gerne.
PBS er sat i sving, resultatet vil kunne ses i starten af det nye år, hvor girokort bil blive sendt fra PBS, og det vil i samme
omgang være muligt, at tilmelde kontingentet til betalingsservice. Vi håber på at dette vil have en positiv effekt på folks
evne til at betale til tiden.
Jesper Hardenskou spurgte til hvem der holdt træf næste år, hvilket afstedkom lidt snak frem og tilbage, om hvornår, og
hvem der skulle stå for næste års træf. Dette endte op i at Henning Kviersgaard og Mathias Carlslund, står for at arrangere Jyllandstræf, og Lars Petersen (hobbylars) afholder sjællandstræf, med support fra bestyrelsen.
Generalforsamlingen blev afholdt i god ro og orden.
Ralf Schultz
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En dag på arbejde hos Sydjysk Bilsyn i Haderslev.
6 speed/trins automatgearkasse
med sekventiel gearskifte eller
automat indstilling.
Aluminiumsfælge med hver 15
eger på 19 tommer. (fås også
med 10 eger)
På forhjulene var monteret dæk
med størrelsen 235/40 ZR19 på
8,5x19 fælge.
På baghjulene var monteret dæk
af størrelsen 275/35 ZR19 på
9,5x19 fælge.
Når bilen står stille med forhøjet
tomgang måler støjen/symfonien
fra motoren 86 dB

Dagen før kom en af de lokale forretningsfolk ind i synshallen (som
det også er sket tidligere) og
spurgte hvorvidt jeg kunne klare
syn på en Aston Martin Type VH1
model DB9 Volante.
En ting er sikkert denne chance
lader man sig ikke forgå, så vi lavede en aftale til dagen efter.
Dagen derpå kom han så og
”afleverede” nøgler, bil og papirerne og sagde så at jeg bare kunne
ringe når den var færdig ?????
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I min gårdsplads stod nu bil for
godt 3 millioner hvis reg. afgiften
var betalt.

Meget fed lyd som skal opleves
som levers af en V 12 motor i en
vinkel af 60 grader.

Bilen er en sort Aston Martin DB9 Convertible med en
336 kW dvs. 457 hK motor
på 5935 ccm med et moment på 570 NM ved 6000
omdr. N/A pure muscle.
Tophastighed på 300 km/h,
0-100 på 4,9 sekunder.

http://www.mr2-driversclub.dk

Til at bremse alle musklerne ned med er den for synet med bremseskiver på diameter henholdsvis
1.aksel 355mm og 2.aksel 330 mm. Styret af ABS
med Elektronisk bremsekraft fordeling, samt bremseassistent som aktiveres ved et kort hård kontant tryk
på pedalen samt er bilen udstyret med elektronisk
stabilitets kontrol og til sidst antispind funktion.

Multi funktions rat til bl.a. radio
En hel stak Airbags
Automatiske ”roll-over” bars
3 memory på sæder, rat og spejle
Bak censor samt Indv. førespejl med auto soldæmper
Garage åbner
Varme i sæderne
Fuldautomatisk klimaanlæg
Fart pilot
Dæktryk kontrol med display
Alarm
Aston Martin 700 Watt Premium audio med Dolbylogic II
Radio med Ipod og MP3 tilslutning
Aston martin paraply med holder – jo jo….
For at sikre en hvis rækkevidde med et benzin for-

brug på 6,6 km/l så er bilen forsynet med en 80 liters tank.
En håndbygget GT bil i allerfineste gentleman stil, af
kun de bedste materialer, som er fuld af kraft og
overbevisende køreegenskaber. Men det er ikke
udelukkende en køremaskine.
Af udstyr til
komfort
kan
nævnes:Fuld
læder
kabine
(håndsyet)

http://www.mr2-driversclub.dk

Det var en behagelig
dag på arbejde den
dag.

Hilsen Søren
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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:
Henning Kviersgaard, 24 82 98 37/kviesgaard@hus.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.

18

http://www.mr2-driversclub.dk

Medlemssiden

Ansvarshavende redaktør:
Ralf Schultz

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.

Skribenter:
Johnny Friis
Martin Hoien
Søren Pedersen
Ralf Schultz

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 og Toyota
Amager tilbyder alle medlemmer i
MR2 klubben, rabat på originale
Toyota reservedele. (*
Alm. originale reservedele
Dæk
Starter og generator

MR2 bladet produceres af:
Redaktion:
Ralf Schultz
Tlf.
+ 45 60 50 32 51
E-mail: ralf@girafland.dk

Fotos:
Johnny Friis
Ralf Schultz
Martin Høien
Lars Mouritsen
Trykkeri:
Cramo A/S
Forsidebillede:
Køretur til Birkerød

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.

Bagsidebilleder:
Når vognen må vige pladsen, til fordel for
garagetræf.
Oplag:
130 stk.
Udgave:
1. Udgave.
Alt materiale er hermed
© MR2-DriversClub.dk,
December 2007.
Eftertryk er ikke tilladt uden redaktionens
skriftlige tilladelse.
Redaktion slut 14 maj 2008.

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

Kontakt Thomas Funder

DEADLINE

*)Da medlemskortet er afskaffet ligger
forhandlerne inde med en medlemsliste

Materieludlejning
Udlejning af bygge og anlægsmaskiner, lifte,
flytbare lokaler.

FOR NÆSTE BLAD
nr. 52/
Efterår 2008

August 2008.

Fabriksparken 30-32
2600 Glostrup
Telefon +45 70 110 210
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