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Formandens klumme
Så sidder du med blad nr. 52 i hånden.
Søren har trådt på speederen så nu sprøjter det ud med klubblade 
Et vellykket første træf i Kulhuse er overstået og det næste træf i Ry står for døren.
Læs om træffet i Kulhuse og se programmet for træffet i Ry i dette blad.
Husk også at det er på træffet i Ry den årlige generalforsamling afholdes, så mød
op og få indflydelse. Gode ideer og forslag modtages af bestyrelsen med kyshånd

Se indkaldelsen til generalforsamling i dette blad.
Sidst lovede jeg en artikel om Mimis nylige indkøb af en MR2 men det må vente til næste blad, vi fik pludselig
travlt med at renovere baglygter, så der er 2 artikler i vente til næste blad…
Desuden gik vores Peugeot 406 for jeg ved ikke hvilken gang i stykker igen, så der røg alt fritiden… ja ja, dårlig undskyldning, jeg ved det 
Men der er andre som har bidraget denne gang så der burde være masser af interessant læsestof, så læn
dig tilbage og gå videre til næste side…
God fornøjelse med klubbladet, vi ses derude…
Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand

http://www.mr2-driversclub.dk
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Første Gang Til Træf
Hej alle MR2 venner.
Mit indtryk af mit første
MR2 Driversklub forårstræf i Kulhuse 2008
Som nyt medlem og pige
til et træf, det kan jeg
kun rose.
Jeg mødte op med en bil
der ikke kørte optimalt,
straks stod der 4 mand
med hovedet i min motor, og straks havde de
check på den. Som første gang at deltage i et
træf må jeg nok sige det
var en dejlig afslappede
stemning, alle viste deres interesse i at få mig
til at føle mig velkommen.
Turen
til Bakken var
en stor
oplevelse, at
køre så
mange
biler af
sted og
se alle
de blikke der
mødte
os, var

bare sjovt.
Tilbage til Kulhuse Campingplads og grill aften,
vi hyggede os, der blev
snakket biler og Lars
underholdte med sin nye
Lambo døre!
Specielt tak skal der lyde
til Lars som var den der
fik lokkede mig til at deltage.
Jeg måtte desværre forlade selskabet da jeg
skulle på job dagen efter.
Men til alle jer der ikke
var med, op af sofaen og
afsted til næste træf i
Jylland.
Jeg glæder mig til at se

jer alle i Jylland...for der
kommer jeg helt sikkert
også med
Hilsen Gitte med den
"flotteste " MR 2 

Kommende Events
1-3 August TDC Sommerfest/Træf, Mere info på toyotaklub.dk, når tiden
nærmer sig
23 August, 402meter.dk Race på Sindal Flyveplads
En dag sidst i September/start Oktober, Træf hos Egon, der kommer mere
info på hjemmesiden, når vi kommer tættere på.
Januar/Febuar, Garagetræf i Store Havelse

http://www.mr2-driversclub.dk
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Renovering af fælge
Da jeg i vinteren 2005/2006
renoverede min aw11 skulle
jeg finde nogle passende fælge til den. Jeg var allerede fra
starten opsat på at det skulle
være 16” og at der skulle være
en godt kant på disse.
Jeg ledte ikke længe før jeg
faldt over Keskin KT1. Det er
en meget klassisk udseende
fælg, og jeg synes derfor den

umiddelbart passede godt til
bilen.
Fælgene blev købt, og alt var
godt. Da disse så havde sat på
bilen i 2 sæsoner, begyndte
der desværre at komme lidt ir
inde under klarlakken, jeg bestemte mig derfor at fælgene
skulle have en ordentlig overhaling, så de fik et helt nyt
look.

Her er udgangspunktet:

Lakfjerneren blev skyllet af med
højtryksrenseren

fik 4 gange lakfjerner, og skulle
efterfølgende slibes ned

Først skulle alle nitterne i kanten
bores ud. Dette var ikke det store
problem, da disse er lavet af plastik.

Ikke al lakken kom af i første omgang, men så fik de bare en tur
mere

Her er fælgen slebet første gang
med korn320, for at fjerne den ir
som var under den oprindelige
klarlak

Efterfølgende blev de oversmurt
med en ordentlig gang Bums
(lakfjerner) Efter et par timers påvirkning ser de sådan ud:

Efter 2 gange lakfjerner er kanten
nu helt ren

For at gøre slibe og poler arbejdet
nemmere, blev fælgene spændt
op i en gammel afbalanceringsmaskine (en stor drejebænk kunne
også bruges)

Lakken på selve egerne var dog
noget mere genstridig, så denne
6
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Her er det færdige resultat af slibe
og poler arbejdet.

Kanten er bearbejdet i følgende
rækkefølge: korn320, korn500,
korn600, korn1000, korn1200,
korn2000, efter det fik de en gang
Slipol og derefter poleret med 3
forskellige polerskiver. Til allersidst en god gang Autosol og
voks.

Efter lidt spartling og en gang fil-

ler, får de en sort grunder
Lidt farve og noget klarlak for at
fuldende det nye look

Så var det malerens tur. Malerarbejdet er udført af CJ

Så kom fælgene tilbage fra maler,
og jeg kunne nu påbegynde den
sidste fase

Der skulle selvfølgelig monteres
nitter i dem igen, men ikke i krom
som de var oprindelig. Jeg havde i
stedet fået fat i nogle i guld. Efter-

som nitterne nu var i guld, syns
jeg også det var passende at ventilerne også blev i guld

Hele den nypolerede kant blev
afdækket

http://www.mr2-driversclub.dk
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Megasquirt
Hvad er nu det for noget?
Hvad er Megasquirt og
hvad rager det mig?
Langt de fleste kan være
pænt lige glad med svaret på dette spørgsmål,
men hvis man begynder
at ændre ting nede i motorummet i bilen, begynder det at blive nok så
interessant.

nu. Derudover er det jo
et faktum at vi lever i et
land, hvor det som udgangspunkt er ulovligt at
benytte sig af den viden,
som du kan tilegne dig
ved at læse denne og de
kommene artikeler om
dette emne.

der mange af Honda's
ECU'er er blevet hacket,
så man kan omprogrammere tændings og
brændstofstabeller hjemme på køkkenbordet.
Men da det må antages
at de fleste der læser
dette, har en Toyota, vil
det stadigt have en form

Der er egentligt ikke noget særligt ved Megasquirt, det er en computer,
som kan styre en benzinmotor, lige som så mange andre indsprøjtningscomputere, som sidder i
stortset alle nye benzin
biler. Normalt forkortes
en indsprøjtnings computer ECU, hvilket står
for Engine Control Unit.
ECU'en sørger for at motoren altid får en passe- Megasquirt II monteret på PCB V.3
ne mængde benzin, og
har den rette tændingsAlle som overvejer at
for relevans at fortsætte
forstilling. Dette gør den
tune lidt mere seriøst på
læsningen.
på baggrund af input fra
sin bil, ud over at monteen række følere, og opre et større luftfilter, og
Der findes masser af
lysninger om fysiske foren udstødning som larmuligheder, når snakken
hold ved motoren, så
mer lidt mere, kan have
falder på motorstyring,
som motorstørrelse og
fordel i at udskifte eller
man kan f.eks. piggybagflow. Alt i alt en ret essisupplere standard ECU'- ge, dvs. at man stadigt
enciel del i processen,
en med noget andet.
har den originale ECU
for i det hele taget at få
Grunden til dette er at så siddene i bilen, og så
en bil til at flytte sig.
snart man tuner så meændre man enten på de
get på motoren at det
signaler der kommer ind
Efter som alle ECU'er
kan mærkes, kan det
eller ud af ECU'en, et
basalt set kan det samikke undgås at ændre så eksempel er MFII. Man
me, nemlig det at få en
meget på motoren, at
kan også erstatte den
motor til at køre, er der
den ECU den er leveret
originale ECU fuldstænegentligt ikke nogen
med fra fabrikken ikke
digt, dette kan gøres
grund til at læse vidre
kan bruges mere. Ikke
med f.eks. AEM, VEMS,
fordi den er dårlig, men
Haltec og tadaa.. Megasmere på grund af flowet i quirt!!
motoren bliver ændret så Megasquirt kan også
meget at fabriksindstillin- piggybagge, men den er
gerne ikke længere pasikke designet med henser. Havde man haft en
blik på dette, så det kan
Honda, havde det ikke
give problemer på mere
været noget problem, da
moderne biler, med selv8

diagnosesystemer og
what not.
Megasquirt er en udløber
af et projekt som startede tilbage i 1995 under
navnet EFI332. Drivkraften bag det var og er stadigt Bruce Bowling og Al
Grippo, og målet med
projektet var at lave en
billig ECU, som kunne
styre Tænding og Benzin, uden nogle hemmeligheder eller hokuspokus. Det lykkedes også,
og i omkring 2000 blev
der arrangeret gruppekøb af stumper til omkring 200 ECU'er. Hvor
mange af disse der rent
faktisk blev bygget og
bragt til at virke er dog
ukendt.
I 2001 blev de første
Megasquirt så sendt på
gaden. Der er en del forvirring om de forskellige
versioiner af Megasquirt,
idet der er også er en
Megasquirt II. Forskellen
på disse er både hvilken
microprocessor der er
brugt, og hvor meget den
kan. Eftersom Megasquirt er Open Source,
kan alle rette i koden, og
lave ekstra funktioner
efter behag. Dette blev
udnyttet til at lave Megasquirt'n Spark Extra
(MSnS), som er en udbygning til Megasquirt,
så den også kan styre
tænding, NOS, launch
crontrol, og en masse
andet, som standard Megasquirt ikke kunne.
Mange af funktionerne
fra MSnS er så senere
genbrugt i Megasquirt II.
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Megasquirt II er lavet
som en ”addon”, hvor
man erstatter den gamle
processor, med et lille
print, indeholdene en ny
og hurtigere processor,
samt lidt ekstra ind og
udgange.
Forvirret nu? Der er jo
også noget der hedder
Megasquirt 3.. eller noget?!?!
Her er det at printet kommer ind i billedet, dette
eksisterer der er 3 udgaver af, 1.01, 2.2 og 3,
hvor version ikke 1.01
kan fås mere. Både version 2.2 og 3, kan benyttes med Megasquirt, Megasquirt II og Megasquirt'n Spark Extra. Derudover er der en del ekstra
ting med på printet, så
som transientdæmpning
af dysestøj, og et VR
shaper kredsløb, begge
dele noget jeg vil komme
ind på ved en senere
lejlighed.

Konceptet bag Megasquirt er at man selv bygger det hele fra bunden,
og at den skal kunne køre stortset alle motortyper med al slags brændstof, diesel undtaget.
Derfor er det en klar fordel, at bruge noget tid på
at læse manualen igennem, og prøve at forstå,

hvad der står i den, inden man kaster sig ud i
projektet. Man kan godt
købe en færdigsamlet
Megasquirt, men for det
meste kommer man ikke
udenom at skulle modificere den lidt, for at få
den til at køre med lige
netop ens egen motor.
Som standard er den
f.eks. ikke i stand til at
tænde en kompressor,
eller aktivere T-VIS'en.
Derfor er den en klar fordel, hvis man havde
elektronik i ungdomsskolen, og dengang brugte
tiden på andet end at
springe kondensatorere i
luften.
Fordelen er så på den
anden side, at den kan
tilpasses næsten ubegrænset, og man behøver ikke lave det hele på
en gang. F.eks. kan man
starte med at styre benzinen, så tændingen,
senere kan man lave
fordelerløs tænding,
launnch control, etc. Det
er ikke umiddelbart an-

befalelsesværdigt, at
starte ud med en nysamlet motor, nyt tændingsanlæg, nyt ledningsnet,
etc. første gang man forsøger sig med Megasquirt. Hvis motoren kørte
før man begyndte at pille
i tingene, skulle det også
være muligt at få den til
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det efter man har installeret Megasquirt.
Tilsidst vil jeg lige kommentere lidt på de myter
der er omkring Megasquirt, jeg har sikkert ikke
hørt dem alle, men lidt
har jeg da hørt.
Megasquirt virker ikke på
bilmærke X model Y!
Det passer ikke, dog er
der forskel på, hvor meget man skal modificere,
for at få Megasquirt til at
køre, har man f.eks. en
gammel Ford Orion, er
der direkte understøttelse af tændingssystemet,
hvorimod Toyota's DLI er
lidt mere udfordrene at få
til at virke ordentligt. Men
når alt kommer til alt, er
de fleste Otto benzinmotorere ens, de skal have
en passene blanding af
benzin og luft, og en
gnist til at antænde det,
så kører de.
Megasquirt kan smadre
min motor!
Det er rigtigt... Og det
kan AEM, VEMS, Haltec,
og alle de andre også,
det er bare et spørgsmål
at putte forkerte data i
den, og efterfølgene give den
nogle stryg.
Megasquirt virker ikke med
mange heste..
Megasquirt'en
er lige glad med
hvor mange

heste motoren yder, dog
kan man komme ud for
at man skal modificere
lidt hist og her, hvis den
skal trække 12 lavohms
dyser til en V12'er.
Megasquirt er noget lort!
Det er jo en subjektiv
vurdering, jeg kan kun
konstatere at jeg kender
til en del, som kører med
Megasquirt, og er ganske udemærket tilfredse
med det.
I næste nummer kommer
vi ind på hvad der sker
inde i Megasquirten, når
det får motoren til at køre.
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Mathias Carlslund
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Medlemmernes Biler

Bopæl: Randers
Model: AW11
Årgang 1985
købspris 24.000
Motor: 4AGE
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Modificeringer :
Bilen er renoveret i vinteren 2005/2006. Der er bl.a. skiftet skærmkanter ibag,
begge forskærme, hele taget og begge døre.
Der er monteret komplet StyleAuto skørte sæt,hele bilen er lakeret i blank sort med ekstra klarlak.
Motoren er nyrenoveret (2008), boret til 0,50 mm overstørrelse med stempler og lejer.
Fælgene er 16” Keskin KT1, med lakeret center poleret kant, spikes og guld nitter.
I kabinen er der monteret hvide Raceland sæder, hjemme designet dørsider og special syede
bundmåtter. Isotta læder rat og sort himmel samt solskygge.
Der er monteret Justerbare Koni dæmpere og Ventura sænkningsfjedre.
Fremtidsplaner:
De sidste detaljer i motor rummet skal laves. Der skal monteres tågelygter i fronten. Lidt mewre
musik i kabinen, måsken en Sub eller 2. Flere ideer kommer nok med tiden..
( de kloge, siger at der jo skal tryk på)

Jeg Kan lide den fordi:
Det er et specielt stykke legetøj,
Den har unikke detaljer,
Den for folk til at dreje hovedet på gaden.

12
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Klubtræf i Kulhuse
Mimis dagbog fra træffet
i Kulhuse 30. maj til den
1. juni. 2008

specielt om mig. Men det
er en anden historie.
Efter broen og et par
misforståelser har vi mistet Henning og Carlslund, men til gengæld
har Bo fanget os og vi er
godt på vej

Langt om længe, efter en
kedelig grå vinter, træf…
Jeg vil gerne indrømme,
at jeg ikke var specielt
hooked på at komme til
træf i år, af personlige
årsager, men det var
svært at sige nej til Johnnys hundeøjne, og da
han til sidst lokkede mig
med at hjælpe med at
polere min bil, ja så måtte jeg jo give mig 
Min nye Bil skal jo vises
frem.

Johnny har jo sat Corollaen i værkstedet og skilt
den ad, den skal have
den store tur.
Så han stod jo her i vinters og manglede en vinter-bil og pludselig var

der en MR2 billigt til salg,
som vi ikke kunne sige
nej til. 

Nå, men det er fredag og
jeg er på arbejde, vi har
planer om at køre mod
sjælland omkring kl.
14.00. Søren skulle også med ved denne tid.

kan vi se flere mr2´ere
troppe op..
Det er Dennis og Anja,
Carlslund, Henning og
Torben. Vi er nu 7 biler
på vej mod sjælland.
Glæden ved at være på
vej og så i sin egen bil
begynder at dukke op,
og det hjælper helt klart
på det, at jeg har fået en
god lyd i bilen, så musikken pumper løs 
Dette bliver dog snart
ændret, da den T- HANSEN skrammel - afspiller
jeg har købt går i stykker. Volumen knappen er
knækket. FEDT…
Nå f…. det. T-hansen er
ikke populær ved mig
lige nu.. Og jeg tror heller ikke de bryder sig

Klokken er vel omkring
19 da vi ankommer til
Kulhuse Camping, det
ser hyggeligt, men småt
ud.
Jeg er dødsulten, men
bliver pænt bedt om at
vente af Hobby Lars som
er vældig frisk og har
styr på det hele..
Vi får slået telt op og bliver mindet om flere gange at vi skal holde 3 meters afstand fra hinandens telte, men Søren vil
absolut ligge helt op ad
vores, så vi får dispensation.. griner.
Der er masser af plads,
viser det sig..
Endelig, det vigtigste for
mig… mad.. en stor Hawaii pizza og en cola, så
er jeg klar igen.
Resten af aftenen går
med hygge, sparke dæk
og et par bajer eller 4.

Men alt hvad der kan gå
galt tidsmæssigt går galt,
så klokken er vel først
omkring 15.30- 16.00 før
vi kører 3 røde biler fra
Skærbæk, Søren, Johnny og Mig.
Vi stopper ind ved Kildebjerg, for at tanke og få
lidt forsyninger.
Mens vi står og smøger
den, og tager billeder,
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ham og smurt en til
ham.. 
De så bedre ud hen ad
dagen…!

Splynk har skaffet nogle
fede nøgleringe fra USA,
som han solgte til en forfærdelig høj pris 
Men det er jo et must at
have sådan en…!!
Da det bliver for koldt,
samles vi i et lille bitte
lokale, som hurtigt bliver
for småt til mig..
Så jeg smutter i seng..
godnat og sov godt..
Jeg ved ikke helt hvad
klokken er da jeg vågner,
men der er nogen ud
over Johnny der snorker
og Dennis snakker løs,
det er da alt for tidligt, og
pludselig er der så ro
igen.
Jeg står op, går i bad og
rydder lidt op.
Søren er frisk, Johnny
ikke så frisk.
Johnny vil have vasket
bilen, hmm så følger jeg
sku med. Ud på en læn-

gere køretur for at finde
en vaskehal. Det viser
sig, at man skal helt ind
til Frederikssund for at
finde en vaskehal, og
morgenmaden er jo kl.
09.00, så lidt travlt har vi
da.
Men vi når det og får en
god omgang morgenmad

Turen går mod bakken,
jeg har ladet min bil stå..
Ja jeg er ikke meget for
at køre i alt det trafik, og
jeg savner nu altså også
hyggen lidt, og glad for
ikke at skulle koncentrere mig om at holde øje
med alle de andre.. Så
jeg har masser af energi,
til et par ture i rutsjebaner og høje tårne.. Drengene var også friske på
et par vilde ture. Så det
var ganske sjovt. Det var
også dejligt, at vi havde
tid til at sidde og få en
kold øl og se Pjerrot
(hoho)
Det var rigtig fedt at der
var reserveret en hel
parkeringsrække til os på
bakken, så vi kunne vise
bilerne frem på en lang
række, der blev godt nok
også kigget en del 

og kaffe.
Splynk og Mysling er
som sædvanlig døddrukne og ikke i stand til meget andet end at sove.
Men Mysling kommer
dog på benene. Og
splynk vågner til duften
af et rundstykke, Anja
havde forbarmet sig over
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Turen går hjemad indtil
den lokale brugs og
handle ind til en god omgang grill. Mmm
Vi havde fået lov til at
låne en helt ny stor gasgrill, så det var bare perfekt.
Der blev spist, hygget og
spist lidt mere og så blev

der ellers sat gang i
snakketøjet igen.
Der blev sat gang i olielamperne, og div. Sprut
og øl blev slæbt frem.
Henning havde tøj med
fra Klubbiksen og det så
godt ud, der er blandt
andet kommet ny Tshirts som for en gangs
skyld ikke er sorte eller
hvide, men derimod lyseblå.. Så dem købte jeg
lige 2 af..
Desuden er der også
nye flotte jakker.
Derudover var det vidst
meningen at der skulle
laves et lille arrangement

med noget der skulle
sælges, men der har
åbenbart været så stor
behov for snak, så det
kom vi helt fra.. 
Endnu en aften hvor jeg
er godt træt, så jeg går til
Sovstrup. Vågner dog et
par gange, Johnny fry-
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ser, så jeg må af med
mit tæppe, det lille pus..

familie, for en rigtig god
weekend, med masser af
hygge og en god tur til
Bakken.
Jeg glæder mig til næste
træf.

Da vi vågner vælger vi at
pakke alle tingene med
det samme, for at få
plads til alle bilerne, til
afstemningen.
Derefter er det tid til morgenmad og oprydning.
Der bliver nusset om bilerne og de bliver stillet
flot op til afstemning.
Der var 19 biler til afstemning og det er stadig ikke nemt, de er jo så
flotte alle sammen.
Årets resultat kan du se
på vores hjemmeside.
Inden vi forlod flokken
helt, skulle der lige være
tid til en is i Jægerspris.
Og så var det ellers tid til
at få sagt farvel.
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Nu vil Johnny og jeg begive os sydpå til Le
Mans, det glæder vi os
helt vildt til..
Sommer hilsner Mimi
Turen hjem var drøj, jeg
syntes vi havde mange
stop, men det er jo hyggen ved det 
Der blev fyret lidt op under den gamle dyt over
Fyn, det var da meget
sjovt. De kører sgu godt
sådan nogen MR2´ere..
smiler bredt.
Vi skulle hente børn i
Juelsminde, så vi var

først hjemme omkring kl.
21.30. GAAAB
Jeg vil gerne takke Hobby Lars og hans søde

http://www.mr2-driversclub.dk

Indkaldelse til Generalforsamling 2008
I forbindelse med træffet i Ry afholder vi den årlige generalforsamling i MR2 Drivers
Club Denmark lørdag d. 30. august kl. 10.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af klubbens regnskab
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Valg til bestyrelsen/revisor
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er:
Bestyrelsesmedlemmer:
Johnny Friis
Thomas Funder
Martin Høien
Søren Pedersen
Supleanter:
Lars (hobbylars) Pedersen
Tommy Scheffel
Revisor:
Lars Mouritsen

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen.
Med venlig Hilsen
Bestyrelsen
MR2 Drivers Club Denmark

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:
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.
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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:
Mimi Friis
Johnny Friis
Gitte
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
Martin Høien
Ralf Schultz
Mimi Friis
Mathias Carlslund
Trykkeri:
Cramo A/S
Forsidebillede:
Træf i Roskilde 2007

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:
Hovsa
Oplag:
150 stk.
Udgave:
1. Udgave.
Alt materiale er hermed
© MR2-DriversClub.dk,
Juli 2008.
Eftertryk er ikke tilladt uden redaktionens
skriftlige tilladelse.
Redaktion slut 25 jul 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. 53/
Efterår 2008

13. Oktober 2008.

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

http://www.mr2-driversclub.dk
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