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Formandens klumme
Ja, så sidder du med årets sidste blad i hånden.
De sidste træf er allerede historie og nu kommer tiden hvor det drejer sig om vinterprojekter,
vinteropbevaring, glatførekørsel og måske en julegave til bilen, hvem ved…
Jer som skal køre vinteren igennem, hold bagenden bagerst og pas godt på jeres
fine bil.
Husk at dokumentere jeres vinterprojekt så vi alle kan få glæde og gavn af det i et
kommende klubblad, stof til bladet er altid velkommen.
God fornøjelse med dette klubblad og God jul og godt MR2 nytår, vi ses derude…
Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand
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Hvordan det gik til at Mimi
fik en MR2
Af: Johnny Friis
Sagen var at min Corolla
GT Coupe vinterbil efterhånden trængte til at få
fjernet diverse stålorme
plus lidt andre småting
så jeg besluttede at den
skulle splittes ad og have
den store tur.
Så derfor var jeg på udkik efter en anden midlertidig vinterbil, en til
omkring 10kilo som så
kunne smides væk bagefter. Egentlig var jeg
totalt ligeglad med hvilken bil det blev, bare den
havde mere end et år til
næste syn og at man
kunne sidde nogenlunde
i tørvejr.
Så jagten gik ind på et
gammelt vrag, og dem er
der ellers nok af i Danmark. DBA blev studeret
og der var masser at
vælge imellem, men så
blev der indrykket en vild
spændende annonce på
vores egen webside:
AW11 årg85
Rød original, rusten.
Skiver og kaliber 2 år
gamle,
kører hver dag
ekstra motor med defekt
toppakning.
Pris DKK 9.000,00
Det gav jo stof til eftertanke,
Hvorfor ikke købe en
MR2 når det var muligt?
Den kører hver dag så
det må da være begrænset hvad den kan fejle?
Jeg har jo masser af reservedele på loftet…
4

Når ja, lidt rust, og hvad
så, har jo et svejseværk
stående til det samme…
Hvis den er alt for ringe
kan den jo bruges som
reservedele når jeg er
færdig med den…
Yep, det tog mig ikke 5
minutter at overtale mig
selv så sagen blev fremlagt for Mimi.
Ja ja, det kan vel være
lige meget hvis den bare
kan køre var meldingen,
så nu var det bare med
at gribe knoglen og få en
aftale i hus.
Efter en samtale med
ejeren Jens Ernst, som
for øvrigt viste sig at være et tidligere medlem,
var jeg ikke blevet meget
klogere, han havde jo
allerede i annoncen
skrevet at den var rusten, så hvor meget er
meget rusten? Der var
kun en ting at gøre så vi
aftalte at mødes hos
ham i Kerteminde om
aftenen. Jeg allierede
mig med min far og vi
kørte så mod Fyn.
Vi ankom ved 20 tiden
om aftenen og midt i december betyder det

bælgmørke. Bilen stod
på græsplænen foran
huset og der var ikke
nogen lyskilder i miles
omkreds, bortset fra en
lille nød lygte jeg havde i
handskerummet. Så med
en lille 5 watts pære blev
bilen gennemgået, og jo,
han havde ret, den var
rusten.
Og der manglede dele
her og der og alle vegne,
men sjovt nok havde jeg
hele tiden gode argumenter til mig selv inde i
hovedet.
Rust, jo, men hvis det
viser sig at være alt for
slemt klytter vi det bare
sammen og smider den

væk bagefter, tænk på
alle delene…
De manglende dele, jo,
men du har jo loftet fuld
af dele, uanset hvad der
mangler har du det jo på
loftet…
Og tænk nu hvis…, måske kunne man restaurere den og redde en stakkels MR2 fra skrotpressen…
Jo, jeg havde masser af
argumenter for at købe,
selv om jeg faktisk ikke
kunne se en s… i mørket…
Så efter et stykke tid bad
jeg om en prøvekørsel.
Jeg satte mig ind i bilen
og bemærkede straks at
det var en ærlig sælger
vi havde med at gøre,
han havde jo sagt at han
kørte i den hver dag og
det var tydeligvis sandt,
kabinen bar præg af at
blive brugt meget uden
at blive gjort ren overhovedet, med andre ord,
jeg sad i affald til op over
knæene og min 5 watts
lampe viste tydelige milli-
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meter tykke belægninger
af skidt overalt.
Igen var der en stemme i
mit hoved der fablede
om at den skulle da bare
gøres ren, så….
Herre jemini, der var sku
strøm på, så helt skidt
kunne det jo ikke være,
og den kunne også starte, hehe hvor det går…
Men ok, godt lød det ikke, nærmest som om der
ingen udstødning var på,
og det til trods for at der
faktisk var et helt nyt forrør på. (viste sig senere
at man havde glemt at
spænde det til manifolden så der var et gab på
en centimeters penge.)
Lille detalje blev der sagt
i mit hoved.
Så gjaldt det om at manøvrere fra græsplænen
ud på vejen så ned med
koblingen og i bakgear,
men hov, den gearstang
føles underlig, ikke så
meget på grund af den
Thansen knop som plud-

selig forlod selve gearstangen, men det var
mig faktisk helt umuligt
at finde bakgearet. Den
føltes bare… tom…
(viste sig senere at bøsningerne på gear armene var fuldstændig væk.)
Jeg måtte give op og
lade Jens køre bilen ud.
Han fablede noget om at
du skal bare lige rykke
lidt hård over i stangen
og så er den der… Sam-

tidig var stemmen i hovedet der igen og mindede
mig om hvor mange
gearkasser jeg havde
liggende derhjemme…
Heldigvis kunne jeg finde
nogle fremadgående
gear så jeg begav mig
ud på en lille prøvetur.
Udstødningen larmede
som bare f….. så det var
komplet umuligt at høre
mislyde hvis der var nogle, måske lige bortset fra
nogle knurrende hjullejer
der alligevel magtede at
trænge igennem støjen.
Men hva, den gik jo godt
så jeg besluttede mig for
at vende om og køre tilbage. Et kort tråd på
bremsen sendte bilen i et
volsomt ryk til højre,
egentlig lidt skidt i betragtning af at jeg ville
dreje til venstre, men
igen sagde en stemme til
mig, du drejer da bare til
højre lidt længere fremme og husk på hvor
mange kalibre, spindler
og andre undervognsdele du har liggende derhjemme…
Det lykkedes mig at
komme tilbage uden
sammenbrud og jeg var
da efterhånden også klar
over at der var lidt småting der skulle ordnes,
men jeg og min indre
stemme var rimelig enige
om at det kun var detaljer, så nu gjaldt det om
at få handlet.
Jeg spurgte kort til den
ekstra motor der fulgte
med men den stod hos
en kammerat 20km væk.
Det lød ellers lovende,
den var renoveret fuldstændig men med et
gammelt topstykke hvilket havde resulteret i en
skudt toppakning efter
400km.
Igen en detalje, så vi begyndte at snakke om prisen. Som ærke jyde startede jeg med at byde et
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kilo under og så sagde
fynboen bare ja, det er
da i orden…
Det var faktisk det eneste tidspunkt jeg blev i
tvivl om at jeg måske
havde dummet mig, jeg
finder aldrig ud af om jeg
kunne ha fået den for
7….
Så efter lige at have sundet mig fik han 8 kilo og
jeg fik et stykke håndskrevet papir, en registreringsattest og en
MR2. Det eneste der
manglede nu var en lille
køretur på 20km ud efter
motoren og så selvfølgelig turen hjem tværs over
Fyn, ja, skræmmende
langt egentlig…
Selvfølgelig trak jeg lige
oliepinden inden for at
være sikker på at der var
nok blod på, og det var
der sådan da, 3 millimeter over minimum. (viste
sig senere at der var isat
en forkert oliepind der
var for lang, faktisk var
der kun 0,7 liter olie på
motoren.)
Så turen gik nu ud på de
fynske stepper, mig i
MR2, min far i vores bil
med trailer og Jens i en
firmabil. Jeg har aldrig
helt forstået hvorfor han
ikke bare kørte med mig
i MR2…
Efter ca. 20km kom vi
frem til en rasteplads
hvor der holdt en kasse-

vogn parkeret med en
palle med motor, en
gearkasse, et topstykke
og andre dele, og ja, jeg
fik sku det hele så det
blev handelen jo ikke
ringere af. Og motoren
overgik også alle forvent-

ningerne, den bestod af
en fabriksny blok og
stempler og det har da
også vist sig at den virkelig var renoveret, så
Jens talte sandt…
Her skilte vores veje sig
så, vi begav os tværs
over Fyn hjemad mens
Jens forsvandt i hast, det
var nok for meget for
ham at skulle tage afsked med sin MR2, det
kan vi vel alle sætte os
ind i….
Men hjemad gik det, stille og roligt for den lød jo
som en dragster uden
hjullejer når den fik gas-
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sen, og vi kom da også
helt hjem på trods af de
0,7 liter motorolie den
måtte nøjes med.
Vi brugte ca. 14 dage i
garagen hvor min far lavede rust, så bilen kunne
synes, mens jeg tog mig
af alt det mekaniske. Alle
spindler og kalibre blev
udskiftet med guld fra
loftet samt 117 andre
småting, et totalt motoreftersyn, lidt kabinedele
plus en omfattende rengøring, det eneste vi
måtte købe var en ny
generator, en ny bøsning til tandstangen plus
2 dåser rød spraymaling,
resten havde vi på lager.
Mekanisk er bilen nu top
dollar og rustmæssigt
forsvarlig at køre i.

MR2 derude som måske
ikke var så køn som den
anden, men det kunne
den måske blive… Hun
har altid gerne villet låne
min i ny og næ men i ved
jo hvordan man har det
med sit hjertebarn, så….
Jo, hun kunne se mulighederne i bilen og få en
MR2 som hun ville ha
den, så sådan blev det
så. Yep, hun tog den fra
mig…

Ja ok, må indrømme at
jeg syntes om ideen, det
er jo altid rart når ens
kone er med på ens
egen hobby så jeg var
med på ideen med det
samme…
Så sådan gik det altså til
at Mimi fik en MR2.
Siden har hun forøget
bilens værdi betragteligt
ved at sætte for 3,5kilo
musik anlæg i, stjålet

min dobbelt afgangs udstødning fra loftet og indkøbt styleauto skørtesæt
til senere montering, og
ja, så snart jeg er færdig
med renoveringen af Corollaen er der reserveret
tid til en totalt gennemgribende renovering af
Mimis MR2. help……

Det er så her at Mimis
interesse blev vagt. Nu
stod der jo en ekstra
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Megasquirt
Hvordan virker det?

Af Ralf Schultz
I sidste nummer fandt vi
ud af at Megasquirt var
en dims til at styre motoren, og hvordan gør den
så det..?
Det bliver lidt nemmere
at forstå, hvis man lige
får de basele ting på
plads, så her kommer
lige en hurtig omgang
motorlære, dette skal
naturligvist ikke erstatte
professionel træning, og
en del ved nok også allerede hvad det drejer sig
om..
En forbrændingsmotor
skal i sagens natur have
noget at forbrænde, for
at få den til at producere
energi. Siden Otto,
Wankel, og de andre opfandt forbrændingsmotorere af varierene art en
gang for over 100 år siden er der ikke rigtigt
sket noget somhelst rent
mekanisk. En otto motor
virker ved at luft og
brændstof bliver suget
ind i et kammer, hvorefter blandingen bliver
komprimeret og antændt,
med en efterfølgenede
eksplosion til følge. Eksplosionen forårsager at
blandingen udvider sig,
og denne udvidelse bliver omsat til mekanisk
energi. Tilsidst bliver
kammeret tømt, og man
er klar til at gentage processen.
Hvornår disse ting sker,
beskrives i antal grader,
som i at motoren kører
rundt, og på en hel omgang når den 360 grader

rundt, en hel cyklus er
således 720 grader.
Mens indsugningsventilerne er åbnet, bevæger
stemplet sig nedaf og
skaber vacuum, hvilket
suger blandingen af luft
og brændstof ind i cylinderen, dette går der 180
grader på. Når stemplet
bevæger sig opad, og

udstødningeventilerne,
og trykker udstødningsgasen ud af cylinderen,
og så er der i alt forløbet
720 grader, og processen starter forfra igen.

ventilerne er lukket, bliver blandingen komprimeret, dette går der også 180 grader på, så antænder vi blandingen, og
eksplosionen trykker
stemplet ned igen, og
endnu 180 grader er gået, og tilsidst åbner vi

bedre til at styre hvor
meget brændstof der
skal tilføres, brændstoffet er blevet bedre, man
har opfundet turboer og
kompressorere som
komprimerer luften før
den bliver puttet ind i
motoren, etc.

http://www.mr2-driversclub.dk

Såddan foregik det tilbage i 18xx, og sådan foregår det stadigt, man er i
mellemtiden blevet noget

Hvor meget brændstof
der skal ind i motoren
afhænger af, hvilken type brændstof man anvender. Typisk bruger
man benzin, som skal
blandes i forholdet 1 del
benzin til 14,7 dele luft,
målestoksforholdet er
vægt. Ved denne blanding, opnår man en fuldstændig forbrænding af
al den benzin man tilfører, og biproduktet indeholder hverken rester af
benzin eller ilt. Blandingsforholdet kan også
beskrives som et lambda
tal, lambda 1 svarer til
1:14,7, hvis blandingsforholdet er over 1:14,7 siger man at man kører
magert, idet der er mindre brændstof til mere
luft, og lambdatallet er
over 1. Ved et blandingsforhold på under 1:14,7
kører man fedt, idet der
er mere brændstof til
mindre luft, og lambdatallet er under 1.
Skal man så bare blande
1:14,7 altid? Nej...!
Det kommer jo nok næppe som nogen overraskelse, at at en motor
bliver varm, når den arbejder. Jo mere man
straffer den, jo varmere
bliver den, forklaringen
er ret simpel, mere forbrændt brændstof = mere varme. Det er derfor
man har olie og kølevand på maskineriet.
Problemet er bare at når
man kører ud af motorvejen med pedalen i
bund og ladetrykket i top,
genererer man så meget
varme, at olien ikke kan
nå og køle stemplerne
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hurtigt nok. Dette resulterer i flere ting, som ikke
er ret godt for en motor,
olien bliver varm, og på
et tidspunkt mister den
sin smøreevne, og stemplerne bliver så varme at
de tilsidst smelter.
Her er det at blandingsforholdet kommer ind i
billedet, ved at fede blandingen op opnår man at
der kommer mere
brændstof gennem systemet, end der kan blive
forbrændt. Det uforbrændte brændstof fordamper, og da fordampning bruger en masse
energi, falder temperaturen og man undgår at
brænde hul i stemplerne,
og lave sin olie om til en
gang afbrændt friture.
Al ting skal dog gøres
med måde, for meget
brændstof kan også skade, idet man får affedtet
cylindrevæggene, ved at
de nærmest bliver vasket
rene, af det overskydene
brændstof, hvilket medfører større slid på motoren.
Omvendt kan man også
magre blandingen ud,
ved let belastning, som
f.eks. cruising ud af landevejen med 80 km/t.
Det gør godt i pengepungen, uden nødvendigvist
at ødelægge motoren.
Tidspunket for, hvornår
blandingan af luft og
brændstof skal antændes afhænger af to primærere faktorere. Den
ene er trykket i cylinderen når indsugnings ventilerne lukker, dvs.
mængden af luft og
brændstof i cylinderen,
og den anden er motorens omdrejningstal. Jo
lavere tryk der er i cylinderen, jo langsommere
foregår forbrændingen,
på grund af den større
afstand mellem moleku8

lerne i blandingen, og jo
højere omdrejningstal,
desto mindre tid har man
til at forbrænde blandingen.
For at få maksimal udnyttelse af brændstoffet,
gælder det om at tænde
sin blanding på et tidspunkt som gør at man
har maksimalt tryk i cylinderen 10 grader efter
stemplet har været i top.
I gamle dage styrede
men dette ved at strømfordeleren, ved hjælp af
vacuum og centrifugalkraft ændrede tændingstidspunket, jo større omdrejningstal, jo tidligere
tænding, og jo mindre
vacuum, ligeledes tidligere tænding. Dette virkede udemærket, men
var ikke særligt præcist,
idet det stiller ret store
krav til et ensartet flow i
motoren, hvis man skal
have de sidste hestekræfter ud af den. I dag
er det blevet meget
næmmere at styre, og
meget sværere at indstille, men det kommer vi til.
Tændingen er mindst
lige så vigtig som blandingen. Tænder man for
sent, får man ikke maksimalt tryk på det rigtige
tidspunkt, og man mister
hestekræfter, og tænder
man for tidligt, risikerer
man at ødelægge motoren, på grund af Tændingsbanken. Tændingsbanken opstår ved at
man antænder sin blanding så tidligt at eksplosionen fra forbrændingen
og stemplet nærmest
støder sammen, maksimalt cylindertryk er opnået inden stemplet har
været i top, og stemplet
nærmest banker mod en
mur af gas. Hvis det er
slemt nok, kan man høre
det, som nogle højfrekvente lyde, amerikaner-

ne kalder det pinging,
idet det lyder lidt som
øhh.. pinging..:) Det man
kan høre er motoren
som vibrerer ved dens
resonansfrekvens, som
primært afhænger af motorens boring, og blokkens stivhed, somregel
er det et sted fra 6Khz
op til 15Khz for de fleste
motorere. Det kan lidt
sammenlignes med en
operasanger der tager
det høje C, så glassene
springer. Det går hårdt
ud over motoren, hvis
man ikke får det stoppet i
tide, stempelringene kan
revne, lejerne går i
smadder og tændrørene
splintre.
Det var så det bassale,
der kan og er skrevet
mange og tykke bøger
om hvordan og hvorfor
motore virker, og jo mere
man forsøger at kontrollere ved forbrændingen,
jo mere komplekst bliver
det.
Megasquirt er i sig selv
bare en dum computer,
som gør som den får besked på, den får nogle
inputs fra nogle sensorere, og sammenholder
disse inputs med nogle
data, som nogen har puttet ind i den. Ud fra dette
dosere den noget
brændstof, og antænder
det.
Den vigtiste ting man
skal vide, for at få maskineriet til at køre, er hvor
meget luft kommer der
ind i motoren.
Når man taler om Megasquirt, er den mest almindelige måde at måle
mængden af luft der
kommer ind er via en
MAP sensor. MAP står
for Manifold Absolute
Pressure, og er i princippet ikke andet end et

barometer, som måler
trykket i indsugningsmanifolden efter gasspjældet. Da luftens massefylde varierer en del med
temperaturen, er man
også nød til at vide hvor
varm luften er. Tager
man således og regner
lidt på trykket i mainfolden, sammenholdt med
lufttemperaturen, kan
man beregne mængden
af luft der er til rådighed
til at blive suget eller
presset ind i motoren, alt
efter trykket.
Her er det at de forprogrammerede paramerte
kommer ind i billedet, for
at Megasquirt kan dossere den korrekte
mængde brændstof, er
man nød til at fortælle
den hvordan motoren
flower, dvs. hvor meget
luft kommer der ind i
den. Dette gøres via en
VE tabel, VE står for Volumetrisk Effikivitet, og er
udtryk for hvor stort trykket i cylindrene er, i forhold til trykket i manifolden, når indsugningsventilerne lukker, som
funktion at motoromdrejningerne... puuha.. I virkeligheden er det ret
simpelt. Man har et kordinatsystem, med omdrejninger på den ene
akse, og manifoldtryk på
den anden akse. Denne
tabel bruger Megasquirt'en til at slå op i. I den
viste tabel betyder det at
ved 3500 omdrejninger
og 130kPa tryk i manifolden, har motoren en volumetrisk effikivitet på
69%. Det vil sige at når
indsugningsventilerne
lukker, er der 69% af
manifoldtrykket inde i
cylinderen, og på baggrund af manifold trykket, cylinder voloumen,
og lufttemperaturen, kan
vi regne os frem til præcist hvor meget luft der
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er i cylinderen, og derfor
også, hvor meget benzin
vi skal tilsætte, for at få
et blandingsforhold på
1:14,7
Da det ikke er muligt at
lave en tabel, som beskriver alle tænkelige
kombinationer af lufttryk
og omdrejningstal for
motoren, foregår fastsættelsen af værdien for
VE, som en gennemsnitsbegrgning af de omkringliggene felter i tabellen.
En ting man skal være
opmærksom på, er måden VE tabellen bliver
brugt på, VE tabellen
beskriver forholdet mellem lufttrykket i cylinderen når indsugningsventilerne lukkes, og manifolden. Dvs. hvis VE er
50% vil lufttrykket i cylinderen være det halve af
det i manifolden når ventilerne lukker. Det er en
generel misopfattelse, at
når man kører med tryk,
så får man VE værdier
på over 100%. Dette er
bestemt også muligt,
men ikke særligt almindeligt. Man skal huske
på, at ved en VE værdi
på over 100% har man
højere lufttryk i sin cylinder, end der oprindeligt
var til rådighed i manifolden. For at tage et
ekstremt eksempel, hvis
man f.eks. har angivet
en VE på 180%, ved et
ladetryk på 1 bar, skulle
man have 1,8 bars tryk
inde i motoren, når indsugnings cyklussen bliver afsluttet, før VE
værdien reflekterede
virkeligheden. Der kan
ske mange sjove ting
inde i et lukket system,
hvor man lukker små
potioner luft, men stor
hastighed ind og ud af
små ventiler mange gange i sekundet. F.eks. vil

et udstødningssystem,
når det er dimensioneret
korrekt, være med til at
suge udstødningsgassen
ud af motoren, på grund

så Megasquirt'en ved om
det er lukket, eller åbent,
og hvor hurtigt det åbner.
Ved en hurtig åbning af
spjældet, skal der tilføres

ne fra VE tabellen, så
uanset hvilke værdier
man bruger i Tændingstabellen til omdrejninger
og tryk, vil der blive slået
op samme sted som i VE
tabellen. *)
Omdrejningssignalet er
et kapitel for sig, så det
vil vi gemme til næste
nummer, hvor vi også
kommer mere ind på,
præcist hvordan vi får
benzinen ind i motoren,
og får den antændt.

af at udstødningsgasserne oscilerer, men
somsagt, en VE på over
100% er ikke ret almindeligt, og kan være en
indikation af at der er
noget galt et andet sted i
opsætningen.
Ud over tryk og lufttemperatur er der en håndfuld ekstra sensore, som
vandtemperatur, spjældsensor og lambdasonde,
som alle hjælper med til
at få tingene til at køre
lidt bedre. Vandtempera-

ekstra brændstof til motoren, og ved lukket
spjæld og nedaccleration, skal brændstofstilførslen afbrydes.

turen er interessant når
motoren er kold, her er
det nødvendigt at tilsætte lidt ekstra brændstof,
jo koldere motoren er.
Spjældsensoren måler
positionen på spjældet,

værdier for omdrejninger
og tryk i både VE tabellen og tændingstabellen,
idet Magasquirt kun beregner hvor den befinder
sig i tabellen en gang, og
her bruger den værdier-

http://www.mr2-driversclub.dk

*) Dette gælder for Megasquirt'N
Spark Extra, om det forholdersig
såddan i andre software versioner,
skal jeg ikke kunne sige, men jeg
lærte det på den hårde måde,
efter at have kæmbet nogle aftener med at få tændingen til at
makke ret. Og under alle omstændigheder er det god datahygiejne
at bruge samme rpm og tryk værdier i både VE og tændingstabel.

Næste ting er tændingen, her har vi en tabel
der lidt ligner VE tabellen, det er et kordinatsystem med omdrejninger
og lufttryk, men i stedet
for flow angivelse har vi
tændingsforstilling i grader. Det er ret vigtigt at
man bruger de samme
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Medlemmernes Biler
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Torben S. Johansen
http://www.mr2-driversclub.dk
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Bopæl: Horsens
Model: AW11
Årgang: 1986
Købspris: 25000 plus lidt stumper,
total 40000
Motor: 4AGE
Kørt: 154000km.
Modificeringer :
US Baglygter
Dobbelt TTE potte
KN Filter
Rødt læder i kabinen
TRD Gearknob
Quickshift monteret
Alufælge
Planer med bilen :
Diverse småting, men skal
holdes som en low-budget
bil og den skal ikke bruges
til dagligt

Jeg kan lide den fordi :
Har altid ønsket mig en siden den kom
frem i ’85, der gik så kun 23 år..

http://www.mr2-driversclub.dk
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Årets MR2 2008

AW11 klassen:
1. Mathias Carlslund 800
2. Henning Kviesgaard 764
3. Martin Høien 760

14

SW20/ZZW30 klassen:
1. Lars B Christensen 821
2. Lars Mouritsen 489
3. Anders Nielsen 404

http://www.mr2-driversclub.dk

Kommende Events
Februar 2009, Garagetræf i Store Havelse
Dato ligger endnu ikke helt fast, så følg med på forummet.
24/12-2008, Juleaften
Husk at tænk på din MR2
4-5/4 2009, Bilmesse og brugtmarked
Veteran - salg og udstilling af specialbiler, Stumpemarked og stort kræmmermarked, Fredericia Messe Center
1-3/5 2009, Fast & Furious Car Show 2009
Fredericia Messe Center

Nyt liv til baglygterne
Matte AW11 baglygteglas? Så se her…

resultat, specielt hvis
man gør det 2 gange,
ved ikke hvorfor men anden gang bliver de som
nye.

Af.: Johnny Friis
Hvis man kikker på folks
baglygteglas, speciel de
gule blinklygter, er ca.
90% af dem matte og
har en mælkehvid grumset overflade. Det er der
ikke noget at sige til da
de fleste jo er 20 år gamle, men kønt er det ikke.
En løsning er selvfølgelig
at købe ny glas til små
900,- stykket (så længe
de kan fås).

Så Mimi fik 2 ”nye” glas
ud af ½ times arbejde…
PS: Man kan sikkert få
samme gode resultat
med andre produkter
men af åbenlyse årsager
har jeg ikke prøvet alt…
Så efter at have ruineret
mig selv ved at købe 2
nye glas brugte jeg de
gamle til at eksperimentere lidt med.

lægning på en AW11
baglygte.
Faktisk kan man polere
hele baglygten inkusive
det sorte med et super

For at gøre en lang historie kort fandt jeg frem
til et produkt fra Tyske
A1 som har alt inden for
bil polering, nemlig A1
Scratch Polish, eller på
tysk A1 Kratzer Polish.
Et produkt som egentlig
er beregnet til at polere
små ridser væk men virker utrolig godt til at fjerne den mælkehvide behttp://www.mr2-driversclub.dk
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Generalforsamling 2008
Generalforsamling for MR2 Driversclub 2008
1) Valg af dirigent
Mysling valgt som dirigent.
2) Formandens beretning
Klubblad er kommet i gang, Webside på trapperne. Penge beholdning i kassen er positiv ca. 70.000+, Antal
medlemmer ca. 100 stk.
3) Aflæggelse af regnskab
Ikke 100 % færdigt. Grundet force masure (indbrud hos kassereren) er regnskabet ikke lavet 100 %. Revisoren har kort skimtet de fremsendte bilag og balancen lyder ca. på 45-46.000.
Regnskabet forhånds godkendt uden ekstra ordinær general forsamling, ”vedtaget”
4) Fastsættelse af kontingent
Næste års kontingent fortsætter uændret 340,- der overvejes hvorvidt pengene skal ”bruges /administreres”
5) Valg til bestyrelse og revisor
Valgt til bestyrelse / revisor Bestyrelse og revisor ønsker genvalg, Vedtaget
Suppleanter genvalgte.
6) Evt
Hobby Lars ønsker evt. en form for Rabat links, det har vi i toppen af Forum, dog ikke præciseret.
Hans Madsen tilbyder Mica rabat ved henvendelse til ham.
Træf budget kunne sættes op, bestemt en mulighed, bestyrelsen vil betale sandwiches.
Jule frokost.
Betalings metode eksempelvis Home bankning kunne investeres i.
Næste års træf afholdes af:
Forår Jylland - Kurt Johansen
Efterår Sjælland - Jacob Rasmussen Med bl.a. køreteknisk anlæg.
General forsamlingen er afsluttet kl.10.49.
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Klubbiksen
Bagrudestreamer

Windbreaker jakke

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.-

100.-

Klublogo

4 farvers logo til indvendig i ruden

25,T-Shirt
150,-

S - M - L - XL - XXL XXXL
Lyseblå eller sort. 100%
bomuld. Klublogo på
bryst.

Parably 195.-

Original Toyota merchandise.
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.

Materialeskaffer:
Søren Pedersen
Skribenter:
Johnny Friis
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
Mathias Carlslund
Dennis Maigaard
Søren Pedersen
Trykkeri:
Cramo A/S
Forsidebillede:
Pfffftttt!

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:
Find Søren..!
Oplag:
150 stk.
Udgave:
1. Udgave.
Alt materiale er hermed
© MR2-DriversClub.dk,
November 2008.
Eftertryk er ikke tilladt uden redaktionens
skriftlige tilladelse.
Redaktion slut 24 nov 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. 54/
Vinter 2009

Februar 2009.

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