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MR2 DRIVERS CLUB 

DENMARK 
”Stiftet 1991” 

 
Formand & Medlemshåndtering: 
Johnny Friis 
Ellipsen 19 B 
7000 Fredericia 
Tlf: 75 56 31 40 
Mail: formand@mr2driversclub.dk 
 
Næstformand & Webmaster: 
Thomas Funder 
Trekanten 6 
3460 Birkerød 
Tlf: 21 46 71 86 
Mail: tfu@pwc.dk 
 
Sekretær & Træfkoordinator: 
Søren Pedersen 
Ribelandevej 84 A 
6100 Haderslev 
Tlf: 73 52 02 99 
Mail: lisoe@it.dk 
 
Klubbiks: 
Henning Kviesgaard 
Karen Blixens Vej 1M 
7430 Ikast 
Tlf: 24 82 98 37 
Mail: kviesgaard@hus.dk 
 
Kasserer: 
Michael Madsen 
Fjordbakken 24 
4040 Jyllinge 
Tlf: 46 73 37 56 
Mail: michael_9668@yahoo.dk 
 
Øvrige bestyrelse: 
Mathias Carlslund 
Gartnervænget 15 R 
8310 Tranbjerg J 
Tlf. 61 68 77 60 
Mail: mail@mathias-carlslund.dk 
 
Martin Høien 
Hovedvejen 256, Boruphuse 
4140 Borup 
Tlf. 40 56 70 96 
Mail: martin.hoien@billed-bladet.dk 
 
Suppleanter: 
Tommy Scheffel 
Nøddebovej 11, st.th. 
2640 Hedehusene 
Tlf: 40 37 72 80 
Mail: tommy@scheffel.dk 
 
Dennis Maigaard 
Hygumvej 15 
7300 Jelling 
Tlf: 50 94 22 70 
Mail: dennis.maigaard@pc.dk 
 
Ralf Schultz 
Kildesvinget 2 
3310 Ølsted 
Tlf. 47 77 77 92 
Mail: ralf@girafland.dk 
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Formandens klummeFormandens klumme  
Første træf er vel overstået, bortset fra lidt regn. Sommerferien er også vel overstået, 
bortset fra lidt regn, så nu satser vi på næste træf UDEN regn. 
Læs mere om begge træf i dette blad. 
 
Som de forgående år er vi også i år inviteret til træf i Holland i Oktober, så skulle du  
have lyst til en lille frisk tur sydpå så kontakt undertegnede. 
Ellers vil jeg bare ønske dig god fornøjelse med at læse dette blad, vi havde lidt  
småtravlt med bladet da vi lige ville have det på gaden inden træffet... 
 
Hov hov, lige en sidste ting. 
På vores næste træf afholdes der generalforsamling så kom og gør din indflydelse  
gældende. 
 
 
Vi ses til næste træf. 
 
Med venlig hilsen 
Johnny Friis 
Formand 
 

Hvor er din artikel ? 
 

Vi mangler altid lidt stof til vores klubblad, så har du en 
god historie, eller kunne du tænke dig at fortælle om 

hvad du går og roder med hjemme i garagen, 
så hører vi meget gerne fra dig… 

 
 

Send dit materiale til Søren Pedersen - lisoe@it.dk 
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Årets første klubtræfÅrets første klubtræf  
Af: Lars B. Christensen 

Så er årets første klubtræf 
veloverstået. Det blev af-
holdt af Søren & co. i week-
enden den 27.-29. maj ved 
Gammelbro camping, Årø-
sund med en fantastisk ud-
sigt ud over Lillebælt. 
 
Det hele startede fredag ef-
termiddag, hvor de første 
begyndte at dukke op. Ved 
spisetid plejer der altid at 
være fyldt med mennesker 
ved bilerne, samt folk der er 
ved at sætte deres telt op - 
men sådan var det desværre 
ikke til årets første træf.  
Vi var ikke så heldige med 
vejret (regn og blæst), så 
folk havde samlet sig i 
”klubhuset” for at sidde i 
tørvejr, hvilket var forståe-
ligt nok.  
 

I ”klubhuset” var Søren & 
co. i gang med at tilberede 
hotdogs ad libitum til kun 
40,- og jeg skal love for at 
man blev mæt og lidt til.  
Ja man kan bare tage et kig 
på formanden Johnny, som 
blev lidt rundhovedet efter 
menuen – ja det glæder vist 
alle sammen . 
 

I løbet af aftenen viste det 
sig at der kun var stillet 2 
telte op – resten havde lejet 
en hytte på grund af vejret. 
Vejret var nok det eneste 
Søren & co. ikke havde styr 
på til dette træf – desværre – 
men det var stadig enormt 
hyggeligt.  

Lørdag var et fantastisk mor-
genbord – tror jeg nok - jeg 
kom desværre lidt for sent 
op, så der var allerede ryddet 
op - Bad Luck!  
Kl. 10.30…sharp….. linede 
vi op til fælles køretur. Vi 
kørte rundt i det sønderjyske, 
hvor vores første stop var 
ved Gråsten. Her fandt vi en 
græsplæne, hvor vi ”slog 
lejer” og kiggede på alle de 
forbi kommende cykler, 
knallerter, motorcykler og 
biler, som var med i det me-
get populære veteranløb fra 
Gråsten til Flensborg. 
 
Efter et stykke tid fulgte vi 
med veteranløbet. Det er 
altid fedt at være så mange af 
sted på samme tid, det giver 
endnu mere opmærksom end 
når man selv kører rundt i sin 
MR2.  

Vi fulgte ikke løbet ned til Flensborg, men drejede fra mod 
Padborg Park, hvor vi skulle se en af vores gode medlem 
Bjørn kører MR2 til historisk festival. Vejret var desværre 
også noget skod lørdag – ja, jeg tror faktisk, at vi kunne kom-
me i rekordbøgerne for flest mennesker under et 3x3m pop-up 
telt, da regnen tog til. :o)….. heldigvis var der et klubhus, 
hvor vi rigtig kunne sidde i tørvejr og følge løbet. Da der var 
et stykke tid til at Bjørn skulle køre, så valgt nogle af os, at 
køre til grænsen for at handle lidt ind - og det passede perfekt, 
for da vi kom tilbage, så startede heatet med Bjørn. Det var et 
fantastisk heat, hvor Bjørn rigtig gav den gas - wroom wroom 
- der var en del der fik rigtig meget baghjul. SÅDAN !  
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Derefter gik tur hjemad til 
campingpladsen, hvor de 
stod klar men aftensmaden. 
God gammeldaws hakkebøf 
m/tilbehør. 
Om aftenen sad vi i 
”klubhuset” hvor vi rigtig 
hyggede os til sent ud på 
aftenen. Som tak havde Hol-
lænderne 1 flaske rødvin 
med til alle deltager, hvor de 
have fået lavet et flot MR2 
logo – Big thanks to the 
Dutch for the wine… Very 
nice. De har også en masse 
andet med både MR2 relate-
ret og lidt godt til ganen. Og 
jeg skal hilse og sige, at 
Pernod Absinth 68% taste 
like S**T... - så hellere en 
gul Gajol. Vi var dog også 
tæt på at vi fik lidt motorsty-
ring og gearkasse snak sidst 
på aftenen. Intern snak - men 
skal opleves.  
 
Søndag kl. 9.00 var der mor-
genmad, og derefter den helt 
store klargøring af bilerne til 
1. afdeling af årets MR2. Vi 
havde heldigvis tørvejr hele 
søndag, så vi rigtig kunne 
kigge og stemme på alle de 
flotte MR2’er. Der blev også 
taget spionbilleder.  
 
Til dette træf, var det Søren 
og Henning der havde lavet 
de største forandringer. Sø-
ren havde fået nye fælge på - 
Det havde Henning også, 
men han havde også fået lagt 
en Super Charger/
kompressor motor i, som 
ligner en fabriksny motor - 
Virkeligt flot arbejde! 
 
Stemmerne blev talt sam-
men, vinderne af det første 
træf blev kåret og årets første 
MR2 træf var derefter defini-
tiv slut. 
 
Søren & co. skal have et 
stort TAK for fantastisk for-
plejning og et super godt 
træf - trods vejret… Og det 
var rigtig dejligt at se så 
mange nye og ”gamle” med-
lemmer til træffet. Thumps 
Up! 
 
Glæder mig allerede til 2. 
MR2 træf i 2011, som bliver 
afholdt d. 2.-4. september på 
Ulslev camping.  
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Så er der fest i gadenSå er der fest i gaden  
Ét af vore medlemmer, Ruth 
Mulvad, har været nævnt i en 
artikel, i ugebladet 
’Hjemmet’, hvor der også 
var et fint billede af hendes 
flotte røde MR2. 
 
- skulle du ligge inde med en 
lign. Artikel, så bringer vi 
gerne et lille skriv om det her 
i bladet... 
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Synes du siden er lidt tom? 
-så er det din egen skyld... 

 
Vi mangler altid lidt stof til vores klubblad, så har du en 
god historie, eller kunne du tænke dig at fortælle om 

hvad du går og roder med hjemme i garagen, 
så hører vi meget gerne fra dig… 

 
 

Send dit materiale til Søren Pedersen - lisoe@it.dk 
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Lidt nostalgiLidt nostalgi……   
--  vi vil fremover forsøge at vise lidt fra de gamle klubblade.vi vil fremover forsøge at vise lidt fra de gamle klubblade.   
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Indkaldelse til generalforsamling 2011Indkaldelse til generalforsamling 2011  
I forbindelse med træffet på Falster afholder vi den årlige generalforsamling  

i MR2 Drivers Club Denmark lørdag den 3. september kl. 15:00 
  
 

     
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: 
 

Henning Kviesgaard 
Michael Madsen 
Martin Høien 

  
 

Supleanter: 
Tommy Scheffel 
Dennis Maigaard 

Ralf Schultz 
 
 

Revisor: 
Lars Mouritsen 

 
 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage inden generalforsamlingen. 
 
 

Med venlig Hilsen 
Bestyrelsen 

MR2 Drivers Club Denmark 
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Billeder fra årets første træfBilleder fra årets første træf  
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KlubbiksenKlubbiksen  

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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Bagsidebillede:  
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Oplag: 
150 stk. 
 
Udgave: 
1. Udgave. 
 
 
Alt materiale er hermed  
© MR2-DriversClub.dk, 
August 2011. 
Eftertryk er ikke tilladt uden 
redaktionens skriftlige tilladelse. 
Redaktion slut 15-08-2011. 
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MedlemssidenMedlemssiden  

DEADLINE  
FOR NÆSTE BLAD  

nr. 63/ 

Efterår 2011  

 

Oktober 2011. 
 

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 25% 
Dæk     25% 
Starter og generator  25% 
 
Toyota i Ølgod, Rich. Taupe A/S kan  
kontaktes på tlf. 75 24 41 77. 
Toyota i Fredericia, Tom Pedersen kan 
kontaktes på tlf. 75 92 41 00. 
Toyota i Horsens, GMR Biler A/S kan 
kontaktes på tlf. 76 62 00 11. 
Toyota Amager, Monk Biler 
Kan kontaktes på tlf. 32468008 
 
 
*)Da medlemskortet er afskaffet ligger 
forhandlerne inde med en medlemsliste 

Annoncepriser 
Har du mulighed og lyst  til at 
annoncere og dermed sikre at bl.a. 
klubbladet kan komme ud - eller 
kender nogen som har det - er her 
priserne for at annoncere i MR2 bladet. 
 
1/1 side:   630,- kr. inkl. moms pr. 
udgivelse 
1/2 side:   315,- kr. inkl. moms pr. 
udgivelse 
 

 
Interesseret?  

Ring eller skriv til redaktionen. 

Kontakt Thomas FunderKontakt Thomas Funder  

FRISØR 

Enghavevej 24 

7100 Vejle 

75727576 

Materieludlejning 
 
Udlejning af bygge og anlægsmaskiner, 
lifte, flytbare lokaler. 
 
Fabriksparken 30-32  
2600 Glostrup  




