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MR2 DRIVERS CLUB 

DENMARK 
”Stiftet 1991” 

 
Formand & Medlemshåndtering: 
Johnny Friis 
Ellipsen 19 B 
7000 Fredericia 
Tlf: 40 30 39 53 
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: 29 90 91 26 
Mail: lisoe@it.dk 
 
Klubbiks: 
Henning Kviesgaard 
Karen Blixens Vej 1M 
7430 Ikast 
Tlf: 24 82 98 37 
Mail: kviesgaard@hus.dk 
 
Lars B. Christensen 
Frøsigvej 3 
6870 Ølgod 
Tlf: 20 23 51 77 
Mail: lars_bjerg_christensen@hotmail.com 
 
Kasserer: 
Dennis Maigaard 
Hygumvej 15 
7300 Jelling 
Tlf: 50 94 22 70 
Mail: dennis.maigaard@pc.dk 
 
Øvrige bestyrelse: 
Mathias Carlslund 
Gartnervænget 15 R 
8310 Tranbjerg J 
Tlf: 61 68 77 60 
Mail: mail@mathias-carlslund.dk 
 
Suppleanter: 
Tommy Scheffel 
Nøddebovej 11, st.th. 
2640 Hedehusene 
Tlf: 40 37 72 80 
Mail: tommy@scheffel.dk 
 
Ralf Schultz 
Kildesvinget 2 
3310 Ølsted 
Tlf: 47 77 77 92 
Mail: ralf@girafland.dk 
 
Michael Dyremose 
Jystrup Leragervej 11 
4174 Jystrup 
Tlf: 40 98 25 52 
Mail: lazz_dk@hotmail.com 
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Formandens klummeFormandens klumme  
Så er sæsonen ved at være slut, sidste træf er vel overstået, nye ansigter kom i bestyrel-
sen og den årlige tur til træffet i Holland var som altid, en super oplevelse. 
 
Min egen MR2 er allerede puttet i carcoon og Mimi’s venter på plads i garagen til det store 
vinter projekt, en total renovering… 
Nu skal hun bare bestemme sig for farve, stil, motor type m.m. Spændende hvad det en-
der med. 
Mon ikke der er nogen af jer der også skal bruge vinteren til lidt små projekter? 
 
Der er i hvert fald lang tid til næste træf… - men ifølge pålidelige kilder, vil Ralf genindfø-
re en gammel tradition og invitere til garage træf, med efterfølgende tønde badning, og 
mon ikke det også bliver til en julefrokost, vi får se… 
 
Indtil videre må du nøjes med dette klubblad. 
 
Vi ses til næste træf. 
 
Med venlig hilsen 
Johnny Friis 
Formand 

Tips & tricks Tips & tricks --  
med onkel Dennismed onkel Dennis  

Er dine front og sideblink også matte, beskidte og 
kedelige at se på?  

Så frygt ej, hjælpen er nær.  Fyld en balje med 
varmt vand og smid  to tabs til opvaskemaskinen 
i baljen. Put frontblinkglassene i baljen og lad det 

stå natten over. WUPTI! Som nye! 



4  http://www.mr2-driversclub.dk 

 

Årets 2. klubtræfÅrets 2. klubtræf  
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Synes du siden manglede lidt tekst? 
-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, eller ville du gerne have fortalt om det sidste træf, 
så hører vi meget gerne fra dig… 

 
Send dit materiale til Søren Pedersen - lisoe@it.dk 

Tak til Carsten Krall og Jesper Hardenskou 
for at arrangere et godt træf… 

 
Vi håber at alle, og flere til, vil møde op 

til MR2 træf igen til foråret. 
1. træf 2012 vil blive afholdt øst for Storebælt 
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Ny kategori til ”Årets MR2” afstemningNy kategori til ”Årets MR2” afstemning  

 
 
På generalforsamlingen d. 3/9 blev det vedtaget at 
vi indfører en ny ”Joker” kategori i afstemningen. 
Formålet med denne nye kategori er at øge spæn-
dingen og sprede pointfordelingen mere. 
 
Ideen er, at vi indsamler forslag fra alle jer til joker 
kategorien, foreløbig er følgende foreslået: 
 
*Forreste baggagerum (frunk) 
*Bagerste baggagerum 
*Undervogn (generelt) 
*Bremser 
*Udstødning 
*ICE (stereoanlæg mm.) 

Alle godkendte forslag bliver lagt i en pulje, og på dagen for afstemningen bliver der ved lod-
trækning fundet en kategori som så indgår i afstemningen på netop det træf. Der udtrækkes 
en ny kategori på hvert træf. Der er altså ingen der på forhånd ved hvilken kategori der bliver 
udtrukket før om morgenen før afstemningen. 
 
I løbet af vinteren indsamler vi yderligere forslag og den komplette liste vil blive offentliggjort i 
klubbladet inden første træf næste år. Så DU skal altså lægge hovedet i blød og komme med 
DIT forslag  det gør du enten på email: webmaster@mr2-driversclub.dk eller på websiden hvor 
der bliver oprettet et emne på forum til dette. 
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F 

otokonkurrence  

Vis os dit bedste MR2 billede! 

Vi skal ha kåret det bedste 

MR2 billede! Derfor har du 

nu chancen for at vinde én 

af de flotte præmier du kan 

se nedenunder! Det eneste 

du skal gøre for at deltage 

er, at finde dit allerbedste 

MR2 billede frem og sende 

det til fotokonkurren-

ce@mr2-driversclub.dk 

senest 31.01.2012 !!! 

Foto: Bilmagasinet 

Reglerne 
En jury (bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer) udvælger de 10 bedste billeder og de 
bliver så trykt i næste nummer af klubbladet og vist på websiden.  

Herefter vil du som medlem kunne stemme på billederne frem til 30.04.2012 via SMS 

– det kommer der mere om i næste klubblad. 

Efter 30.04.2012 lukker vi for stemmer og så tælles stem-
merne sammen. Men udover medlemmernes stemmer får 
vi også stemmer fra ”overdommer” Martin Høien.  Martin 
er til daglig professionel fotograf og derudover mangeårig 
medlem af klubben og sågar tidligere formand.  
Martin har pt. ingen MR2, så han deltager naturligvis ikke 
selv, men vil bedømme billederne ud fra en professionel 
vinkel. De bestyrelsesmedlemmer som indgår i juryen kan 
heller ikke deltage i konkurrencen. 
 
Når alle stemmer er talt op bliver resultatet offentliggjort i 
årets sidste klubblad og på websiden. 

Præmierne i denne  
konkurrence: 

 
1. præmie 

Dit vinderbillede, printet på 
et stort lærred. 

 
2. præmie 

Gavekort til klubbiksen  
på 300kr. 

 
3. præmie 

Gavekort til klubbiksen  
på 150kr. 
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Navn: Carsten Krall Sørensen 
  
Bopæl: Solrød 
 
Bil: Toyota MR2 AW11 
 
Årgang: 11/1988 
 
Købt: Oktober 2008 
 
Motor: 4AGE 
 
KM-stand: 237.000km 

Modificeringer: 
 
• Dobbelt TTE bagpotte 
• 16” Foss Cosmos alufælge 
• Hele biler er  sat i stand i 2010, klar til 

2011. Den er blevet helt omlakeret med 
2x klarlak. Motor har været ude, og er 
blevet renoveret med nye lejer og  
stempler. 
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Planer med bilen: 
 
Undervognen skal efterses, of evt. en ny 
kabine med sort læder/alcantara. 
 
Jeg elsker min MR2 fordi: 
 
Den er sjov at køre i, og de gode køreegen-
skaber som gør den til et specielt stykke lege-
tøj. De smukke former, og så har jeg ønsket 
mig en siden 80’erne. 
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Årets MR2’ere 2011 Årets MR2’ere 2011 --  AW11AW11  

3. Jesper Hardenskou     -     1. Henning Kviesgaard     -     2. Mathias Carlslund 
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Årets MR2’ere 2011 Årets MR2’ere 2011 --  SW20/ZZW30SW20/ZZW30  

1. Lars B. Christensen      -      2. Hugo Nuijes (Holland) 
3. Raphaël Jekel (Holland) 
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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. 



http://www.mr2-driversclub.dk  15 

 

MR2 bladet produceres af: 
 
Redaktør: 
Mathias Carlslund 
 
Materialeskaffer: 
Søren Pedersen 
 
Skribenter: 
Johnny Friis 
Dennis Maigaard 
Thomas Funder 
 
Fotos: 
Mathias Carlslund 
Johnny Friis 
Henning Kviesgaard 
 
Trykkeri: 
Cramo A/S 
 
Forsidebillede:  
MR2 træf - Årøsund 2011 
 
Bagsidebillede:  
MR2 træf - Årøsund 2011 
 
Oplag: 
150 stk. 
 
Udgave: 
1. Udgave. 
 
 
Alt materiale er hermed  
© MR2-DriversClub.dk, 
November 2011. 
Eftertryk er ikke tilladt uden 
redaktionens skriftlige tilladelse. 
Redaktion slut 21-11-2011. 
ISBN 1902-7060  

MedlemssidenMedlemssiden  

DEADLINE  
FOR NÆSTE BLAD  

nr. 64/ 

Vinter 2012  

 

Januar 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  



Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling 

I forbindelse med træffet på Falster blev der afholdt den årlige generalforsamling i 
MR2 Drivers Club Denmark, lørdag den 3. september kl. 15:00 

 
Dagsorden: 

Formandens beretning: 
 Det går som det plejer stort set, kontingent indtægten er 
 stabilt + 5-6 nye medlemmer. 
 
Regnskabet: 
 Formanden orienterer om et minus på 17.816,-  siden 2010  
 forklaringen er at vi bruger flere penge til træf samt at der 
 ligger nogen kapital Klubbiksens lagerbeholdning. Vores  
 økonomi er sund, taget i den betragtning at vi ingen udgifter 
 har til klubblads tryk 
 
Kontigent: 
 Fastsættelse af kontingent, kontingentet fastholdes på  
 kr. 340,- årligt 
 
Valg af bestyrelse: 
 Bestyrelses medlemmer på valg: 
  Henning Kviesgaard er genvalgt 
  Martin Høien er ikke genvalgt 
  Mikael Madsen er ikke genvalgt 
 Nye bestyrelsesmedlemmer: 
  Michael Dyremose 
  Lars B. Christensen 
 Suppleanter: 
  Ralf Schultz er genvalgt 
  Dennis Miagaard er genvalgt 
  Tommy Scheffel er genvalgt 
 Revisor: 
  Lars Mouridsen er  ikke genvalgt 
  Ruth Muldvad er valgt til ny revisor 
 
Indkommende forslag: 
 Joker-kategori: 
  Joker kategori som ekstra vurdering til Årets MR2  
  Point sammen tælling tæller med i samlet sammen  
  tælling af point til Årets MR2 
  Forslaget er velmodtaget og vedtaget ordningen  
  udformes i løbet af vinteren 
 Foto konkurrence: 
  Klubbladet skal indeholde en foto konkurrence 
  Vinderen honoreres med en Pokal præmie 
  Forslaget er vedtaget 
 
Klubtræf 2012: 
 Sjællandtræf afholdes af Ruth og Thomas 
 Jyllandstræf afholdes af Johnny og Mathias 
 
Evt: 
 Rusker om manglende klubblad indhold. Alternativet er at vi 
 koger udsendelse med til 2 om året 
 Johnny orienterer om Hollandstræffet, om pris og andre  
 detaljer, så som deltagelse fra flere forskellige lande 
 Søren foreslår et internationalt træf i Danmark i 2013 
 
 

Tak for god ro og orden. 


