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Synes du bladet mangler lidt indhold? 
-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 
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Formandens klummeFormandens klumme  
Så er det lige før det første træf bliver blæst i gang på Ugerløse feriecenter. Tror lige jeg 
vil sørge for at følges med Søren, man ved jo aldrig med sådan en ny renoveret motor, så 
jeg finder lige slæbetovet frem. Ja, det er Sørens motor jeg snakker om, og den kan du 
læse mere om i dette blad. 
 
 
Du kan også læse et resume af vores tur til Holland sidste efterår. Læs det hellere et par 
gange og bliv inspireret til at tage med på den kommende Hollandstur i år. Rygterne vil 
vide at årets Hollands træf bliver det sidste af sin slags, så det er i år eller aldrig. 
 
 
Men skynd dig at finde teltet frem og få pakket bilen, vi ses lige om lidt i Ugerløse. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
Johnny Friis 
Formand 
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Motoren som slog knuderMotoren som slog knuder  
Af: Søren Pedersen 

En lille ændring er sket si-
den du læste i sidste klub-
blad, jeg fik kolde fødder 
mht. til tolerancen mellem 
motorblokken og stempler-
ne.  
Maskinmesteren havde lavet 
blokken med tolerancen 
0,05-0,06 mm, men da Toy-
otas mål var det dobbelte 
fik jeg alligevel kolde fød-
der, motoren er fra 1987 og 
stemplerne er af aluminium 
hvor motorblokken er af 
støbejern. Sandsynligheden 
for at disse to materialer 
udvider sig ens ved tempe-
ratur ændringer turde jeg 
ikke andet, og insisterede 
på at få blokken hornet op 
til 0,10 – 0,12 i tolerance. 
Maskinmesteren mente jeg 
var skør og jeg sagde til 
ham at han var i sin fulde 
ret til at tænke om mig 
hvad han ville. Men holder 
jeg mig til Toyotas data 
kunne det jo ikke gå helt 
galt. 
Så motoren fik en ekstra 
køretur til Åbenrå og blev 
bearbejdet til de korrekte 
mål.  
Johnny har så i mellemtiden 
meget præcist og professio-
nelt renoveret mit topstyk-
ke, helt i min ånd med 
håndkraft efter alle kun-
stens regler, alle tre vinkler 
er med stor omhyggelighed 
rettet af og ventilsæderne 
er slebet med slibemiddel 
for at sikre at de slutter helt 
tætte. 
Ventilerne er omhyggeligt 
stillet med justerings shims 
for at få den helt korrekte 
ventil spillerum. 
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Da jeg skulle køre en af vore 
venners dreng til konfirmation 
søndag den 15.april var tiden 
lidt knap, og Johnny sørgede 
for at for motoren helt samlet. 
Afhentet og derefter samlet 
med indsugning og udstød-
nings manifold, ledningsnet, 
starter, generator, benzin dy-
ser, og det grimme speeder 
træk etc. etc. fik jeg motoren 
gjort klar til at Dennis og Kurt 
kom og hjalp mig med at mon-
terer maskinen igen. 
Der blev voldhandlet proviant i 
form af slik, cola og gifler til de 
sene natte timer, men først fik 
vi delt fremmedarbejder mad i 
familiestørrelse. 
På med vanten og med både 
motorkran og lift fik vi trængt 
bilen ned over motoren som 
stod på nogle halv paller med 
hjul.  
Der gik dog nogle timer førend 
alt var helt på plads og der var 
hældt olie og vand på og kor-
rekt udluftet. Alle bolte og mø-
trikker blev om muligt udskiftet 
til nye guldellokserede. 
Jeg startede med mineralsk 
olie for at slide stempelringene 
til i cylinderne, da klokken var 
godt 3 om natten fulgtes jeg 
så med Dennis til Vejle hvor 
han bor for der at tjekke olie 
og vand førend turen gik hjem 
igen for at tappe den mineral-
ske olie af og kommer kvalitets 
olie på samt filterskift. 
Det filter som jeg brugte til 
den korte tur var købt hos 
THansen, køb aldrig lortet, gør 
det ikke! 
Der var ikke mange rynker i 
gevindet der fik fat, førend 
filteret ikke længere kunne 
spændes. 
 
Motoren spinder som en mis, 
og den lyder som en MR2 
Aw11 skal lyde, det eneste er 
at olietrykket i tomgang syntes 
lavt når driftsvarm motor går 
tomgang. Det er nok som det 
skal være, vil dog prøve at få 
målt olietrykket med manome-
ter førend jeg får dårlige ner-
ver af det. 

Som I kan se på billeder-
ne, har der været brugt 
megen flid og omhug 
samt hygge, en stor tak 
skal lyde til mine venner: 
 
Johnny for det store ar-
bejde med selve renove-
ringen, samt de mange 
vejledende samtaler un-
dervejs. 
 
Dennis skal have tak for 
assistancen med demon-
tering og monteringen af 
motoren, det er altid hyg-
geligt når du er med. 
 
Kurt for at styre liften etc. 
samt bidrage med alt sin 
viden fra Mærsk hvor han 
har været maskinmester 
på de store skibe. 
 
Henning Kviesigaard (red. 
Lea) for den store hjælp 
med at finde de rigtige 
originale stumper med 
hurtig ekspedition. 
 
En stor tak til alle din im-
plicerede venners koner, 
for lån af jeres mænd. Jeg 
ved nok hvordan sådanne 
ting kan påvirke familieli-
vet. 
 
 
Håber nu at skidtet kan 
holde længere end sidste 
stent. 
 
 
Vi ses til træf,  
 
Med venlig hilsen en super 
glad 
 
Søren fra Haderslev 
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Forårsklargøring gone badForårsklargøring gone bad  
Af: Dennis Maigaard 

Så kom Aw11 hjem efter et 
par dage hos pladesmeden. 
Jeg var så heldig at få fing-
rene i en donorbil(Tak Mi-
ke :-D ), hvor vi kunne 
”låne” lidt pladedele fra, så 
resultatet blev så tæt på 
originalt som muligt. Og 
han havde gjort et fanta-
stisk stykke arbejde, så det 
kunne kun gå for langsomt 
med at få den hjem i gara-
gen.  Det viste sig at der 
var lidt flere huller i den 
end først antaget, da tidli-
gere ejere havde brugt en 
del plasticstykker samt en 
masse spartel til at dække 
huller med rundtomkring i 
det berørte område. Det er 
der nu rettet op på. 
  Jeg har tidligere leget lidt 
med maling, med ok resul-
tat, så jeg tænkte at jeg 
ville prøve at male det selv. 
Hvis det gik helt galt kunne 
jeg jo ringe til en proff. Så i 
gang med at dække godt 
af, og få slebet og rengjort 
efter bedste evne. Efter et 
par aftner var skidtet malet, 
og jeg er ganske tilfreds 
med relultatet. Det er ikke 
fejlfrit, men når bilen en-
gang skal have den store 
tur, kan maleren få lov til at 
rette op på mine småfejl . 
Så var der ellers bare tilba-
ge at samle skidtet, selvføl-
gelig med nye flotte bolte 
hvor det var muligt, og så 
ud og nyde det fine forårs-
vejr . Næste projekt er et 
lille tandremsskift incl vand-
pumpe. Efter 400km på 
vejen i år begyndte den at 
dryppe fra pumpen, men så 
ved jeg da hvad jeg skal få 
aftenerne til at gå med. 
 

Dennis Maigaard 
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Invitation til klubtræfInvitation til klubtræf  
Så åbner MR2-sæsonnen! 
 
På Ugerløse Feriecenter er der rigtig fin plads til os og vores MR2ere. Feriecentret 
ligger 12 km. syd for Kalundborg, lige ud til Storbælt, så husk badetøjet! Det er en 
meget fin campingplads, hvor der også er mulighed for at få fast tag over soveposen. 

Weekendens program: 
 
Fredag den 25. maj 
Ankomst fra kl. 16.  
Hygge på pladsen, indkøbskøretur til Kalundborg til aftensmad på grillen.  
 
Lørdag den 26. maj 
Kl. 8-10: Morgenmad 
Kl. 10 – ca. 15: Køretur i det særdeles naturskønne område med indlagte events. Undervejs pitstop ved en havne-
grill. Vi arbejder stadig på programmet.  
Kl. ca. 15: Sparke dæk, bade i bølgerne… husk campingstolen. 
Kl. 18: Fælles grill eller buffet på campingpladsen, pris ca. 150-160 kr.  
Derefter AUKTION: tag MR2-ting med, som du gerne vil sælge, eller bare gerne vil af med.  
 
Søndag den 27. maj 
Kl. 8 – 10: Morgenmad og klargøring af biler. 
Kl. 10 – 13: Årets første vurdering af bilerne. 
Kl. 13: Farvel og tak for denne gang. 
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Navn: Kurt Johanssen 
  
Bopæl: Bovrup 
 
Bil: Toyota MR2 AW11 
 
Årgang: 1989 
 
Købt: 12.000kr (uden afgift) 
 
Motor: 116hk 4A-GE m. kat. 
 
KM-stand: 160.000  

Modificeringer: 
 
• Koni støddæmpere og sænkningsfjedre 
• RH fælge 
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Planer med bilen: 
Holde den original 
 
Jeg elsker min MR2 fordi: 
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MR2 træf i HollandMR2 træf i Holland  
Af: Mimi Holst Friis &  
Ruth Mulvad 

Hvert år i oktober holder den hollandske MR2 klub, Toyota MR2 Club Nederland, træf et sted i Holland. Og nu er det 
snart en tradition, at MR2 Drivers Club Denmark er repræsenteret ved deres træf – og omvendt: hvert år kommer der 

en tre, fire eller fem MR2ere til vores åbningstræf. Og de kommer også i år.  

MR2ere overalt! 
Den 7.  oktober kørte vi 
afsted mod Holland: tre 
biler fra Sjælland: Jesper 
og Birthe, Carsten og Sig-
ne, Ruth, og tre fra Jylland: 
Johnny og Mimi, Henning 
og Stinne, Kurt og Helge.  
Først mødtes de tre biler 
fra København med to fra 
Jylland på en rasteplads i 
nærheden af Hamburg. I 
Holland mødte vi så Kurt og 
Helge, der havde gjort en 
tur ud af det med sejlture 
hist og pist i det nordtyske. 
Men en ting er, at det er 
fantastisk at køre i kortege 
med seks MR2ere, noget 
helt andet er det at være 
helt omringet af  MR2’ere: 
46 MR2ere i alle farver og 
udgaver, de fleste fra Hol-
land, men også nogle fra 
Tyskland, Belgien og 
Schweitz. Det var, som om 
der var MR2ere overalt: på 
vejene på vores køreture, 
på parkeringspladserne når 
vi gjorde holdt, og ikke 
mindst når hele hotellets 
underjordiske garage var 
totalt fyldt op af MR2ere! 

Danske AW11’ere gør sig!  
Sædvanen tro boede vi godt med fast tag over 
hovedet, på hotel med fine værelser, god mad 
og øl, fine arrangementer. Hollænderne gør vir-
kelig meget ud af deres træf og sørger for, at vi 
får set omegnen. Denne gang så vi fx bjerge (ja, 
der er altså bjerge i Holland!), et kæmpe vete-
ranbilmuseum hvor man også kunne købe sig et 
fint eksemplar af sin drømmebil, et papirmuse-
um hvor vi fik håndtrykt papir med MR2-
vandmærker, et teglstensmuseeum hvor vi kun-
ne lave vores egne mursten. Vi så naturligvis 
også en masse kanaler, vippebroer, køer og an-
det godt, når vi kørte rundt på småveje i den 
smukke hollandske natur.  
Der var hele tiden små overraskelser. Men mest 
overraskede blev vi nok allede, da vi ankom og 
blev vist ned i p-kælderen: Den var ryddet til os, 
og hver af os havde fået vores egen plads med 
et fint skilt med både navn og billede af vores 
egen bil – og med passende trusler til alle andre: 
all others will be crushed!  
Også valget af bedste biler var en overraskelse: 
To hollandske bileksperter fra et meget populært 
TV-program om renovering af gamle klassikerbi-
ler var det lykkedes vores hollandste klub at få 
til at komme og vurdere vores biler. Og gæt, 
hvem der løb med fineste eksemplar i kategorine 
AW11? Naturligvis en dansker. For det første var 
vi dem der havde de fleste AW11’ere, og for det 
andet er de danske eksemplarer sikkert de mest 
velholdte i Europa, ja, måske i hele verden?  
Jesper Hardenskou løb med præmien. Til lykke, 
Jesper.  
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Køreturen Dan-
mark - Holland 
For at undgå at havne i alt 
for lange weekend-køer på 
de tyske motorveje, tog vi 
afsted hjemmefra fredag fra 
morgenstunden, så det gled 
fint afsted sydpå. Sjovt er 
det jo at give MR2eren lov 
til at spadsere derudaf.   
Men hvorfor skal det altid 
regne, når mørket falder på 
og vi kommer nord for 
Hamburg? Viskerne funge-
rer så som så, man sidder 
lige i højde med lastbilernes 
hjul-støv-vand, og lyskeg-
lerne, ja.. hm…så er det 
lige før man ønsker sig en 
ganske almindelig bil.  
Nå, men frem og tilbage 
kom vi, uden uheld og uden 
at blive væk for hinanden. 
Walkier er en god ting!   
 
Det var en fantastisk ople-
velse, også at være sam-
men med gode MR2-
entusiaster i tre dage. 

Næste træf i  
Holland 
Næste træf i Holland finder 
sted fra den 5. – 7. oktober 
2012.  Og det bliver sikkert 
en lige så fantastisk en op-
levelse i år som de andre år. 
Det kan KUN anbefales! 
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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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Rabat til MR2 klubbens 
medlemmer 

Toyota i Ølgod, Fredericia, Horsens, 
Køge og på 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 
Kan kontaktes på tlf. 75 24 41 77 
 
Toyota i Fredericia 
Kan kontaktes på tlf. 75 92 41 00 
 
Toyota i Horsens 
Kan kontaktes på tlf. 76 62 00 11 
 
Toyota Amager 
Kan kontaktes på tlf. 32 46 80 08 
 
Toyota Køge 
Kan kontaktes på tlf. 56 63 70 00 
 
*)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  



Naboens datter skal konfirmeres...Naboens datter skal konfirmeres...  

Af: Ruth Mulvad 

- og vil gerne køres hjem fra den lokale kirke på anstændig vis! Hvad gør forældrene så når de ’kun’ har en fornuftig 
familiebil, en Skoda, som Fie aldeles ikke synes er cool? De henvender sig naturligvis til naboen! Og sådan kom min 

MR2 til at blive festens big surprise.  

Fie var lidt overrasket, men syntes faktisk at det var et passende køretøj til hendes store dag! 

- og de klæder hinanden, de to! Nu mangler Fie så lige kørekortet… 


