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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 klumme
Andet træf er lige på trapperne, så vi skal snart sparke dæk, hygge, se Strøjer Samlingen
og finde ud af hvor mange der kan køre fra Lars B. i en gokart. Se invitationen i dette
blad.
Noget vi nok skal diskutere lidt lørdag aften på træffet er bremselængde, hvorfor ?
Forklaringen finder du inde i bladet.
Og så er der generalforsamlingen, det er nu du skal komme med geniale forslag til hvad vi
kunne gøre anderledes eller hvilke nye tiltag der kunne gøre vores klub endnu bedre.
Så send dine forslag eller endnu bedre, mød op. Indkaldelsen finder du i bladet.
God fornøjelse med bladet, og så ses vi på Fyn er fin, Ronæs Strand Camping ved grillen.

Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand

http://www.mr2-driversclub.dk
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Årets 1. træf
Af: Søren Pedersen
Vi havde glædet os hele vinteren til det første af årets 2
MR2 klubtræf, efter min motor renovering var det den
første lange tur. Det var nu det ville vise sig om det ville
bære eller briste.
Jeg skulle følges med Johnny, 1. mekanikeren på motor
projektet. Så ville jeg være godt hjulpet hvis uheldet skulle være ude.
Vi Aftalte at lave opsamlingspunkt ved Strib i Middelfart,
med lidt usikkerhed for hvem der ville hægte sig på. Men
just som vi kørte af motorvejen ved Strib kom vi op til
Dennis og Mike meget heldigt, Henning kunne berette om
kø på Vejle-fjordbroen og var forsinket.

Dennis og Mike skulle turen op over Bogense for at hente
Anja, jeg syntes det er stort at hun prioriterer at tage
med på MR2 træffene. Johnny og jeg blev enige om at
køre med op over Bogense, det blev en hyggelig tur. I
den tid havde Henning så rystet sig fri af sit ”kø tilbud” og
nået at komme med i karavanen ved Kildebjerg rasteplads. Man kunne for tømt og tanket på Kildebjerg og
efter endt business kommer her Marcus Burnett og Mike
Lowrey fra Bad Boys filmene retur.

Nu er det skide smart med ”kalder kalder” håndholdte
Walkier, især hvis der er strøm på. Henning havde smart
nok ladet sine op for strøm og prøvet dem af om de virkede, dog med opladestikket tilsluttet. Vi ville lige synkronisere kanalerne på Kildebjerg og kunne ikke få liv i Hennings ”kalder, kalder” konklusionen blev at oplade stikket
var for kort, især hvis man ikke havde sat det genopladelige batteri i historien under opladning…
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I samlet flok drog vi nu videre over Fyn til vi mødte Storebæltsbroen

hen over Storebæltet, Citat af L. Ron Harald: ”du fandme
tro æ kadett køe æve den nye bro” Resten af vejen fra
Slagelse og op til Kalundborg gik af landevejen hvor udfordringen var at finde proviant til grillen fredag aften.
Fakta er et dejligt sted, her må man gerne blive længere
end 5 minutter, kundernes nye slogan kunne være: ”I
Fakta stjæler man ikke for at spare penge, men for at
spare tid!” Meget hyggeligt sted Feriecentret, dog skulle
man være ligeså nøjeregnende som campingfatter så skal
vi lige ha sat pris på: Manglende hoppepude og direkte
defekt swimmingpool samt rengøringen. Men i stedet på
med ja hatten og smil, det er helt ok sted.
Heldigvis havde vi på turen derover ingen nedbrudte biler, der lå dog lidt en forbandelse over dette træf. Kører
turen om lørdagen skulle vise sig at være mere besværlig
som ellers, hele tre biler fik problemer, nogle større end
andre.
Mike skulle have fikset en ledning på sin generator,

og skal man bruge en anden generator til det? I hvert
fald var det lagervare hos Tommy. Flere frivillige sprang
til og løste problemet

http://www.mr2-driversclub.dk

Blandt andet fik vi en udmærket frokost hos restaurant
Gisseløre

Andre sparede på benzinen og fakede et motorstyringsproblem, nej spøg til side man vil helst selv køre sin bil,
men her blev det både til slæbetov efter Avensis og
dansk Autohjælp, bemærk kun med en hånd på rattet.

Thomas var så uheldig at ødelægge en gammel olieslange ved oliekøleren, Som resulterede i supplerende rust
beskyttelse af en bagvedkørende Opel og sluttelig Falck
transport. Moralen må være at totalrenovering er indbefattet udskiftning af gamle olieslanger. En god ting at
kontrollerer på sin AW11ér.

Vi blev også vældig godt modtaget og beværtet hos Rita
og Erik, her var god afsætning på Danmarks bedste chokoladekage, chips øl og vand etc.

Køreturen bød på en flot tur ud i den vestsjællandske
natur når den er smukkest, Ruth havde planlagt en meget fin rute med flere stops

Med den flotteste udsigts adresse i Kalundborg fik en vi
dejlig pause.

http://www.mr2-driversclub.dk
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Man kan sige meget, men Hollænderne er antuiastiske.
At køre fra Holland i en Avensis for at komme til MR2
træf i Danmark og så med en lille ny baby, det burde
give respekt fra hele klubben, Gæt her hvem faderen er /
raad eens wie de vader is!

Resten af aftenen stod på auktion af medbragt Mr2
guldklumper. Samt video klip fra de tidlige MR2 klubs års
træf. Charme selvtillid og lækkert hår gik ligesom igen
på de viste film.
Løbeklubben fik løbet lørdag og søndag morgen og se
den største respekt tilfalder dem som fredag aften kunne drikke til den lyse morgenstund og efterfølgende sove
ganske få timer, for så at blive presset ud af sengen få
at undgå for at deltage i morgen frisk løbetur på 5 km.
Løbeklubben består foreløbigt af 3 personer men det er
altid velkommen med at deltage. Man bliver helt frisk!
Vi fik dejlig aftensmads buffet om aftenen på Campingpladsen, det var en super oplevelse at Københavnere
også kan lave mad

Søndagen bød på afstemning af biler, hvor posen blev
rystet lidt efter som nogle biler havarerede og andre ikke
deltog i træffet, derudover gav det et meget godt billede
af at Årets MR2 afstemning beror på ”peoples choice” og
nødvendigvis ikke efter hvornår en bil er restaureret eller
hvor meget der er ofret på bilen. Nu bliver det spændende om billedet ændrer sig til kommende træf i Jylland. Kom frisk og vær med.
Stemningen var god og tiden var kommet til at vi skulle
bryde op for turen hjem igen.
Tak til Ruth og Thomas for det store stykke arbejde,
med at arrangere et super træf.
Vi ses i Jylland.
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Medlemmernes biler - Nikolaj Lip
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Navn: Nikolaj Lip

Modificeringer:

Bopæl: Langeskov, Fyn

•

Bil: Toyota MR2 AW11

Pt. Ingen, da bilen står i org. stand, og
det ville være synd at ødelægge dette.

Årgang: 1986
Købt: 2010
Motor: 124hk 4A-GE
KM-stand: 64.500
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Planer med bilen:
Kun org. dele bliver monteret, og arbejder i
øjeblikket på et sæt org. sideskørter.
Jeg elsker min MR2 fordi:
Bilen virker som en tidslomme for mig, hvor
man kan drømme sig tilbage til 80’erne, og
hvor bilen var alt andet end bare et transportmiddel.

http://www.mr2-driversclub.dk
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The propel is helt bøvet
Af: Søren Pedersen
Ja så kom dagen hvor nu også forenden skal lakeres, tirsdag i uge 30 var det frygteligt varmt og ikke særlig meget
at lave på jobbet så jeg tænke at man som ansat tit har
drømt om ”varme fri”.
Så det fik jeg af min flinke chef.
Lisa og Lea var taget ud til stranden og der ville jeg da
gerne med ud.
Så jeg lukkede til middag og satte kursen mod stranden.
Det blev til 700 meters glæde førend hele verden brød
sammen i et øjeblik.
Trafikken var tæt og vi tøffede stille og roligt max 20-30
km/t.
Den lokale Restaurant Bufé i Haderslev havde sat store
nye skilte op på sin facade med fotografisk afbildning af
restauranten indvendig. Min første umiddelbare tanke var
at de da hurtigt ville falme i solen på den sydvendte facade. Nå men det havde taget min opmærksomhed akkurat
lang tid nok til at afstanden til, de forankørende 3 biler
holdt tilbage for modkørende trafik da den forreste ville
svinge ind til venstre, var blevet utilstrækkelig når man
tænker standselængde :( FUbiiiiibCK :(
Mit forsøg på at få en dejlig
”restenafdagenvarmefritilstrandenagtigeeftermiddag”
fejlede fuldstændigt…
Min far har altid sagt at der er ting som er værre end det
du oplever, NEJ ikke i dette tilfælde og dog. Bilen som jeg
måtte ”hilse på” havde nemlig anhængertræk, hvilket
betød at modpartens bil ikke bil en eneste skramme og
trækket ikke blev deformeret ej heller vanger eller bagende blev beskadiget. Som de nattergale engang skrev i en
sang:” det var da et held det kun var ham selv der blev
slået ihjel” Så var det kun min bil som fik bøllebank.
Modpartens tilkoblingsanordning havde ”heldigvis” kun
bøjet min kofanger plus diverse ridser på øvrige karrosseri dele. Men nå det sker så trækkes de to forreste længdevanger sammen da et knæk på tværgående vange betyder kortere afstand, så nu venter jeg blot på at kunne
få en tur i en opretter bænk så jeg er sikker på at vangerne sidder det helt korrekte sted igen inden samling.
Jeg har skrapt dele sammen (stor tak til Henning som
havde ferie i perioden) fået dem lakeret og bilen er klar til
samling når den er rettet igen.
Det er ikke lige det jeg havde forestillet mig da jeg trak
stikket ud til middag den tirsdag i uge 30.
Men jeg vendte bare kareten og kørte retur til mit arbejde
og skilte bilen af.
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Indkaldelse til generalforsamling 2012
I forbindelse med træffet i Nr. Aaby afholder vi den årlige generalforsamling
i MR2 Drivers Club Denmark lørdag den 1. september kl. 10:00

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:
Johnny Friis
Thomas Funder
Søren Pedersen
Mathias Carlslund
Supleanter:
Tommy Scheffel
Ralf Schultz
Michael Dyremose
Revisor:
Ruth Mulvad
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest dagen inden generalforsamlingen.
Med venlig Hilsen
Bestyrelsen
MR2 Drivers Club Denmark

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

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
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.

MR2 bladet produceres af:
Redaktør:
Mathias Carlslund
Materialeskaffer:
Søren Pedersen
Skribenter:
Johnny Friis
Søren Pedersen
Fotos:
Søren Pedersen
Lars Bjerg Christensen
Johnny Friis

1/1 side: 630,- kr. inkl. moms pr.
udgivelse
1/2 side: 315,- kr. inkl. moms pr.
udgivelse
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Ring eller skriv til redaktionen.
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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
Dæk
Starter og generator

25%
25%
25%

Toyota i Ølgod
Kan kontaktes på tlf. 75 24 41 77
Toyota i Fredericia
Kan kontaktes på tlf. 75 92 41 00

Kontakt Thomas Funder

DEADLINE

Toyota i Horsens
Kan kontaktes på tlf. 76 62 00 11

FOR NÆSTE BLAD
nr. 67/
Efterår 2012

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

Materieludlejning

Oktober 2011.

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