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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@youseeme.dk
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Formandens klumme
Ja, det er jo unægteligt længe siden sidste blad udkom, men nu er vi endelig tilbage med
frisk stof og friske skribenter… Vi har faktisk også allerede lidt stof til næste blad, men har
du noget at bidrage med så hold dig endelig ikke tilbage.
Sæsonen er ved at være slut for 2013 og mange af vores biler er allerede stillet i vinterhi,
men her er muligheden for at læse om eller få genopfrisket nogle af årets arrangementer.
Ventetiden fra nu til næste træf er jo lidt lang medmindre Ralf endelig tager sig sammen
og inviterer til et af hans berømte vinter garage træf, men nu må vi se om det bliver denne vinter. Ralfi. hint hint... Jeg holder i hvert fald øje med websiden.
Så efter at have lagt pres på Ralf vil jeg bare sig, god fornøjelse med bladet, og skal du
køre MR2 i vinter... - så pas på bagenden.
Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand
PS: I bladet bliver der nævnt noget med et fladt fordæk, jo jo, den er god nok.

Demonstration i ergonomiske korrekte stillinger,
i forbindelse med vask af MR2.
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Årets 1. træf
Af: Ruth Mulvad
Så blev det atter sæson for MR2erne – og tid for åbningstræf.
Som sædvanlig skifter vi mellem at holde træf øst og vest
for Storebælt, og denne gang var det jydernes tur.
Søren arrangerede træffet i Haderslev, på Gammelbro
Camping, et fint sted som vi allerede tidligere har prøvet,
nemlig i 2011.
Først på aftenen var vi samlet i alt 9 MR2ere på Gammelbro Camping ved Haderslev:
7 AW11ere og 2 SW20ere: 4 fra Sjælland, 4 fra Jylland og
1 fra Holland: som sædvanlig havde medlemmer af vores
hollandske søsterklub taget den lange vej til Danmark:
Michael i sin grønne SW20er og så Raphael med kone og
baby i en VW’er. Vi kørte ind til Haderslev, parkerede på
torvet og spiste os mætte i (stærk) asiatisk mad.
Så tilbage på campingpladsen til hygge i vores lokale.
Lørdagens køretur gik rundt til historiske steder i det
smukke Sønderjylland. De 10 MR2ere gjorde sig på landevejene, også i regnvejr.
Vi var på Skamlingsbanken hvor Lise viste rundt og fortalte om stedets historie. Det var utrolig smukt – og Lises
dejlige rugbrødsklemmer gjorde ikke fornøjelsen mindre,
og måske var det den fine MR2-kage der endelig fik regnen og skyerne til at trække sig væk.
Pludselig blev klokken mange, og vi måtte skynde os til
go-cart-banen, Vojens Kart Racing. Det var ret underholdende at se på, for banen var glat efter regnvejret.
Det har sikkert været endnu sjovere at køre! På de første
runder tog nogle af førerne et par snorreture ud i græsset, men efterhånden som dækkene blev varme og førerne mere trænede, gik det derudaf. På sidste runde hvor
vognene fik lov til at køre hele banen rundt, stod det
spændende opløb mellem Nikolaj, Johnny og Raphael –
og sådan blev slutstillingen: Nikolaj på en flot førsteplads, Johnny måtte nøjes med en andenplads som han
forsvarede med et punkteret fordæk!
Men hvor blev Nikolajs champagne af? Måske kørte den
med ham hjem til Fyn om aftenen…?
På vej hjem rundede vi Sørens Sydjysk Bilsyn. Vi så Sørens fine synshal og blev også lukket ind i skatkammeret
med MR2stumper fra loft til gulv.
Ved hjælp af Sørens måleudstyr og Ralfs magiske fingre,
fik flere indstillet deres motorer så de nu går helt perfekt.
Læs mere www.drivers-club.dk under MR Forum – 1.
MR2 klub træf 2013.
Aftensmaden blev serveret i Gammelbro Campings cafe –
karbonader som vor mor lavede dem med stuvede ærter
og gulerødder. Selv om regnen var holdt op,
var det alligevel lidt for koldt og blæsende til at sparke
ret mange dæk og sidde ude og nyde sommeraftenen.
Så det var rigtig fint at vi havde vores rum til aftenhyggen.
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Og så den sædvanlige bilvurdering søndag formiddag:
nogle tyvstartede allerede lørdag aften med at vaske og
pudse, mens andre tog den med ro og ventede til efter
morgenmaden søndag. Bilerne blev linet op på græsplænen, og den hemmelige kategori udtrukket af en ung
kvindelig tilskuer fra campingpladsen.
Det blev det forreste motorrum. Så gik vi rundt og kiggede, snakkede og gav point. Det er sjovt at se og høre om
de forskellige biler.
Selv havner jeg altid i bunden så det var ingen overraskelse (selv om jeg denne gang rykkede noget op på
rangstigen takket være god hjælp fra Tommy og Ralf i
vinterens løb og her på det sidste ved Jespers kærlige
behandling og ved udskiftning af diverse motordele,
doneret af Søren.). Det er interessant at høre folks kommentarer og gode råd. Der mangler aldrig ideer til forbedringer!
I denne første afstemning løb Henning med førstepladsen
i AW11-klassen, Jesper blev nr. 2 og Carsten nr. 3. To
SW20ere stillede op: Lars blev nr. 1 og hollandske Michael nr. 2.
De øverste biler kæmper virkelig om pladserne – med
meget få point imellem sig. Så følger vi andre efter, mange points fra de øverste, men lige lykkelige for vores
MR2ere og for klubben alligevel!

Vi sluttede af i strålende solskin, sagde farvel og tusind
tak til Søren og Lise for et godt træf! Jyderne fulgtes ad
nordpå i hovedlandet.
Sjællændernes 4 biler kørte alle som små, hidsige, velsmurte symaskiner hele vejen hjem. De havde tilbagelagt
godt og vel 700 km på dette første MR2-træf, 2013.
Sæsonen er nu virkelig skudt godt i gang, både med dette
træf og med Carstens og Jespers nye opfindelse: Danmark rundt i St. Bededagsferien.
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Passion for en model
Af: Lene Hørlykke Toksvig
lht@herningfolkeblad.dk
Foråret er kommet. Måske
er man ikke helt enig, for
hvis man kigger ud af vinduerne, er det stadig lidt
vinterligt.
Men kigger man i udstillingen hos STS Biler på Teglvænget, så ser man en indikation på, at vinteren er
ved at være overstået for
denne gang. H
er står en rød Toyota MR2
årgang 1988, som er ejet af
lagerchef Henning Kviesgaard.
Hele vinteren har han haft
bilen i hi, men i weekenden
blev den luftet lidt for første
gang - og transporteret til
bilhuset.
- Da jeg var 18 år, drømte
jeg om at få sådan en her,
og så tænkte jeg på et tidspunkt, at nu var det tiden til
det, fortæller Henning
Kviesgaard, der købte bilen
i Schweiz i 2006 for 15.000
kroner.
Bilen var på det tidspunkt
godt »brugt«, så Henning
Kviesgaard brugte masser
af tid på at udbedre den.

Henning Kviesgaards MR2 har fået flere kåringer, siden den kom til Danmark i
Blandt andet blev bremsesystemet renoveret, styrekuglerne blev udskiftet, en del rustskader blev udbedret - og så var den en tur ved autolakeren.
Resultatet af arbejdet blev, at Henning Kviesgaard i dag har en af de flotteste MR2, der
findes i Danmark. - Hvis man skal have sådan en bil her, så skal den være i orden. Jeg
bruger ikke så meget tid på den mere, men jeg tager gerne ud og viser den frem, siger
Henning Kviesgaard, der har ændret lidt ved bilen i forhold til originalen.- Den skal ikke
ligne en »Brian«-bil, men jeg har da fået lavet røde sæder til den, fortæller Henning
Kviesgaard, der også har beklædt døre og radioramme i kabinen med rødt læder.
Han er uden tvivl stolt af sin MR2, og ud over at nyde at køre rundt i den, så udlever
Henning Kviesgaard også sin passion i den danske MR2-klub,

som mødes to gange årligt til træf - og her gælder det
om at have nusset lidt om sin Toyota.
- Til stævner skal den være i orden, så der bruger jeg
lidt ekstra tid på den - man er nødt til at være over den,
og der skal laves lidt hele tiden, konstaterer Henning
Kviesgaard.
Og det kan altså betale sig med den ekstra indsats, for
det er i forbindelse med disse stævner, at bilen har modtaget hæder for at være en af de flotteste i Danmark.
Det er især på grund af motoren, at Henning Kviesgaard
har valgt at sikre sig en Toyota MR2.- Det er centermotoren, der er det spændende. Den kan sige som en Formel 1-bil, og det kan jeg godt lide. Desuden har Lotus
været med til at udvikle den, og det gør det jo ikke ringere, selvom jeg har været ved Toyota i 39 år. Det er en
mini-Ferrari - den har den rigtige lyd, griner Henning
Kviesgaard. Han klarer arbejdet på bilen ved egen hånd
Toyota MR2 er en bilmodel produceret af Toyota Motor
- for det meste i al fald. - Jeg har nogle arbejdskolleger,
Company mellem 1984 og 2005. MR2 står for Midengined jeg tyr til, når der er noget, jeg ikke kan finde ud af,
Runabout 2 Seater, det vil sige en to-sædet centermotorbil. griner Henning Kviesgaard.
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Henning Kviesgaard har haft bilen skilt totalt ad for at få den i den flotte stand, som den er i den dag i

Gennem tre år renoverede Henning Kviesgaard
en kompressormotor 4AGZE, som han købte i
Japan.
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Årets MR2 - AW11

2. Henning Kviesgaard
417 point
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1. Jesper Hardenskou
420 point

3. Carsten Krall Sørensen
415 point
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Årets MR2 - SW20/ZZW30

2. Raphaël Jekel
208 point

3 Michael Jekel
187 point

http://www.mr2-driversclub.dk

1. Lars B. Christensen
403 point
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Tour de Danmark
Af: Ruth Mulvad
To, 2, røde MR2ere, AW11'ere ruller ind på parkeringspladsen foran hotellet i Randers lørdag morgen! Hvor
kom de lige fra?!?
Vi, Mike og Helle fra Vejle, og fra København og omegn:
Carsten og Signe, Jesper og Birte, Ruth, havde kørt vores
biler op fra hotellets garage hvor de havde stået natten
fra fredag til lørdag, og stod og ventede på de MR2ere
som ville slutte sig til os her fra morgenstunden i Randers. Vi ventede på en sort SW20er. Vi havde også hørt
at der ville komme to mere fra Langeland, men der kom
altså ikke bare to personer, men to personer kørerne i to,
skinnende røde AW11ere! Kenni og Ole, begge fra Langeland, Bagenkop, havde på FaceBook læst om Carstens og
Jespers tur Danmark rundt i St. Bededagsferien og startede ud med co-chauffører kl. 6 om morgenen i hver deres ny renoverede, skinnende røde AW11 fra Langeland
for at støde til os i Randers kl. 10. Lidt senere dukkede
så Per fra Randers op i sin sorte SW20er.
Sikke et syn. 1 isblå, 1 tofarvet lys-/mørkegrå og 4 røde
AW11ere og en sort SW20er på stribe! Onkler, tanter
med fætre og kusiner som denne morgen var på vej ud
fra hotellet og hen til deres biler efter at have deltaget i
en af de mindst 6 konfirmationer der blev afholdt på hotellet denne St. Bededagsfredag, blev lysvågne på et
splitsekund.
Men inden den her lørdag morgen, havde nogle af os
allerede kørt en dag. Turen startede fredag med afgang
fra Karlstrup syd for København. Vi skulle have været 4
biler, men (endnu engang) måtte Thomas Funder melde
afbud. Denne gang noget med en trækaksel. Øv.
Første stop var hos Nicolaj Lip og Helle på Fyn, Langeskov. Vi fik dejlige jordbær mm., så Lips fine AW11er, og
fasteren fra København var kommet til Langeskov med
sin nyanskaffelse: endnu en rød MR2er. Vi sagde tak for
kaffe og kørte videre til Vejle hvor vi samlede Mike og
Helle inkl. madpakker op. Henning kom fra Herning til
Vejle og kørte med os til Silkeborg.
Så gik det derudaf, på små snoede veje i det smukke
midtjyske landskab. De lokalkendte MR2-drivere sørgede
for at de 5 flotte MR2ere fik passende og varierede
kulisser at tage sig ud på. Helle og Mikes sandwich indtog
vi (i bidende kulde, men solskin) ved Skjern Å, inklusive
romkugler og kage med glasur. Her sluttede Jacob fra
Sillkeborg sig til os i sin røde AW11 med sin treårige søn
som co-driver. De kørte med til Randers.
Fra Silkeborg kørte vi et smut op på den jyske højderyg
for derefter at dykke ned til de smukke Silkeborgsøer.
Med den (endnu ikke udpakkede) Hjejlen som baggrund
fik vi om ikke landets bedste, så måske Silkeborgs bedste
isvafler. Men for f.... hvor var det koldt, men altså
heldigvis ikke en dråbe regn - skønt københavnerne havde frygtet det værste, da de lagde ud fredag morgen i
regnvejr. Men nu var det jo både lørdag og Jylland!
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Så blev kursen sat mod Skagen, via Aalborg (hvor vi lige
afbrød lokalvejskørslen med lidt motorvej så vi kunne
teste apparaturet - det virkede upåklageligt for alle, også
for Ruths genopståede bil hvilket vi fejrede med fødselsdagsfester op til flere gange med venlige tanker til Tommy og Ralf). Vi så Skagen og omegn med samme fart
som en MR2 accelererer fra 0 til 100 km/t.
Men en øl på Skagens gamle havn måtte vi have, også
for at få skyllet sand og havgus fra Grenen væk. Kørte
gennem Gl. Skagen og følte os som omvandrende ørkenbeduiner på Råbjerg Mile.
Løkken By Camping bød på venlig modtagelse, fin service, aftensmad og morgenmad til en rimelig pris. Sparke
dæk blev der ikke så meget af, heller ikke gåture til
stranden, men masser af snak og hygge i øvrigt, inkl.
Gajol i forskellige farver.
Søndag gik det så ned langs den danske vestkyst: gennem Vendsyssel, over Vejlerne og ind i Thy hvor vi derejde fra og satte kursen ind i landet mod Mors.
Undervejs, i nærheden af Fjerrtislev, tog vi afsted med
Jacob fra Randers og hans sorte SW20er, og fortsatte så
med de to langelænderbiler, vejlegenseren, amagerikaneren, karlstrupperen og søborggenseren.
I Sundby på Mors mødte der os et fantastisk syn: Kibsgaards ejendom ligger på (måske) det højeste punkt på
Mors og et fantastisk vue ud over land og vand.
Et andet syn var Kibsgaards biler: ikke alene den ombyggede AW11 med godt og vel dobbel up af HK (den var
dog sat i garageskammekrogen fordi den ikke ville køre),
den skinnende Buggy for slet ikke at tale om hverdagsbilerne i den opvarmede kæmpegarage. Og så en herlig
frokost.
Lokalsproget på Mors var ikke helt let for hverken andre
jyder eller københavnere at forstå, så der måtte af og til
en tolk på banen. Men at det var os der var de
’fremmede’ og os der talte mærkeligt, var den 5-årige
søn ikke i tvivl om. Han undrede sig nemlig over hviket
sprog vi egentlig talte og spurgte derfor sin far: Taler de
engelsk?
Så var vi ellers godt møre. Trætte oven på en god frokost
og med udsigt til nogle og for københavnerne mange
timers køretur hjem, ja, så blev der sendt mangen en
varm tanke hjem til de magelige, komfortable, nye hverdagsbiler rundt omkring i garagerne, men naturligvis kun
for et kort øjeblik!
I Vejle gjorde vi stop ved Mikes garage fordi Ole havde
tabt et sideblinklys som Mike havde i original gul. Langelænderen gjorde stop hos familien i Vejle nu hvor de var
kommet nordpå til hovedlandet. De tre københavnere
skiltes ved hver sit motorvejskryds i omegnen af København sådan henad ved 19-tiden efter godt og vel 1200
km.s kørsel.
Det var en kanon ide med en tur Danmark rundt, Carsten
og Jesper fik. Tak til alle dem der kørte med, et stykke
eller hele vejen.
TAK til Carsten og Signe, til Jesper og Birte. Håber I gør
det igen til næste år.

http://www.mr2-driversclub.dk

11

Den eneste MR2 i Jordan
Af: Ruth Mulvad

På en tankstation i Amman, Jordan, så jeg denne MR2 1986.
Ejeren fortalte at han havde importeret den fra Canada og ville mene at det er den eneste MR2er
der kører i Jordan.
Den kørte på 90 oktan hvilket er standard i Jordan, og den var ufattelig støvet hvilket er uundgåeligt i et land med meget sand og mange sandstorme!
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Referat af generalforsamling 2013
Generalforsamling for MR2 Drivers Club Denmark Skovly Camping 31.08.2013
1.
2.
3.
4.

Valg af Dirigent
Formandsberetning
Fremlægning af regnskab
Valg;
Bestyrelsen: Henning Kviesgaard, Lars Bjerg, Michael Dyrmose
Suppleanter: Ralf og Tommy
5. Fastsættelse af kontingent
Eventuelt.

1. Jesper Hardenskou
2. Johnny beretter om medlemstal, klubblad status med konsekvenser af manglende stof
til indhold og deraf evt. fra fald af medlemmer. Ruth melder sig til at samle stof ind til bladet som så aflaster Søren. Samarbejdet mellem Ruth og Mathias, og Dennis står for forsendelse.
3. Ruth orientere om regnskabet og det ser fint ud med en positiv likviditet, regnskabet
for klubbiksen orientere Henning om. Evt. salg af Klub biksen via net siden. Salg til Toyota
jubilæum. Evt. mail salg til medlemmer. Johnny orientere om enkelte poster i regnskabet
eks. porto, træf etc.
4. Alle ønsker genvalg.
5. Kontingentet 340,- fortsætter.
Ruth melder sig til Sjællands forårstræffet, Mike melder sig til Efterårs træffet. Henning
ytrer sig om hjemmesiden funktionalitet og layout, Johnny snakker med Thomas og drøfter mulighederne. Ralf melder sig også i udvalget. Hollands træffet 4.-6. oktober, orienterer om Johnny om, og indsamler tilmeldinger, som sendes til Hollænderne.

General forsamling afsluttet.

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
Lene Hørlykke Toksvig
Ruth Mulvad
Fotos:
Henning Kviesgaard
Ruth Mulvad
Mathias Carlslund

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.

Trykkeri:
Cramo A/S
Forsidebillede:
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Bagsidebillede:
MR2 træf - Jystrup 2013
Oplag:
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redaktionens skriftlige tilladelse.
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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. 68/
Vinter 2014

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

Februar 2014.

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

Overskriften er måske lidt misvissende, da Søren desværre endte på en 4. plads…
Men ikke desto mindre, havde anstrengelserne for at opnå denne placering,
drænet Sørens batteri for kræfter.
I hvert fald krævede det lidt hånd-moment at få gang i bilen igen,
inden snuden igen kunne vendes mod det sønderjyske.

