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- så er det din egen skyld.
Vi mangler altid lidt stof til vores klubblad.
Har du en god historie, eller kunne
du tænke dig at fortælle om hvad du
går og roder med hjemme i garagen.
Eller måske har du bare en ide, som vi kan bygge videre på ?
Send dit materiale til
Mimi Holst Friis
mimifriis@gmail.com

http://www.mr2.dk

Formandens klumme
Så sker det igen, et nyt klubblad ser dagens lys.
Siden sidst har Mimi Friis, jov jov, det er konen :-) overtaget jobbet som redaktør. Sammen med Ruth Mulvad vil de to sørge for at klubbladet udkommer lidt mere stabilt i fremtiden. Indrømmet, det er også tiltrængt, så jeg undskylder på klubbens vegne for den
lange ventetid og så ser vi fremad…
Vinter venter forude og sidste træf i år er overstået.
Min egen MR2 er ”puttet” i dens Carcoon så nu skal jeg i gang med vinterprojektet, total
renovering af min MR2 AW11 Convertible, yep, en af de 15 der blev lavet i USA. Det bliver lidt af en opgave men nu skal det være…
Nederst kan du se et før og et nu billede, så spørgsmålet er om vinteren er lang nok.
Skriv endelig til Mimi hvis du skal i gang med et vinterprojekt, det kunne jo være stof til
et kommende klubblad.
Mens du lige tænker over det kan du her genopfriske nogle udvalgte events fra 2013 og
2014. God fornøjelse med bladet.
PS: Igen i år forlyder det at Ralf planlægger et af sine vinter garage træf, det missede jo
sidst men i år skulle det være ganske vist. Så, hold øje med websiden.
Vi ses derude…
Med venlig hilsen
Johnny Friis

http://www.mr2.dk
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Turen til Holland 2013
Af: Ruth Mulvad
Traditionen tro drog en håndfuld MR2ere til hollandsk
weekend-træf, Dutch Week End, den 4. – 6. oktober
2013. Fem danske biler var vi denne gang: To fra Jylland:
Mike og Helle, Johnny og Mimi, tre fra Sjælland: Carsten
og Signe, Jesper og Birthe og så mig selv, Ruth.
Temaet denne gang var 80’erne, dengang det hele startede! Invitationen kom naturligvis på et Philips kassettebånd. Nogle var heldige og kunne finde en gammel afspiller på loftet så vi kunne finde ud af hvor vi skulle køre
hen i Holland, nemlig til Leusden som ligger i nærheden
af Utrecht. Køreturen var på ca. 750 km og det gik fint
derned. Ingen uheld eller sammenbrud. Jyderne og sjællænderne mødtes på en rasteplads i Nordtyskland, og vi
nåede i fin stil at komme i så god tid til aftensmaden på
hotellet at vi kunne nå en babybajer eller to. Vejret var
fint: det var både lyst og varmt. Jo, vi var kommet sydpå.
Den hollandske MR2-klub uddeler altid gaver, og denne
gang bl.a. en dvd med god gammeldags 80er-musik som
vi kunne hygge os med på køreturene, og naturligvis også en professorterning med billeder af de forskellige MR2
-modeller. Til festen lørdag aften var vi i fineste 80er-tøj i
disco- flipperstil: diverse plastikdimser i neonfarver, blå
øjenskygge, benvarmere, hr. og fru campingdress, højt
hår, joggingbukser, tennis-outfit og meget mere. Ikke
mindst danskerne bidrog til at festen blev munter. Både
lørdag og søndag kørte vi ture rundt i omegnen, nogle
gange med kortere eller længere (ufrivillige) udflugter
som kunne ende langt ude på landet på små veje… Ud
over det smukke hollandske landskab og idylliske landsbyer og gårde som vi kørte forbi på turene, så vi et vandkraftværk, Amerongen Mauri, og vi var på kanalrundfart
i den nærliggende by Amersfoort. De hollændere er opfindsomme: ind imellem de mange gamle smukke typiske
hollandske gavle, var der åbenbart en ejer som havde for
mange kommoder… Vurderingen af bilerne blev foretaget
af kyndige personer hos Toyotaforhandleren Gebr. van
Gent i Veenendaal. Der var mange fine biler. Og gæt
hvem der fik en pokal i gruppen af AW11ere… ? Jesper
løb naturligvis med en pokal. Til lykke, Jesper. Familiefotoet af alle deltagende MR2ere var noget af en logistisk
opgave – men et imponerende resultat! Omkring 40
smukt vedligeholdte MR2ere i alle modeller og farver på
et og samme foto. Selv en herlig hollandsweekend har en
ende. Vi satte kursen nordpå, tog afsked med jyderne i
det nordtyske og sjællænderne satte kurs mod færgen.
Men ak og ve: Carsten lækkede! En lille sød tissø lå under bilen da vi holdt i køen til færgen. At det var kølervæske var der ingen tvivl om. Men hvorfor? Og kunne
Carsten og Signe køre hjem – eller skulle de køres hjem?
Masser af snak om og med forsikring resulterede i at Carsten tog chancen: fuld knald på varmen, påfyldning af
kølervæske med jævne mellemrum, Signe over i min bil,
for det er ikke særlig sundt at sidde med fuld varme og
åbne vinduer. Vi kom alle godt hjem.
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Det handler jo bare om at være sammen…

Er det dyrt? – for dyrt?

Turene til Holland kan let løbe op i at vi kører omkring
2000 km. fra fredag morgen til søndag aften.

Helle, Birthe og Signe var enige om at det er rørende
billigt at få to overnatninger på hotel, mad begge dage
og arrangementerne for 1.000 kr. pr. person. Men dertil
kommer så benzin, evt. færgebillet – og drikkevarer…

Hvorfor er det sjovt? Hvorfor orker man det?
Det er let til at forstå at vi der har bilerne, synes det er
sjovt at få lov til at strække ud på de tyske motorveje, se
så mange forskellige MR2ere og snakke med deres ejere… Men hvad med dem der ’bare’ er med? Hvad sjovt er
der ved at sidde ved siden af i en ikke alt for komfortabel, gammel bil?
Tre medfølgende passagerer forklarer her hvorfor. I frokostpausen hos Gebr. van Gent lige efter pokaloverrækkelsen finder vi et tomt kontor, og jeg tænder mobilens
båndoptager. Og så bliver der lukket op for snakkesluserne. Helle, Birthe og Signe behøvede ikke at tænke sig
om: Uden tøven og fulde af begejstring fortæller de om
hvorfor de ville føle sig snydt hvis de ikke kom med på
turene til Holland.
Helle: Vi ser det som en weekend vi har sammen, uden

børn. Det er Mikes bil – så han kører, men jeg keder mig
ikke, for vi får snakket om alt muligt og hører musik.

Både Signe og Birthe er enige.
Signe fortsætter: Træffene derhjemme er Carstens. Jeg

har ikke nogen passion for biler, men på turene her møder jeg mange ligestillede. Desuden er der så mange
arrangementer som ikke lige handler om biler, så man
lærer også bilnørderne at kende. Og så er der fine forhold: vi bor på hotel.

Birthe supplerer: … og maden er god. Det med biler er

100 % Jespers. Vi medfølgende hustruer kører kun bilerne når mændene har tømmermænd.
Det er så super hyggeligt, og man bliver grebet af stemningen. Det er skønt at lære nye mennesker at kende.
Nu har vi været med fem gange, og så begynder man
virkelig at føle sig hjemme.

Men kan det ikke være svært at være med første gang?
Helle: Det var overvældende, men det var ikke svært, for

vi snakker bare. Det er jo søde mennesker. Det var en
succes og lækkert, og derfor tog jeg med igen.

Signe: Naturligvis løber det op, og det er mange penge

at brænde af på et par dage. Jeg er ikke en dyt iinteresseret i biler, men når det betyder så meget og fylder så
meget for Carsten, så må man være en del af det. Men
faktisk højner det interessen for biler hos mig, jeg bliver
grebet… Det er så fascinerende at man går all in for en
hobby.

Det banker på døren. Det er Michael fra den hollandske
klub. Han havde hørt (mon ikke fra Jesper og Carsten?)
at jeg overvejede at bytte min gamle 85’er AW11 ud med
noget nyere, så han ville bare lige fortælle at han have
arrangeret at jeg kunne prøve en ZZW30er!
Signe: Fedt at der er sådant et ….ja, hvad skal man kalde

det… Alle hjælper hinanden: ” Jeg har en god ide til dig”,
”Jeg kan skaffe det og det…”
Birthe: Ja, og uden at man behøver at få noget igen.

Og så fortæller Birthe og Signe i munden på hinanden og
med megen latter om dengang de skulle køre om bord
på færgen i Rødby på vej til det hollandske træf forrige
år, og Carstens bil ikke ville starte. Trods både Jespers
og Carstens ihærdige nøglevridning, og Birthes og Signes
rysten på hovedet og banden over de uduelige mænd
som ikke kom ud af røret, stod bilen uhjælpeligt stille.
Der var ikke andet at gøre end at hoppe ud og skubbe
bilen i gang så den kunne køre om bord. Og hvad så hvis
vi ikke får den i gang igen når vi skal af færgen? spurgte
de hinanden og svarede prompte: Jamen så skubber vi
den da bare af igen! Men så: Øøøhh – skal vi så skubbe
den hele vejen til Holland! Og midt i al alvoren, brød de
sammen af grin og herfra stammer sætningen så: Det
handler jo bare om at være sammen.
Carsten og Jesper fik løst problemet inden færgen kom i
land.
Og sådan er det: Vi står der for hinanden, både når bilerne bryder sammen, og når det bare handler om at være
sammen. Og det kan der fortælles historie efter historie
om.

Birthe er enig: Man kommer let i kontakt med de andre

MR2ere fra Holland og andre fra de lande som er med.
Første gang kendte vi danskere heller ikke hinanden,
men det ændrede sig hurtigt. Det er ikke svært at lukke
nye ind fordi man i bund og grund har samme interesse.

Signe: Jeg ville føle mig snydt hvis jeg ikke kom med på

turene til Holland.

http://www.mr2.dk
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Toyota 50 år
Af: Ruth Mulvad
- vi slog rekorden i Guiness Rekordbog.

Toyota slog søndag (den 8. september 2013) verdensrekorden for den længste kortege af Toyota-biler, da hele
425 biler fra verdens største bilproducent sneglede sig af
sted på en strækning over 10 km syd for Odense på Fyn.
Dermed blev den tidligere Guinness verdensrekord på
257 biler altså sat grundigt til vægs.
Sådan skriver Toyota på deres hjemmeside. Læs mere
her: www.toyota.dk/about/news/news_322.tmex
Vi var mange MR2ere fra klubben fra hele landet som
mødtes kort før Bramstrup Gods for samlet at køre ind
på området.
Inden rekordforsøget kunne vi gå rundt og se på bilerne.
Toyotaer i alle afskygninger. På Memory Lane kunne
man møde Henning ved sin MR2er i rød Toyota-kittel, fra
80erne? På træfområdet stod Johnnys bil. Den blev hurtigt samlingsstedet for klubdeltagere og lagde motorhjelm til klubbiksen.
Pressen var også til stede, og Carsten og Christina kom i
EkstraBladets TV. Se videoen på
www.MR2.dk
Se mere her:
www.fdm.dk/nyheder/verdensrekord-ved-dansk-toyotafest
www.tv2fyn.dk/article/424743:Stort-Toyotatraef-paaBramstrup
www.youtube.com/watch?v=DTUcnqEUadU
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Hvad laver man en
kedelig regnvejrssøndag ?
Af: Ruth Mulvad
Man kører da i sin gamle AW11, 1985, til Frederikshavn og kører hjem i en fin, fin ZZW30er, 2003!
På træffet i Holland fik jeg lov til at prøve sådan en – og jeg var solgt!
Hjælpsomheden i klubben er som bekendt stor. Ikke alene havde Carsten og Jesper undersøgt markedet for ZZW30ere
fordi, som de havde sagt igen og igen til mig i løbet af sommeren: Ruth, du kører meget, du har en gammel bil som du
ikke selv kan skrue på – det hænger jo ikke sammen!
Jesper tog med mig til Frederikshavn, og det var meget, meget godt, for det viste sig at bilen var i så fin stand at jeg
simpelthen bare ville have den, og det er jo ikke en god forhandlingsposition!
Der skulle en uvildig forhandler til – og så skulle der solide saglige argumenter på bordet, for som Jesper hvislede ud
mellem tænderne da han nøje granskede bilens tilstand: her jer jo ikke noget at forhandle med! Ikke engang vaskeridser i lakken eller en enkelt rustplet. Måske et par småridser i frontruden, men det kan vi jo ikke bruge til noget!
Jespers forhandlingstaktik var så imponerende at forhandleren godt kunne se Jesper ansat hos Toyota Frederikshavn!
Den hollandske klub fulgte op på historien i deres blad. Læs artiklen her:
www.facebook.com/ruth.mulvad/posts/10202632319390443

Og hvad så næste søndag…?
Ja, så kører Carsten og Jesper til Hannover og køber en ZZW30er til Jesper. Hollandske Michael kørte 300 km. hver vej
for at hjælpe med forhandlingerne! Igen et eksempel på klubhjælpsomhed.
Forhandlingerne var ikke helt lette. Jespers kyndige blik fandt op til flere fejl i lakken som ejeren ikke helt mente skulle
koste så meget. Forhandlingerne brød sammen. Carsten, Jesper og Michael sagde farvel og tak, uden bil…
Men på en rasteplads blev de enige om at prøve om ejeren alligevel skulle være blevet mør. De ringede, og ja: i hvert
fald mør nok til at han kom med et tilbud som var godt nok til at de kørte tilbage.
Nu er der så to ZZW30eren i klubben – og Jesper har skilt sin ad, lakeret den og skruet den sammen igen i løbet af
vinteren. Mon ikke han igen kommer til at løbe med mange pokaler..?

http://www.mr2.dk
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Når man ikke længere kan købe en ny dør
- så er her en mulighed
Af: Jesper Hardenskou
Carstens dør begyndte at vise stærke tegn på rust. De fleste brugte døre er for dårlige, så vi gik i gang med at udbedre
skaden. Det tager selvfølgelig noget tid. Vi brugte ca. 2 dage, men resultatet er godt. Se her hvordan.
Det er et typisk problem: dørene ruster indefra i hjørnerne .

Al maling skal slibes væk så man kan se det hele under
og være sikker på at få alt rust skåret væk.

Det ses ved at der kommer bittesmå blærer. Mange tror
at man bare kan spartle sig fra det ved at lægge noget
tin i. Men det nytter ikke noget, for rusten kommer igen.
Der er kun en ting at gøre, nemlig at skære det hele væk.

Køb et stykke plade og få det bukket. Det kræver et
langt stykke plade på 1,20 m. Det kan være lidt vanskeligt at få pladen bukket så den passer til døren da de fleste bukkemaskiner kun er 1 m.

Skær hele det gamle stykke ud. Det nye stykke er det
der ligger øverst. Man skal ikke lappe små huller. Det er
bedst at skære det hele af.
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Bedste resultat fås ved at fuldsvejse.

Husk, at hvis den indvendige dør også er rustet, skal det
også slibes væk. Laves på samme måde som udvendigt.

Til sidst spartler og sliber man.

Det færdige resultat.

Husk at male alle kanter med grunder inden det nye sættes på.

http://www.mr2.dk
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Klub træf 2013
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Så lukkede vi for sæsonen 2013
Af: Ruth Mulvad
I det skønneste sommervejr med sol og et par hurtige
regnbyger mødtes vi 11 MR2ere på Skovly Camping ved
Jystrup nær Ringsted i den sidste weekend i august.
Det med regnbygerne skulle vise sig at få betydning…
Fredag aften indfandt sig fem jyder, alle AW11ere, fem
sjællændere: fire AW11ere og 1enSW20er, og hollandske Michael og Raphael i en sølvgrå Spyder SW20er.
Sikke et syn på de sydsjællandske små snoede veje!
Første stop på lørdagens køretur var Ringsted for at hente frokosten. Den kom i hus i Ralfs forreste bagagerum,
men nu er det så at regnen kom til at spille en rolle. På
vej ud af en rundkørsel i Ringsted skred Michael ud, ja
tog faktisk en 360 graders rundtur. Olie på vejen, første
regnvejr i lang tid, lidt for meget gas…. Heldigvis skete
der ikke andet end at noget hoppede af i motoren.
Efter at have fået afleveret Michaels bil i hans garage i
Ringsted, kunne vi køre mod dagens seværdighed, Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm, - et spændende sted med
masser af gamle sporvogne som kørte næsten non stop
frem og tilbage mellem forskellige destinationer. Desuden var der masser af andre ting som hører til sporvogne
så som billetter, sporbøjningsmaskiner i støbejern, uniformer, sporvejsorkestrets instrumenter og naturligvis en
masse billeder fra dengang, osv. osv.
Næsten lige så interessant var det at se alle de frivillige,
entusiastiske hjælpere på museet. Mange havde enten
selv kørt sporvogne eller havde en brændende interesse
for alt hvad der kører på skinner. Vi fik masser af små
historier, informationer om vogntyper, sporbredder osv.,
og blev også ganske uopfordret forsynet fra publikum om
diverse historiske facts. Sporvognsnørder? Er det til at
forstå for os andre, MR2-nørder…?
Lørdagens køretur blev sluttet af med en is på Roskilde
Havn i solskin fra en (næsten) skyfri himmel, men det
var slut med regn!
Både på Sporvejsmuseet og på Roskilde havn var der
plads til paradeparkering – og det vækker opsigt! Og vi
får taget mange fine billeder af bilerne.
Så hjem til campingens burger med pommes frites – og
aftens auktion. Mange havde kigget dybt i gemmerne og
fundet mange fine stumper frem som fx stænklapper og
gummilister. Der var spændende blade, - og masser af
modelbiler, små som større. Der var virkelig gang i buddene! Det er både sjovt og fint at få fat i ting man mangler, - eller bare ikke kan lade være med at købe…
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Søndag formiddag stod den så på klargøring af bilerne
før medlemmernes vurdering af hinandens biler. I løbet
af formiddagen dukkede der tilskuere op: nogle fra campingpladsen som beundrede de fine biler, og andre som
havde set træffet på hjemmesiden, og som kom for at få
et par tips til istandsætning af deres egne MR2ere. Håber
at se dem og deres biler til træf i 2014!
Resultatet af både dette træfs vurderinger og hvem der
blev kåret som årets biler, kan man se på hjemmesiden.
Til lykke med de flotte biler til ejermændene.
En tradition er det også at uddele en anerkendelsespokal. Den går til personer som på særlig vis bidrager til
det gode klubliv. Til lykke til Tommy!
Og så skulle der fotograferes: de præmierede biler med
pokaler, og med og uden ejermænd!
Tak for et dejligt lukketræf til arrangørerne Ralf og Michael!
På egne vegne takker jeg for min anerkendelsespræmie!

http://www.mr2.dk
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Åbningstræf 2014
Af: Ruth Mulvad
Vi mødtes på campingpladsen Byaasgaard mellem Hundested og Frederiksværk fredag den 29. maj til sæsonens første
træf. Og det kan nok være at vi blev mødt med en overraskelse! På træfområdet stod Mikes MR2 med en sød lille campingvogn! Og hvilket fortelt: brunt og orange i bedste 80erstil! Mike fortæller selv om sit projekt campingvogn i en artikel, der vil blive trykt senere.
Om det nu var fordi det var en stor familiefest-weekend vi holdt træffet på (konfirmationer, bryllupper) eller noget andet, så var vi i hvert fald bare 10 biler denne gang:
AW11: Johnny, Mike, Henry, Ralf, Michael, Peter (?), Carsten, Andy
SW20: Lars
ZZW30: Jesper, Ruth
Denne gang havde vi i invitationen udtrykkeligt gjort opmærksom på at man kan deltage i det omfang man har tid til.
Et par stykker havde valgt den løsning, fx kom Andy om lørdagen kørende helt fra Haderslev! Man er også velkommen
uden sin MR2 hvis nu… Det havde Tommy valgt at gøre.
Lørdagens køretur stod Carsten og Jesper for. Turen gik rundt i det smukke nordsjællandske landskab. Frokosten spiste
vi på Gilleleje havn hvor der var adskillige andre gamle biler, bl.a. et større Volvotræf.
Efter auktionen lørdag aften hvor folk både fik købt og solgt diverse effekter, optrådte Ralf på guitar og Jesper på baglygter, - vores nye kluborkester?
Resultatet af sæsonens første vurdering af bilerne blev også afholdt. Det er spændende da der denne gang var en ny
AW11er, Peters, samt to nye ZZW30ere. Så måske bliver der rykket godt og grundigt rundt på årets resultat?
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Konfirmandkørsel
Når sæsonen for konfirmationer sætter ind i foråret, er vi sikkert mange der har travlt med kørsel af konfirmander.
Har du også kørt konfirmander? Kontakt gerne redaktionen. Vi vil gerne se de smukke unge mennesker sammen med
vores fine biler.

Her er det Ruth´s nabos dreng som bliver
kørt hjem fra kirken.

Formandens datter fik
også fornøjelsen i 2005

http://www.mr2.dk
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Klub træf 2014
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Tour de Danmark 2014
Af: Ruth Mulvad
For anden gang har Carsten, Signe, Jesper og Birte
lavet en tur rundt i Danmark. Denne gang gik det sydpå, til det sydlige Jylland.
Carsten og Signe kom i den røde AW11er, Jesper og
Birte i Jespers nyindkøbte og renoverede ZZW30er,
Michael og Fie i hver sin MR2, Michaels sorte AW11 og
Fies røde SW20, og Ruth i sin nyanskaffede, metalgrå
ZZW30er. Det var sjællænderne. Fra Jylland kom Johnny og Mie, Henning og Søren i deres røde AW11ere.
I alt 5 AW11ere, 1 SW20er og 2 ZZW30ere.
Turen gik først til Vejen. Her lykkedes det os at finde
byens eneste restaurant. Egentlig var de sidste gæster
lige gået og de skulle til at lukke, men kokken tilbød at
kaste en bøf på panden hvis vi alle kunne spise samme
ret. Og hvilken bøf!
Lørdag kørte vi til… og fortsatte til… Rømø, Overnatning på Tønder bowling… Her stødte Ole til selskabet,
og der blev bowlet igennem!
Også denne gang var der en af bilerne der fik problemer. Denne gang var det Hennings kobling som smed
væsken. Heldigvis kendte Søren en gut i
Tønder som selv på en lørdag kunne sælge Henning
låne os en dunkraft og sælge noget olie.
På en tankstation inden vi skiltes søndag ved middagstid, var vi enige om at det havde været en fantastisk
tur, hyggelig og sjov. At solen skinnede fra en skyfri
himmel på både nyudsprungne bøgetræer, sand og
hav, gjorde det bare fuldendt. Minusser var der ikke
mange af. Et minus var den ringe kvalitet af morgenmaden lørdag, et andet at nogle kom til at gå for tidligt
i seng fredag fordi de troede at der ikke var flere øl…
Tusind tak til Carsten og Signe, Jesper og Birte, for at I
endnu engang arrangerede en Tour de Danmark, sørgede for fine steder at køre og se, for de nu snart traditionsrige romkugler og chokoladekagen. Håber I gør
det igen til næste år!
Søndag forbi Ole på hans gård hvor vi beså hans store
loft med mange stumper og efter en tur forbi Andy i
hans værksted hvor vi så hans røde MR2er under renovering, kørte vi hjemad.
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En lille drengs drømme først i
90érne
- af Henry Iversen, drengens far og medlem af MR2-Klubben
- FAR, hvad skal vi lave i dag?
- Ja, hvad synes du vi skal?
Lidt betænkningstid var altid automatisk indlagt.
- Synes du ikke vi skal køre en tur?
- Jo, det kan vi da godt.
Fem minutter senere kunne jeg høre, at knægten havde startet bilen og ventede på, jeg skulle komme ned ad trappen,
så vi kunne komme af sted.
Sådan forløb stort set alle vores søndage. Vi kørte bil i timevis rundt i landskabet, langt ud på landet, bl.a. til Hampen
Sø, som var et yndet sted at køre rundt om: flot natur, rolige omgivelser.
- Hvad så Mike, skal du køre bilen?
Det var naturligvis det øjeblik, han ventede på – hver søndag.
- JA, det vil jeg da gerne.
Og der blev byttet plads: ny chauffør på, som lige kunne nå pedalerne. Bilen blev startet, koblingen i bund, i første
gear, foden på speederen, lille smule gas, slip koblingen ganske langsomt… Vi kørte stille og roligt rundt på de små
skovveje, hvor det var yderst sjældent, der kom en bil forbi.
Sådan gik det søndag efter søndag et par år, indtil vi en dag var i Tørring, - en lille by nord for Vejle. Uden for bageren
holdt der en MR2. Den skulle naturligvis nærstuderes.
- Hold da op, far,- er den ikke flot?
- Jo, det er den bestemt!
- Sådan en vil jeg have, når jeg bliver stor!
Fra den dag gik vores søndagsture kun ud på et: Vi skulle ud og se MR2.
Samtlige bilhandlere rundt i Jylland, som havde MR2 i avisen, fik besøg. Der blev talt bilsnak. Intet var for stort, intet
var for småt. Alt blev vendt og drejet om den kære lille MR2.
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Tiden gik, og en dag blev den lille dreng 18 år. Kørekortet
var ikke noget problem at erhverve sig med de ca. 300 køretimer han havde bag sig. Far havde en smart lille Renault
5 med alt i udstyr, som kom i knægtens eje. Den store lykke var gjort, så der blev kørt bil.
Lang tid efter…
- Far, har du set, der er en MR2 i Den blå Avis?
Nej, det havde jeg så ikke…
- Men hvor er det henne?
Jo det var på Ærø.
- Ja, der skal vi i hvert fald ikke over. Det koster jo spidsen
af en jetjager at komme derover.
- Jamen, de vil godt komme til Svendborg og vise den
frem.
- Hvad forlanger de for den?
- 42.000 kr.
- Nå, men så må vi jo se, om de vil tage din Renault i bytte.
Vi aftalte at mødes på kajen i Svendborg. Da vi ankom,
holdt den lille MR2 klar til fremvisning. Vi kørte en tur i bilen, som i øvrigt var ganske pæn. Vi havde allieret os med
en mekaniker for ikke lige at købe katten i sækken, men
han sagde god for bilen.
Så skulle vi jo have handlet, - og efter meget snak frem og
tilbage fandt vi en fornuftig byttepris på omkring en kr.
20.000. Så var det bare med at komme til Jylland.
Allerede dagen efter blev bilen i den grad pudset op, så det
var en fornøjelse at se på, - og ikke mindst Mike, som strålede som en lille sol.
Ikke lang tid efter blev den unge mand meldt ind i MR2Klubben med deraf følgende træf rundt i landet, - til stor
fornøjelse for ham selv, men måske knap så stor for Hellepigen.
Resten er historie, som er kendt af MR2-Klubbens medlemmer. Og gud hjælpe mig, om han ikke også fik sin gamle
far med på spøgen, så nu er vi to biler der ruller ud fra
Gormsgade i Vejle til træf et eller andet sted i landet.
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Klubbiksen

Alle priser er inkl. moms.
Bestilling:
Henning Kviesgaard, 24 82 98 37/h.kviesgaard@gmail.com,
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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eller på klubbens træf, hvor varer på lager
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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.
1/1 side: 630,- kr. inkl. moms pr.
udgivelse
1/2 side: 315,- kr. inkl. moms pr.
udgivelse
Interesseret?
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
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
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Materieludlejning
Udlejning af bygge og anlægsmaskiner,
lifte, flytbare lokaler.

Februar 2015.

Fabriksparken 30-32
2600 Glostrup
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Åbningstræf 2015 i Jylland
Hold øje med www.mr2.dk eller www.facebook.com/groups/768738736502192

