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Synes du bladet mangler lidt indhold? 
- så er det din egen skyld. 

 
Vi mangler altid stof til vores klubblad. 

Har du en god historie at dele, 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 eller Ruth Mulvad 
mimifriis@gmail.com / rm@inquam.dk 
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Formandens klummeFormandens klumme  

Så kom den lille røde ud af vinter posen og som altid er den første tur en ren fornøjel-

se. Over vinteren har jeg glemt hvor godt den trækker og der går mindst 14 dage inden 
jeg vender mig til fornemmelsen igen, og ønsket om 50hk mere opstår :-) 

 
Lige om lidt kommer sommeren og diverse træf, først på programmet er Tur De Dan-

mark så se bare at få pakket bilen. 

 
Når det er gjort kan du lige nå at læse dette blad, der skulle være nok af stof til at blive 

inspireret. Det kunne jo være man skulle lave en racer, eller en campingvogn måske. 
 

For øvrigt, hvis du blev færdig med dit eget vinter projekt så ville det glæde alle os an-
dre hvis vi kunne læse om det i næste blad, kontakt Mimi eller Ruth, de hjælper gerne 

med at få skruet en artikel sammen. 

 
Årets første officielle træf starter 29—31 Maj, skynd dig og bestil en hytte ved DCU-

Odense City Camp, der plejer at være rift om dem. Weekenden vil byde på masser af 
sjov, hygge, sparke dæk, god mad og køreture i det grønne. 

 

God fornøjelse med klubbladet. 
vi ses derude… 

 
Med venlig hilsen 

Johnny Friis 
Formand 

Arrangementer 2015Arrangementer 2015  

 
 
21 Marts -2015   Garagetræf i store Havelse 
    Ralf stiller igen sin Hot Tup frem 
 
24-26 April -2015 Tour De Danmark  
    Se mere på side 18 
 
16 Maj - 2015  Allingåbro Motorfestival 
    Kom og se ræs og test din bils muskelkraft 

 
29-31 Maj -2015  Årets 1 Officielle Træf 
    DCU-Odense City Camp 

 
17 Juli – 2015  International Toyota Meeting 
    Masser af fede biler på MC-Camp Fyn i Ringe 

 
9-11 Oktober  Turen går til Holland 
    Læs om vores sidste tur i bladet 
 
Følg med på Facebook eller vores hjemmeside 
 
http://mr2.dk/ 
 
Facebook : MR2 Drivers Club Denmark 



4  http://www.mr2.dk 

 

MR2 Baneracer MR2 Baneracer ––  projekt ”Fifty Shades projekt ”Fifty Shades 

of of RedRed””  

Af:  Thomas Funder 

Jeg havde i et stykke tid gået og leget med tanken om at få en MR2’-

er til banebrug. Problemet var jo så at finde en MR2’er at køre i.  Jeg 
havde gået og holdt øje med flere af dem. Det jeg allerhelst ville fin-

de var en MR2’er – en AW11’er - som var stort set rustfri, som ikke 
behøvede at være særlig køn og som ikke havde soltag.  

 Det var sværere end jeg havde forestillet mig. Specielt rusten 

var svær at komme udenom. Nu kan alt jo laves, men pladearbejde 
bliver aldrig min livret så jeg kiggede videre. Jeg begyndte endda at 

kigge lidt på ebay.de og mobile.de for at se om min næste MR2 skulle 
være en tysker. De har bare soltag i stort set alle de biler dernede, 

og det ville jeg helst undgå. Nogen gange finder man så ud af at det 
man leder efter står lige for næsen af een – men det vender vi tilba-

ge til. 

 Jeg havde til at starte med ikke den helt store idé om det ’bare’ 
skulle være et ”Track-day Toy” eller en decideret baneracer, så jeg 

brugte noget af ventetiden på at læse lidt på lektien.  Ret hurtigt fik 
jeg sporet mig ind på Youngtimer klassen som er ”begynder-klassen” 

i dansk motorsport under DASU. Youngtimerreglementet blev nærstu-

deret. Jeg vidste jo at Bjørn Spure kørte YT (som Youngtimer popu-
lært kaldes), og det har jeg flere gange benyttet mig af til råd, vejled-

ning og insider tips . :-) 
 Fordelen ved Youngtimer er at den som begynder-klasse har 

forholdsvist ”nemme” regler. Min bror og nevø kører klubrally, og her 
er regelsættet noget mere omfattende og restriktivt. Jeg kunne godt 

lide tanken om at få lov til at eksperimentere lidt. Grundlæggende 

skal bilen bare være ældre end 15 år, være udstyret med et god-
kendt sikkerhedsbur, en hovedafbryder og en ildslukker. Når det så 

kommer til stykket vælger de fleste dog at gøre noget mere ved bi-
len.  :-) Men det mest geniale ved Youngtimer er, at alle biler bliver 

delt op i tre klasser alt efter vægt/effekt-forhold. Så har man for 

mange HK til den enkelte klasse skal der noget bly i bilen – dermed 
er forholdene mere lige for alle. 

Da det er ’rigtig’ motorsport, kræver det også almindeligt personligt 
sikkerhedsudstyr; køredragt, sko, handsker, brandsikkert undertøj, 

hjelm og som noget nyt i 2015 også HANS. HANS (Head-and-neck-

support) er den skulderkrave man ser langt de fleste racerkørere med 
i dag. Hjelmen er forbundet til kraven, og det reducerer markant de 

såkaldte whiplash skader. 
 Nok om Youngtimer. Jeg skulle en dag  forbi Tommy Scheffel 

for at hente nogle stumper, og dér i hans værksted står en rød ’85 
AW11. Den så sådan lidt forpjusket ud. Tommy forklarede at det var 

en bil som forrige ejer havde lavet stort set al rust på (her spidsede 

jeg ører), og Tommy havde købt den for at gøre det sidste klart, her-
under en heloplakering. Det forklarede også hvorfor forskærmen var i 

een Toyota rød, bagskærmen i en anden, mens forklappen var i en 3. 
(vist ikke Toyota-) rød. 

Jeg var solgt på stedet. Den var lige den bil jeg havde ledt efter. 

Sund i karossen, men med en masse kosmetiske fejl og mangler. Jeg 

købte den af Tommy ugen efter, og projektet blev på stedet døbt 

”Fifty Shades of Red”. 

Til inspiration. Sådan kan en ”rigtig” AW11 bane/

rallybil se ud. Fuldt glasfiber kit.. 

Celica GT4 (ST205) bremsekalibre passer lige på en 

AW11! :-) 
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Tommy var selvfølgelig lidt nysgerrig over hvad jeg skulle bruge bilen til, og da jeg fik forklaret ham det, blev han 

sgu’ også lidt tændt på ideen og tilbød at han da gerne ville hjælpe til med at bygge MR2’eren om, så han blev på 
stedet udnævnt til race mech#1 på holdet . :-) 

 Vi gik så i gang med at splitte bilen ad. ALT skulle ud, så hvis der er nogen der mangler kabinedele, så har vi 
det hele! 

Så skulle der jo bestilles stumper hjem. Første prioritet var sikkerhedsburet. Efter hurtig rundspørge, besøg på ebay 

mv. fandt jeg ud af at det er temmelig svært at få et godkendt bur til en AW11’er – faktisk er der kun eet firma til-
bage som producerer dem, Safety Devices i England. Jeg fik kontakt til Søren hos Bruno Hansen Motorsport som fik 

bestilt buret i England. Det viste sig at de måtte ned i arkivet i kælderen for ”det var 7-8 år siden de havde bygget 
eet sidst”. Det forklarede leveringstiden på 6-8 uger! :-o 

 
I mellemtiden fik jeg sat mig ned og lagt en nøje plan for projektet. Der skulle kun fokuseres på undervogn og 

bremser, ALT andet var irrelevant. Jeg havde de fleste poly-bøsninger til undervogne liggende hjemme i reolen og 

faktisk også et sæt 4-stemplede bremsekalibre fra en Celica GT4. Perfekte til formålet. Bagtil blev et sæt SW20 Tur-
bo kalibre bestilt hjem.  

Skiverne bagpå – fandt jeg efter lang tids søgen – skulle være fra en Renault Clio :-o.  
 Vi gik i gang med at skifte alle bøsningerne i undervognen og opgradere bremserne.  Så fik vi bestilt en BC 

undervogn hjem fra England, og da Bjørn også skulle ha en på sin baneracer,  kunne vi arrangere et ”gruppekøb” :-) 

Og tiden gik. Sørme om så ikke Søren fra Bruno Hansen ringede og fortalte at buret var kommet hjem og kunne 
hentes netop den weekend hvor der var MR2 træf. Så var der ikke andet for end at køre til træf i familiebilen så bu-

ret (og en masse andet) kunne komme med hjem.  
Som jeg beskrev ovenfor, var planen at der ikke skulle laves andet ved bilen end det allermest nødvendige. Det var i 

øvrigt også sådan jeg fik solgt projektet ind hos min bedre halvdel ”Nej, nej, kun det mest nødvendige”. Motoren 
ville jeg ikke gøre meget ved.  

Skiverne skal drejes lidt ned, men her ses tydeligt 

størrelsesforskellen ift. en standard AW11 skive. 

Et styk 3S-GE fra ”storebror”. Det var ikke helt som planlagt ;-) 

For hæævlede! De er skøre de englændere! 

— Fortsættes på side 6 
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Jeg har altid en trang til omgående at pille en motor man ikke kender historien på, fra hinanden omgående, men jeg 
beherskede mig. Så måtte den holde så længe den kunne. 

 
Så gik det jo ikke værre eller bedre end at der en dag ud af det blå dukkede en 2.0l motor op fra en SW20 – en 3S-

GE. Uheldigvis var prisen så lav at jeg var nødt til at købe den. Specielt fordi jeg allerede havde gået og tænkt på 

netop den motor. Den er efter min mening perfekt til formålet. I den klasse jeg vil køre i, må MR2’eren ikke have 
mere end ca. 150HK. Den version af 3S-GE’eren jeg fandt, havde fra ny 156 hk,  så mon ikke det passer meget godt 

nu. 
  Den stod så bare lige i det nordligste Nordjylland, så på med traileren og så af sted. Der er laaaaangt til det 

nordligste Nordjylland med 80 km/t !!!  
Anyway, så voksede projektet jo altså lige så stille.  Den motor skal jo lige ha et hurtigt service; ny vandpumpe, ny 

oliepumpe, nye olietyve – et lille pakningssæt osv. En ny kobling, lettere svinghjul osv. :-) 

Katastrofen indtraf så den dag jeg ville prøvemontere buret i bilen. De sk.... englændere skulle jo bygge buret spejl-
vendt i forhold til en engelsk bil da vi jo sidder i den rigtige side herovre ;-) De gjorde det så også....næsten!  Be-

mærk skråstiveren på billedet – det var meningen at den skulle ende nede i fodbrønden i passagersiden – altså den 
RIGTIGE passagerside! 

 Bandende tog jeg nogle billeder og ringede dagen efter til Søren hos Bruno Hansen. ”Ingen problem, jeg får 

dem til at lave et nyt” var svaret. Sådan! Det er sgu service. 
Nu går jeg så og venter på bur ver. 2.0 så jeg kan komme videre. I mellemtiden skal der lige svejses nye motorop-

hæng  i (”Tooooomy!”), monteres ildslukker og hovedafbryder. 
 

Stor tak til Tommy og Bjørn for hjælpen so far. Om alt går vel kommer ”Fifty Shades of Red” ud og køre på de dan-

ske baner i 2015. 
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Generalforsamling Generalforsamling 6. september 20146. september 2014  

 Valg af dirigent: Jesper Hardenskov 
 

 Formandens beretning: Godkendt 
 
 Regnskab + klubbiksen regnskab 
 Godkendt, Ole foreslår gratis kontingent for nye medlemmer første år. 

   Forslaget debatteres og der foreslås endagstræf som lokkemiddel. Etc.     
 
 Fastsættelse af kontingent. 
 Fastsættelse af kontingent – fortsætter uforandret 340,- 
 
 Valg til bestyrelsen + suppleanter. 
 Mike Rene Iversen og Carsten Krall melder sig som interesserede,       

 Der uddeles stemmesedler til alle. 7 personer er på valg til bestyrelsen, hvoraf der skal bruges max 5  navne. 
Johnny 19 

Dennis 12 
Thomas 16 

Tommy 6 

Mike 14 
Carsten 14  

Søren 8 
 

Til de 2 suppleantposter stiller Ralf, Tommy, og Jesper op. Der uddeles stemmesedler til afstemning: 

Ralf 12  
Tommy 10 

Jesper 13 
   
 Netsider 
 Facebook bliver en integreret del af hjemmesiden/forummet. Johnny Jerry viser arrangement og bliver  

 inddra get i arbejdet. Flere medlemmer byder ind med forslag eks. mobil APP, billedarkiv, rettigheder etc.  
 Der bevilliges penge til udvikling.   

 
 Klubbladet 
 Ruth orienterer om hendes funktion omkring klubbladet, Ruth ønsker idéer og input til stof.  

 
 Indkomne forslag 
 
 Eventuelt: 

 Ruth ønsker at slippe for opbevaringen af Klubbiksens varer, Mike melder sig til opbevaring.   

 Udvalget i klubbiksen ønskes udvidet med paraplyer, dyneveste etc. bestyrelsen undersøger.   
 Christian lufter ideen med fokus på HK / power fokus, (power vs. pudseklub)  

 Den gode debat flyder hvor gode ideer dukker op og eventuelt kombineres træffet med noget kontrolleret  

 muskeltest på rullefelt eller optræk.   
 I forbindelse  med årets MR2, kan kombineres med en udefrakommende dommer, måske få campister til at  

 vurdere bilerne 
 

 MR2 træf 2015 Jylland forår: Christian Rasmussen og Lars Bjerg  

 MR2 træf 2015 Sjælland efterår: Mikael (Ham selv) Johnny Jerry. 
 

 Generalforsamlingen er afsluttet i god ro og orden og har været meget interessant.  
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Andys nyrenoverede AW11 Andys nyrenoverede AW11   

Af: Ruth Mulvad 

 

På MR2-klubbens Tour de Danmark 2014 kørte vi 
hen til Andy og så hans næsten færdigrenoverede 

MR2.  
Andy havde hentet den på Amager i efteråret 2013, 

og havde kørt rundt i den en måneds tid inden han 

og hans far gik i gang med renoveringen.  
MR2eren er en Targa fra 1989, har kørt 200.000 km.  

 
Inden for de sidste 6 år har den kun kørt 2.000 km.  

 Sammen med sin far har Andy haft MR2eren 
skilt ad i småstumper og fået den lakeret op. Alt ind-

vendigt står fint i sort, og ved siden af i garagen står 

de originale nyrensede gråsorte sæder og ser ud 
som nye, og venter på at blive monteret.   

Ved siden af ligger også de nye targalister som Andy 
for en pæn sum har måttet købe hjem fra Japan 

fordi de ikke længere kan fås som nye i Danmark.  

 Da vi snakkede med Andy i slutningen af april 
2014, var det hans plan at få plader på inden åb-

ningstræffet en måned senere. Og det lykkedes!  

Andy med sin færdigrenoverede MR2 targa 1989 
 på åbningstræffet 2014  

Andy og hans far i fuld gang  
med renoveringen af MR2 1989. 
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Fie Fie ––  sjovt at være med i sin egen MR2sjovt at være med i sin egen MR2  

Af: Ruth Mulvad 

Vi er på Tour de Danmark 2014 og på vores sidste stop inden jyder og sjællændere skilles, fortæller Fie om 
hvordan hun fik sin MR2er:  
 
Michael har interesseret sig for MR2ere i mange år. Han ville gerne have en mere – og så fik jeg den. Som 
kone er det ikke altid lige nemt at forstå det med træf og MR2-ture, men nu hvor jeg selv har en så er det 
lettere at dele hans interesse.  
  
 Men hvis Michael ikke havde haft en MR2, er jeg ikke sikker på at jeg var kommet på den ide.  
En hurtig bil, og gerne en Capriolet, har jeg altid gerne villet have. Det er Michael der har påvirket mig til at 
få en MR2.  
  
Det er dejligt at køre så meget som vi gør på turen. Det er sjovt at give den lidt gas, det er jo et legetøj, og 
der har nok altid boet en lille fartdjævel i mig.   
 Det er også en meget hyggelig tur. Folk i klubben er god til at tage imod, lige meget om man er mand 
eller kvinde, om man har forstand på biler eller ej, om man selv kan skrue eller ej. Og især på køreturene, 
Tour de Danmark og Hollandsturene, går det ud på hygge og fællesskab. Flere skulle tage med på de ture. 
  
Træffene er noget andet. Her handler det mere om bilerne, hvad man har fået lavet og den slags. Men der 
tager jeg også med og hygger mig – manden må klare det andet. Hver må jo bidrage med det man kan.  
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En campingvogn? En campingvogn? ––  bag på en AW11??bag på en AW11??  

Af: Mike René Iversen 

Hvordan kommer man dog på sådan en ide?  

Det hele startede med en artikel jeg læste i Veteranposten, skrevet af en der ligesom mig havde brugt mange timer på 
sin bil og mente det kunne være sjovt at bygge noget på. Men hvad…..?  

Og så var ideen der: hvad kunne være mere naturligt end en campingvogn! 
 

Starten på projekt campingvogn var skudt i gang. Jeg søgte vidt og bredt på DBA, og til sidst faldt valget på en Safari 

280 fra 1985, samme årgang som MR2’eren. Så gik turen fra Vejle til Roskilde. 
 

Vel hjemvendt med den kom det næste spørgsmål:  Hvad og hvor meget skulle der ske med den? 

Netop hentet i Roskilde 

Det endte jo som bekendt med en omlakering i samme 

farve som bilen, nyt betræk på hynder og et lille farve-
skift inde i vognen. Billederne taler vist for sig selv og ja, 

så en lille detalje: Der kom MR2 lygter på. 
Da vognen endelig var færdig, var tiden kommet til et 

træk til bilen. Det havde jeg egentlig ikke ventet ville 

blive det store problem at finde. Men jeg blev klogere!  
Det første træk jeg hørte på, var et speciallavet som ville 

koste 10 af de lange. Næste forsøg var Paul Sims.  Han 
havde kun set et i hele sin tid. Tredje gang var lykkens 

gang. Heldet var et anhængertrækfirma i England som 
havde  et restparti på 3 stk. originale til MR2/AW11 til en 

overkommelig pris. 

På vej til maler 

Hentet ved maler 

Men de ville ikke sende til DK! Så var gode råd dyre. I 

første omgang betalte jeg det for at være sikker på at 
få det.   

I næste omgang måtte jeg så i gang med at finde en 
løsning på at få det til DK. Igen var jeg heldig: som 

sendt fra himlen havde jeg en kammerat der skulle til 

England og besøge sin forældre….  
Og sådan kom det i hus. 
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NU skulle man tro at alt var i den skønneste orden, men, 

men…synsmanden ville have godkendelser og dokumen-
tation fra Toyota DK før han ville lade den gå igennem 

synet.  
Det hele endte dog godt – og jeg nåede det: torsdag før 

det første MR2 træf 2014 blev den synet med træk, og 

fredag kunne jeg drage af sted til træf i Nordsjælland. 
Behøver jeg at sige at campingvognen blev dette træfs 

store sensation?!  

Vognen set indefra (øverst) og MR2 baglygter (nederst) 

På vej til første træf 

MR2 Logo  

MR2 baglygter 
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7. hollandske weekend 7. hollandske weekend ––  og 7 biler fra Danmark! og 7 biler fra Danmark!   

Igen tog vi til træf i Holland.  

 
Vi var 4 AW11ere og i dem sad: Mike og Helle, Carsten og Signe, Johnny og Mimi, Michael og Fie. I Fies SW20er kørte 

Michael og Fies vennepar Casper og Maria. Og som noget nyt i år havde vi også 3 personer i 2 ZZW30ere, nemlig Je-
sper og Birte, Ruth. 

Sikke en cortege!  

Som sædvanlig mødtes jyderne som stillede med 2 biler, og sjællændernes 5 biler på en rasteplads omkring Hamburg. 
Sikke et syn: 7 MR2ere i alle modeller og i mange farver, velholdte og skinnende.  

Og så gik det derudaf! Heldigvis var vi taget afsted så tidligt at vi undgik heftige køer, - og ind imellem var der også 
plads på vejene til lidt fri leg. Vi var fremme på hotellet i Hague Regionen i god tid til en babybajer eller to inden mid-

dagen.  

Af: Mimi Friis og Ruth Mulvad  

Temaet i år var Beach Party – og det blev gennemspillet på mange måder. Vi var på et badehotel (men vejret ind-

bød ikke til at dyppe andet end blot tæerne), lørdags aftens fest foregik naturligvis i sidste skrig af diverse slags 
beach-påklædning, og selv en sandstrand med pool var der inden døre i hotellet! Nogle brugte naturligvis poolen 

flittigt, - lige til den årle morgenstund. Og Dirty Harry var også med til festen, - hele natten, og havde en stærk ten-
dens til at ville være med hele tiden, igen og igen.  

Hollænderne er fantastiske til at arrangere dette træf. Vi boede igen på et godt hotel hvor vi ikke forstyrrede andre 

gæster, måske fordi vi vistnok var de eneste på hotellet.  
Sædvanen tro fik vi hver vores parkeringsplads, afmærket med skilt med billede af egen bil og med beskeden om 

parkering kun er for MR2ere: All others will be crushed! 
 Vi kørte fine ture rundt i omegnen og så interessante ting: Bl.a. Brandkorpsmuseum, ned på boulevarden og køre 

langs stranden, miniputbyen Madurodam, Louwman museum. Lørdag formiddag var der den traditionelle vurdering 
af bilerne. Også i år var det folk udefra som foretog vurderingen. Denne gang skulle biler der fremstod så originalt 

som muligt, præmieres.  
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Carsten løb med pokalen for AW11erne. Til lykke Carsten. Bagefter udspandt der sig en længere debat og senere 

også på FB om hvad det egentlig vil sige: hvad og hvor meget må man lave om? og hvad med vedligeholdelsen: 
hvad tæller det i forhold til det originale?   

En særlig præmie gik til formanden for 5 års uafbrudt medlemskab af den hollandske forening. Til lykke til Johnny.  
 Flere af os der kører til Holland, er medlemmer af den hollandske klub, men det er ingen betingelse for at 

køre med til hollandstræffet.  

Søndag ved middagstid kørte vi nordpå og jyder og sjællændere sagde farvel til hinanden sidst på eftermiddagen 
omkring Hamburg. Det er en lang tur at køre, ca. 800 km inkl. køreturene i Holland. Men det er det hele værd, er vi 

alle enige om. Vi har det sjovt, møder mange nye mennesker, ser ting og sager i Holland, får lov til at køre i mange 
timer i vores MR2ere.  

Hele stemningen, gæstfriheden og kulturen i Holland, kan slet ikke beskrives. 
 

Johnny og Mimi, Jesper og Birte har været med hvert år lige siden 2009 hvor medlemmer fra MR2 Drivers Club Den-

mark var med for første gang, i alt 6 gange. Godt gået – eller godt kørt! Vi har været lige fra 3 biler til rekorden i år 
7 biler og vi er stolte over at vi, i så mange år har kunnet præsentere vores Klub og deltage i deres altid super hyg-

gelige weekender. Stort tak til Holland. 
 

Vi er friske på turen til Holland igen i 2015 – hvem vil med? 
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Stemningsbilleder fra HollandStemningsbilleder fra Holland  

Raphael og Robin. Formand og Søn Carsten modtager pokal for flotteste AW11 5 års ”ægteskab” i den Hollandske Klub 

Miniputbyen Madurodam. Skåååååååål, nu må der festes. 

Louwman museum, virkelig et besøg værd. Wauuuu Spande med madpakker og juice udleveres og nydes, mmmmm. 
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Historier fra "Den Mørke Side" af klubbenHistorier fra "Den Mørke Side" af klubben  

Af: Christian A. Rasmussen 

Forhistorie 

Min passion for Toyotas sportsbiler startede i en tidlig al-
der: jeg var 17 år og gik på gymnasiet.  

Det er et sted hvor man er meget alene hvis man snakker 
for meget om biler, og jeg var blevet meget forelsket en i 

15 år gammel Supra MKII som stod hos den lokale BMW 

forhandler…  
Føj, den var lækker, med alt det smarte ud-

styr.  
Problemet med bilen var bare at det var komplet umuligt at 

forsikre sådan en bil hvis man var en 18-årig med bumser. 
Jeg hørte priser fra 25t til 45t kr. Det var mange penge, 

også selvom jeg var stoppet på gymnasiet og havde en fin 

løn.  
Det korte af det lange var at min far måtte 

ind over hvis jeg skulle have sådan en bil. Og så endte det 
selvfølgelig med at han nedlagde veto: den bil skulle jeg 

bare ikke have. Han fandt i stedet en MR2 fra 85 til mig. 

Noget skeptisk var jeg godt nok, for bilen havde jo "kun" 
124 hk. Men jeg indså dog at skulle jeg have en sports-

vogn så måtte det blive den. 
MR2´eren nåede jeg at køre 50.000 km i. Den var både på 

ferie i Frankrig og Italien, -  ture jeg aldrig glemmer. Hav-
de jeg haft den økonomi dengang jeg har idag, var bilen 

aldrig blevet solgt. Men det blev den altså.  

 Pengene skulle bruges til renovering af en Supra 
MKIII, og med indgangen til Supra-verdenen åbnede døren 

sig for turbotuning. Jeg har siden haft Supra, og der holder 
stadigvæk en her på matriklen i rigtig pæn stand. For to år 

siden fandt jeg så en SW20 fra 94 der kun havde kørt 

104.000 km. Den måtte jeg bare eje. Det er en bil jeg 
brænder for nu. 

SW20eren – ombygning til modellen vi så på 

træf i 2014 

Den SW20 jeg købte, startede som en N/A (altså 

sug) med 170 hk. Der var ikke blevet rørt noget som 
helst på bilen, og det passede mig fint. Men 170 hk 

var og er ikke mange hk, og jeg vidste fra starten at 

det her, det skulle være vildt. Jeg ville have en ga-
debil der kunne æde alt hvad den mødte på sin vej.  

Planer blev lagt, og jeg blev hurtig 
enig med mig selv om at det var billigst og bedst at 

købe en japansk SW20 (svarer til en US SW22) til 
formålet. Jeg fandt en fin engelsk bil fra 92 som do-

norbil. Den havde opgraderet turbo og intercooler.  

Alt blev flyttet over og bilen kørte fint. Meeeen…225 
hk er skisme heller ikke mange hk… 

— Fortsættes på side 18 
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Derfor blev motorstyringen som noget af det første skiftet 

ud med en MS3X. MS3X er den nyeste version af Megas-
quirt. Den har et hav af funktioner til en fornuftig pris og 

er tilmed lavet med SMD komponenter (Surface Mounted 
Device). Jeg har lavet 5-6 installationer med MS2 og MS3 

og kender den ud og ind, så valget var ikke så svært.  

Med denne opgradering kunne jeg presse 
bilen over de 300 hk. Nu begyndte det at ligne noget!    

Jeg var hele tiden bevidst om at den opsætning ikke ville 
kunne holde da stemplerne var standard, og de har det 

med at knække i ringlandet når trykket bliver for stort. Og 
det skete ganske rigtigt året efter. Der stod jeg så med en 

N/A motor der ikke fejlede noget, og en Turbo motor som 

jeg ikke havde meget historie omkring. Jeg besluttede mig 
for at tage N/A motoren som udgangspunkt for næste trin, 

primært fordi den var en Generations 3 3sge, og fordi jeg 
vidste at jeg kunne slippe for at bore blokken op.  

Jeg stoppede de lækre dele i motoren: Wi-

seco Stempler/Eagle Plejelejer/ARP topbolte/2mm Cometic 
toppakning. Turboopsætningen passede ikke på den nye 

motor da flangerne ikke er ens imellem generation 2 og 3. 
Derfor jeg var nødt til at lave min egen udstødningsmani-

fold. Samtidig blev turboen opgraderet til en gt3582r  
med .86 hus (Denne turbo kan supporte helt op til 650 hk, 

.86 er et udtryk for hvor stort udstødningshuset er: større 

hus lig med flere hk og langsommere spoolup; mindre hus 
lig med færre hk og hurtigere spoolup (Spoolup = hvor 

mange omdrejninger bilen skal op på før turboen laver 
turbotryk)). Jeg valgte samtidig at lave bilen om til vandin-

tercooler WTA (Water to Air) i stedet for standardkøleren 

der sidder bag blæseren ude i motorrummet. Fordelen ved 
at lave bilen om til WTA er at køleren kan sidde helt ude i 

fronten af bilen hvor flowet er højest. Det resulterer i lave-
re lufttemperatur og på sigt flere hk. 

Her var vi til lukketræffet i 2014 hvor nogle så bilen. I den 

udgave ydede bilen 485 hk.     
       

— Fortsættes på side 19 
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 - Og så med lattergas 

Hvad er der så sket siden?  

Jo, tre uger efter træffet fik bilen monteret lattergas.  
Lattergas er en gas som indeholder mere ilt end atmosfærisk luft, og den kan derfor forbrænde mere 

benzin. Da lattergassen endvidere er under højt tryk i flasken, afgiver den meget køling idet den går fra flydende væ-

ske til gas. Ligesom det er med intercooleren, så er koldere luft lig med flere hk af den simple grund at koldere luft er 
tættere og kan indeholde flere iltmolekyler. Hvor vildt var det så? 

Ja, jeg startede med en 50 hk dyse uden for spoolområdet, og det kunne da mærkes. Men bevares… det 
er altså langt fra hvad man hører og ser i filmene. Min turbo laver langt mere voldsomt ryk end det. Min ide var ikke så 

meget at hæve mit totale hk antal ved hjælp af lattergas, men nærmere at nå hurtigere op til det område hvor min 

turbo er virksom. Som omtalt før, så er det en ret stor turbo for en forholdsvis lille bil, og den skal op på 4500 omdrej-
ninger før den virkelig flytter sig. Det kan lattergassen hjælpe med til. 

- Og nu med 5sgte og lidt andet godt 

En uges tid senere gik turen til Vandel Flyveplads, og her havde jeg nået max for den opsætning jeg havde lavet. Top-

stykket blev simpelthen løftet! For højt cylindertryk! Hele dagen havde jeg kæmpet med nogle udsætninger, men når 
man holder på en 1/4 mile med sin rapkæftede ven ved siden af i sin Supra, så løfter man altså ikke foden. Det koste-

de dyrt.  

Nogle uger efter fik jeg pillet topstykket af bilen. Det viste sig at toppakningen var blevet trykket ud i 
vandkanalen. Desuden var blokken sunket på midten så den skulle slibes. Da jeg fik stemplerne ud, fandt jeg også 

mærker i cylindergangene. Bilen kunne godt have kørt med dette, men det er bare ikke godt nok til det jeg ønsker.  
Det er velkendt at denne blok kun er god for omkring 500 hk, så jeg var alligevel tæt på grænsen. Altså 

besluttede jeg mig for en ny. Det skulle være 5sgte. En 5sgte er en kombination af en 3sgte og en 5sfe, og den kan 

laves på mange måder. Jeg valgte at bruge 5’s blok og krumtap sammen med 3’s topstykke. Denne kombination giver 
2.2 liters motor.  

Nu da topstykket alligevel var blevet fjernet fra bilen kunne det lige så godt også blive ordnet. Der kom 
Ferrara Ventiler samt Engel Fjedre, og det er blevet portet og poleret (kun poleret på udstødningen, da der skal være 

lidt turbolens på indsugningen så benzinen bedre kan forstøves.)  
En 99 5sfe-motor blev købt hjem fra Egon Buch. Det skal være en 99-motor da den er bullitproof som de 

kalder det. Det var lidt mærkeligt at splitte en motor helt ad bare for at tage krumtap og blok…Resten var skrot.  

 
Det er hvor jeg er nu.  

Fortsættelse følger… :-) 
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KlubbiksenKlubbiksen  

Alle priser er inkl. moms.  

 

Bestilling: 
Henning Kviesgaard, 24 82 98 37/h.kviesgaard@gmail.com, eller på klubbens træf, hvor varer på lager 

medbringes. 
Betaling: 

Kontant eller kontooverførsel. 
Levering: 

Porto+leveringsomkostninger, kr. 60,-. Der er INGEN returret. 

Der tages forbehold for evt. afgifts- moms- og portoændringer. 
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MedlemssidenMedlemssiden  

DEADLINE  
FOR NÆSTE BLAD  

nr. 70/ 

Efterår 2015 
 

Oktober 2015. 
 

Rabat til MR2 klubbens 

medlemmer 

Toyota i Ølgod, Fredericia, 
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 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  



  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


