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Det er altid spændende at høre om medlemmernes biler:   
hvad deres ejere tænker om dem, gør ved dem og bruger  
dem til.

Der er også altid brug for at få gode tips til hvad 
vi kan gøre ved de gamle biler: hvordan man re-
parerer dem, forbedrer dem, styler dem osv.  

Kontakt Ruth Mulvad hvis du har ideer, vil interviewes, 
eller skrive til MR2-bladet. 
rm@inquam.dk, på FB eller tlf. 20780661. 

Deadline for næste blad nr. 71, forår 2016

1. februar 2016

Har du en  
historie til MR2- bladet? 

Toyota i Ølgod, Fredericia, Køge og på Amager tilbyder 
alle medlemmer i MR2-klubben rabat på originale Toyota 
reservedele.  Sig blot at du er medlem – så tjekker de dig i 
medlemslisten.

Alm. orginale reservedele 25%
Dæk                                          25%
Starter og generator         25%

Toyota i Ølgod, tlf. 75244177
Toyota i Fredericia, tlf. 75924100
Toyota på Amager, tlf. 32468000
Toyota i Køge, tlf. 56637000

Rabat til MR2-klubbens 
medlemmer

Har du mulighed for og lyst til at annonce og dermed 
sikre at bl.a. klubbladet kan komme ud? Eller kender du 
nogen som har det?

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 eler skriv til redaktionen. 

Annoncepriser

- Medlemssiden - - Medlemssiden -

- Medlemssiden -
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frivillige med hang til originale detaljer. Det 
’koster’ 40.000 liter vand med en kogetid 
på 5 timer at køre den lille time som turen 
med damplokomotivet tager tur/retur på de 
gamle togskinners ca. 7 km. lange (korte?) 
strækning. Solen skinnede, toget vuggede…

Lørdag aften var så den store fest med 
temaet Japan. Det asiatiske/japanske 
køkken tyvstartede vi med allerede fredag. 
Lørdag stod den så på grill med tilbehør. Og 
udklædningen? Ja, som sædvanlig var det 
de danske deltagere som tegnede billedet, 
både med udklædning og udholdenhed 
til ud på de små timer med små skarpe af 
klubspecialiteten Dirty Harry – og dertil 
store øltårne. Ind imellem lidt bowling på 
hotellets baner der i øvrigt fik lidt blandede 
vurderinger fra klubbens erfarne udøvere. 

Og hvad så?
Hygge, latter, snak, nye oplevelser, masser af 
kørte kilometer sammen med gode venner, 
masser af flotte MR2ere.

Køreturen Danmark-Holland retur er i sig 
selv en stor fornøjelse. Alle fem biler klarede 
i år de ca. 1.300 km. uden problemer, - for 
øvrigt lige som sidste år!  

Tak til den hollandske klub www.MR2.nl for 
et hyggeligt, sjovt og fint træf.

Vi ses igen til næste år – og med endnu flere 
biler?
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Signe Jensen
Carsten Krall
Henning Kviesgaard
Ruth Mulvad 

Forsidebillede
Christina Jensens MR2 på Arctic 
Circle Raceway, 2015

Oplag
120 stk. 

Alt materiale er © MR2-driversclub.
dk, oktober 2015.
Eftertryk er ikke tilladt uden 
redaktionens skriftlige tilladelse.
Redaktionen slut 1. november 2015.
ISBN 1902-7060

Deadline for næste blad nr. 71,  
forår 2016
1. februar 2016

Så er det ved at være slut 
på sæson 2015, i hvert fald 
for os der ikke må køre om 
vinteren. Et sidste træf, 
nemlig hos vores hollandske 
venner, er netop overstået, så 
der kom lige 1.500 km. mere 
på tælleren inden stilstand. 
Det var et meget fint træf 
som du kan læse om i bladet. 

Angående vores hollandske 
søsterklub, så har vi nu 
indledt et samarbejde om at 
få lavet klubbladet i Holland 
med vores egen Ruth 
Mulvad som styrende organ, 
så du sidder sikkert med et 
blad med helt nyt layout…., 
ja, jeg har jo ikke selv set det 
i skrivende stund, men det 
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skulle gerne være meget 
bedre.
 
Vinter er jo projekttid, så 
husk at dele med os andre. 
Tag masser af billeder, og 
kontakt Ruth. Du kan enten 
selv skrive historien, eller 
fortæl Ruth om projektet, 
så skriver hun. Vær med til 
at gøre det næste klubblad 
interessant.

God fornøjelse med 
klubbladet og vi ses 
derude…

Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand

Redaktør
Ruth Mulvad
Johnny Friis  
(ansvarshavende redaktør)

Lay out
Raphaël Jekel

Tryk
Sprint Print BV
De Factorij 34c
NL-1689 AL Zwaag

Skribenter
Christina Jensen
Carsten Krall
Ruth Mulvad
Team MR2 DK 

Fotos
Jesper Hardenskou
Raphaël Jekel
Christina Jensen

MR2-bladet produceres af

kofanger, holder til trækaksel på engelsk? 
Birthe (og Google translate) oversatte 
ihærdigt til engelsk. Og hvem vidste så mest? 
AW11-gruppen løb med guldet (nogle sagde: 
naturligvis! De har jo haft deres bil skilt 
ad flest gange!?). Og hvem vidste mindst? 
Hmmm…. 30erne måtte nøjes med bronze.

Og så alt det andet fine på årets Dutch MR2 
Weekend
Og så er der jo alt det andet som bare ligesom 
er der, hvert år, men som gør disse weekender 
til noget helt særligt. 

Arrangementet er næsten overdådigt, men 
prismæssigt overkommeligt. Vi bor på hotel, 
to nætter med fuld forplejning, inkl. betaling 
for at deltage i MR2.nl-klubbens weekend, til 
en pris af ca. 1000 kr. pr. person.  Vi får masser 
af små gaver. Dette træf begyndte med at der 
en dag et par uger før træffet i vores postkasser 
lå en tyk kuvert med en japansk lanterne. På 
lanternens sider var der skrevet ens navn, 
stedet for træffet og så programmet. I løbet 
af træffet dryppede smågaverne ned, denne 
gang var det diverse japanerting: japansk te, 
risskål, spisepinde, vifte… Og så fik vi danskere 
en særbehandling: en blå festivalstol som 
ellers kun blev uddelt som belønning til de 
hollændere der havde deltaget mere end fire 
gange i den internationale weekend. Vi vil 
lufte stolen når vi ses til åbningstræffet den 
3. – 5. juni!
Vi havde også gaver med: sikkerhedsveste 
med hollandsk og dansk logo. Klubbiksen 
sælger de resterende veste: så skynd dig hvis 
du vil have fingre i en.  

Om lørdagen var vi på tre køreture i 
omegnen af Delden som ligger i det østlige 
Holland, tæt på den tyske grænse og ca. 
600 km. fra København.  Vejene var smalle 
og indimellem havde brolæggeren ikke lige 
været forbi for nylig, men landskabet var 
smukt, gårdene store og særdeles velholdte. 
Efter sigende er omegnen værd at besøge 
når tulipanerne blomstrer. Nu var der bare 
grønne græsmarker og lange rækker af majs, 
majs og atter majs. 

På køreturene kan man så sidde i sin egen 
MR2 og nye synet af de mange andre man 
kører på rad og række med. Et helt særligt 
syn er jo når en parkeringsplads er helt fyldt 
op af MR2ere i alle modeller og farver,  udstyr 
og stylinger.  Og der bliver tid til at snakke 
med MR2folkene fra Holland, Tyskland og 
Schweiz – folk som vi efterhånden er kommet 
til at kende. Nogle besøger også os på vores 
træf i Danmark, og nogle af os er medlem af 
hinandens klubber. 

Lørdagens frokost fik vi på et hotel som 
serverede typiske egnsretter: suppe med 
kødboller, masser af kødpålæg, ost, Dutch 
Krokettten og rosinbrød, dertil kaffe og te. 
Vi fik også oplyst at hollænderne her taler en 
særlig, uforståelig dialekt… Hollands svar på 
hvordan man taler på Mors? i Sønderjylland?

Eftermiddagen gik med rundvisning på det 
lokale damplokomotivmuseum, drevet af 
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28 MR2ere til træf i Holland. Fem var danske. 
9.-11. oktober 2015 i Delden - af Team MR2 DK
Denne MR2-weekend var den 8. i rækken 
af internationale træf som den hollandske 
klub arrangerer hvert år, og hver gang med 
et nyt tema. På dette træf blev MR2’s 30års 
fødselsdag fejret, og naturligvis med Japan  
som tema: Made in Japan. I år var vi i alt fem 
biler fra Danmark: Tre AW11ere: Johnny, 
Michael og Fie, Carsten og Signe, og to 
ZZW30ere: Jesper og Birthe, Ruth. 

Det bedste – på dette træf
Søndag aften på vej hjem fra Holland: jyderne 
er kørt videre nordpå via A7, og sjællænderne 
sidder nu bænket omkring det sædvanlige 
bord i cafeteriet på færgen Deutschland der 
lige har lagt ud fra Puttgarten med kurs mod 
Rødby: 

”De tre bedste ting på denne 8th Dutch MR2 
Weekend?”

Svarene falder prompte: 

Johnnys udklædning til Japanermiddagen 
om lørdagen – og i det hele taget de danske 
japaner-kostymer og Signes styling af os til 
japaner-look med hvid make up og pinde 
i håret. Og så naturligvis: Carstens flotte 1. 
præmie for træffets flotteste bil. Til lykke med 
pokalen, Carsten!

Men der var også præmier til os andre. Nyt 
i år var nemlig en quiz i tre runder: hvem 
har mest faktaviden om MR2erne, og hvem 
kender bedst stumper til henholdsvis AW11, 
SW20 og ZZW30? Og hvad hedder så lige 
hængsel til forklap, relæ til servostyring, 
gearvælgerbeslag, tankklaplås, prop til 
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Nu har vi datoerne for årets første MR2-træf. Det bliver 

den 3.-5. juni 2016
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Jesper og Carsten er østholdet der arrangerer årets første 
træf, og det bliver et eller andet sted øst for Storebælt. 

Hold øje med sted og program på www.MR2.dk og FB: 
MR2 Drivers Club Denmark. 

I forårsnummeret af MR2-bladet kommer der mere info.

Åbningstræf

2016
Klubbiksen
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1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Thomas Funder, Referent: 
Ralf Schultz

2. Formandens beretning
Johnny orienterede om økonomien. 
Generelt går det godt. Beretningen 
blev taget til efterretning af 
generalforsamlingen.
Kontingentet blev fastholdt på 340 kr/
år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab, herunder fastlæggelse af 
kontingent
I kassererens fravær fremlagde 
formanden og Ruth regnskabet. Der 
blev talt om kassebeholdningen som 
er af en anseelig størrelse. Grunden er 
at vi gennem en længere periode har 
fastholdt kontingentet, på trods af at 
vi har fået trykt bladet gratis, dette for 
at undgå at skulle hæve kontingentet 
igen, hvis vi ikke længere ville kunne få 
trykt bladet gratis.
Henning orienterede om klubbiksen. 
Regnskabet for klub og klubbiks blev 
godkendt med applaus.

4. Valg til bestyrelsen, på valg er,
bestyrelsesmedlemmer: 
Henning Kviesgård, Michael Dyremose
suppleanter: Ralf Schultz, Jesper 
Hardenskou. Alle modtog genvalg.

5. Indkomne forslag: 
Bestyrelsen havde ikke modtaget 
forslag.

6. Eventuelt
Søren foreslog at rykke efterårstræffet 
14 dage frem for at øge chancen for 
bedre vejr. Stemningen var for at lade 
arrangørerne afgøre datoen, men det 
skulle lægges omkring sidst august, 
eller først september. Der blev talt om 
at lægge en fast weekend. Krall blev 
som træfkoordinator ansvarlig for at 
tilskynde til en tidlig udmelding af en 
træfdato.

Ruth havde lavet et forslagsark til 
bladet, hvor der stod lidt om det 

kommende blad og forslag til hvad man 
kunne skrive om, og man kunne selv 
skrive forslag, som Ruth ville hjælpe 
med at bringe ud i livet. Raphaël havde 
tilbudt at lave layout til bladet, hvilket 
er særdeles kærkomment. Raphaël 
havde kontakt til en trykker, så han 
ville undersøge trykning og porto fra 
Holland. Rene F, spurgte om man evt. 
kunne lave bladet på engelsk, Det var 
der generelt ikke stemning for. Ruth 
havde kigget på muligheder for at 
oversætte nogle artikler mellem dansk/
hollandsk.

Thomas Funder orienterede om 
hjemmesiden, hvor han sammen 
med Johnny J. ville arbejde på en 
bedre integration med Facebook. Krall 
bemærkede vigtigheden af at bevare 
forummet/hjemmesiden med henblik 
på bevarelse af historiske data, som 
er ringe præserveret på facebook 
i forhold til en rigtig hjemmeside. 
Thomas og Johnny havde i øvrigt fået 
mange indtryk på træffet, som de ville 
arbejde videre med. 

Der blev talt lidt om budget til træf, 
Rene efterlyste lidt mere faste rammer. 
Formanden svarede at udgangspunktet 
er at alle træf er selvbetalte, bortset fra 
morgenmaden, som klubben giver 
inden for rimelighedens grænser, men 
bestyrelsen giver gerne tilskud til andre 
aktiviteter ud fra kriteriet, at penge 
bevilget til træf skal komme så mange 
medlemmer som muligt til gode. Så 
det var ikke for at være bureaukrater at 
tilskud skal vendes i bestyrelsen. 

Johnny fortalte at hollænderne havde 
lavet et spørgeskema som var blevet 
udsendt til medlemmerne for at blive 
klogere på stemningen om deres klub, 
og hvorfor medlemmer ikke mødte op 
på træf, eller hvorfor de gjorde. Der 
var generelt stemning for at gøre det 
samme i vores klub for at finde ud af, 
hvorfor der var så mange medlemmer, 
som vi kun så til et enkelt træf og så 
aldrig mere. Johnny J. bragte op, at 
vi måske skulle forsøge at få nogle 

flere endagstræf op og stå, da det er 
en mindre mundfuld for de knapt så 
garvede medlemmer.

Årets MR2 blev bragt på banen. 
Generelt har den nye metode ikke 
været nogen succes, så der blev 
snakket om at lave den om  igen, da 
det er blevet for ligegyldigt, og folk ikke 
har fået kredit for det arbejde der er 
blevet lagt i bilerne. Vi skulle forsøge 
at finde en mellemting. Krall foreslog 
at flytte afstemningen til lørdag, så det 
mere blev en del af træffet, i stedet for 
noget der skulle overstås inden man 
skulle hjem. Ruth spurgte til at få nogle 
udefra til at foretage vurderinger, 
hvortil nogle bemærkede at vi er dem 
der ved mest om MR2’ere, men man 
kunne godt arbejde med at få nogle 
eksterne input med i afstemningen. 
Det vigtigste var at vurderingerne lå på 
at fast tidspunkt, dvs. programsat på 
forhånd, så man havde  mulighed for 
at planlægge efter det. Den nuværende 
metode gav heller ikke anledning til at 
stille bilerne op til show. Den generelle 
stemning var at komme tættere på den 
traditionelle afstemningsmetode. Og 
at flytte vurderingen til lørdag i stedet 
for søndag, hvor folk gerne ville hjem. 
Johnny J. spurgte til flyers. Vi skal have 
pudset den nuværende af og lagt den 
på hjemmesiden til download og 
print.

Thomas Funder takkede til dette års 
træfarrangører, og takkede for god ro 
og orden på generalforsamlingen.

Træf arrangører 2016:
Forårstræf Øst, Jesper Hardenskou og 
Carsten Krall.

Efterårstræf Vest, Henning Kviesgård, 
med Mike som backup, men Henning 
forsøger at finde en i det jyske.

Til generalforsamlingen var mødt 18 
stemmeberettigede.

Således opfattet,
Ralf Schultz

Generalforsamling
MR2 Drivers Club Denmark

6. Sep. 2015, Vallø Camping, Køge

s
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Åbningstræf i Odense
29. – 31. maj 2015

Sæson 2015 åbnede vi på det 
forårsskønne Fyn, på DCU-
Odense City Camp. I løbet af 
fredag eftermiddag trillede den 
ene MR2 efter den anden ind på 
campingpladsen og blev stillet 
flot på rad og række. Glæden 
over at få bilerne ud af garagerne 
og at se hinanden igen var stor. 

Aftensmaden blev indtaget på en 
nærliggende Burger King, – med 
en meget laaangsom betjening. 
Her mødte vi de første af de 
‘nye’ biler som ikke var set før på 
klubtræf. Det var rigtig sjovt at se 
og høre om ejerne og deres biler. 
Et lille udpluk af dem kan I finde 
på midtersiderne her i bladet. 

I det hele taget skulle det blive 
karakteristisk for dette træf: at 
der kom mange ’nye’ biler og 
deres ejere. En anden nyhed 
var de mange børn der fik lov 
til at være co-drivere hos deres 
fædre og mødre. 

Efter indtagelse af klubbens 
morgenmad med det faste 
islæt af pålægschokolade til 
rundstykkerne, begav vi os til 
MFABiler i Odense http://www.
mfabiler.dk/odense-m Her 
havde vi rigtig god tid til at se 
og høre om hinandens biler.  
Det blev til nogle imponerende 
billeder af de mange flotte 
MR2ere. Mon ikke det er første 
gang at hele fem ZZW30ere stod 
side om side i Danmark? Hvor 
det tidligere har været AW11erne 
der var i overtal i klubben, ser 
vi nu flere og flere ZZW30ere, 
– og for den sags skyld også 
SW20ere.  

Christian havde arrangeret at de 
ansatte vurderede vores biler. 
Resultatet blev en 3. plads til 
Lars’ sorte SW20, 2. pladsen gik 
til Steffen og Ninis blå SW20 og 
Hennings røde AW11 løb med 
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førstepladsen. Tak til MFABiler for 
vurderingen, tak for en hyggelig 
lørdag formiddag, inklusiv 
sodavand og pølser. 

Så gik turen til Odense Gokart 
Hal, www.gokart-hal.dk. Der 
blev kørt godt til… nogle fik et 
par knubs, men ellers forløb det 
hele, nej ikke stille og roligt, men 
brølende med gode gummihvin 
i kurverne. Vi benyttede de fine 
parkeringsforhold til at gå rundt 
om bilerne og vurdere dem. 
Denne gang blev et nyt, forenklet 
vurderingssystem taget i brug. 
Det skal så efter lukketræffet vise 
sig om vi synes det er godt. Se 
referatet af generalforsamlingen 
andetsteds i bladet om hvordan 
det gik med det. 

Aftensmaden fik vi på det smukt 
beliggende Jensens Bøfhus i 
Fruens Bøge. Derefter tilbage 
til campingpladsen, og så den 
sædvanlige muntre auktion 
med Søren som auktionarius – 
og som sædvanlig med masser 
af gode tilbud. Mange gjorde et 
godt køb, og andre købte noget 
som de måske ikke lige stod og 
manglede, men som det bagefter 
var helt umuligt at forstå at man 
havde kunnet leve uden! 

Aftenunderholdningen leverede 
klubbens eget, berømte band: 
Dennis og Ralf, denne gang på 
guitar (de er også set og hørt 
spille på MR2 baglygter!). Er det 
nødvendigt at skrive at det var en 
fin aften?

Søndag formiddag var der igen 
tid til at sparke dæk, høre om 
vinterens projekter og få fine 
billeder i kassen. Efter en køretur 
på små fynske veje til Kerteminde 
Havn sagde vi farvel og på 
gensyn til hinanden til efterårets 
træf efter en forhåbentlig fin 
sommer-køre-sæson. 
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Efter festmiddagen var der den sædvanlige 
auktion, bestyret med stram, munter og 
hurtigt reagerende hånd af auktionarius 
Søren. Og denne gang var det ikke ’kun’ 
stumper fra vores garager der blev budt 
på. Henning havde fået Toyota til at donere 
diverse ting og sager: små modelbiler, 
slipsenåle, brochurer, et ur (!), mange 
drikkedunke og meget andet. Tak til Toyota 
Danmark. Hollænderne havde også fine 
sager med: flere modelbiler, diverse 
stumper, tegneserier, blade, manualer 
osv. osv. Sjovt var det, og nyttigt for 
klubkasserne!

Søndagen startede lige efter morgen-
maden med den årlige generalforsamling. 
Se referat her i bladet. 

Træffet og jubilæet sluttede søndag 
formiddag på festligste vis med kåring af 
årets biler. Der er nu så mange biler i de 
tre modeller: AW11, SW20 og ZZW30, at 
der i år var tre kategorier i konkurrencen. 
Resultaterne kan ses nederst på denne 
side. 

Til sidst er der bare at sige tak til alle 
deltagerne. Dejligt at se at så mange kunne 

være med til at fejre 30-årsjubilæet, både 
jer der var med fra start til slut, og jer der 
sluttede jer til træffet undervejs når det 
passede ind i jeres planer. 

Det triste er nu at vinteren og vinterhiet 
nærmer sig… men så er der jo også tid til 
at pusle lidt med MR2-projekterne.  Dem 
hører vi meget gerne om. Kontakt Ruth hvis 
du har en historie at fortælle. 

Tak for et herligt træf, og tak til 
arrangørerne, Johnny Jerry og Michael. Vi 
ses til åbningstræf, 3.-5. juni 2016, - eller 
måske før ?!

Årets biler – 2015
- resultatet af afstemningen blandt deltagerne på årets to træf

AW11
1. Henning
2. Carsten
3. Søren

SW20
1. Lars
2. Michael
3. Raphael

ZZW30
1. Ruth
2. Jesper
3. Hugo
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Da en norsk kammerat fortalte mig om 
”Sommertreff” og trackday-eventen på 
Arctic Circle Raceway, så var jeg ikke svær 
at friste. Jeg fik at vide at Norge på langs er 
sådan en smuk tur. Nå, ja så er 1.600 km til 
destinationen vel ingenting. 
Her ville mange så nok vælge den nemme 
og sikre løsning, nemlig tage ruten via GPS. 
Men jeg føler altid GPS’en gør en til slave: 
du følger med uden egentlig at observere 
hvor du reelt befinder dig. Så jeg fandt et 
kort over Norge fra 1983 hos mine forældre 
og tænkte: ”Dét er perfekt. Vi gør det!”

Hjemmefra plottede jeg få steder ind på 
kortet som jeg gerne ville forbi hvis min 
rute tillod det. Men ellers ville jeg bare lade 
mig overraske undervejs. Og i helvede, hvor 
blev jeg overrasket af de steder jeg kom 
forbi. Selvom 90% af rejsen var begrænset 
til 80 km/t så var det med et stort fedt smil 
på læben hele dagen. Okay, på enkelte 
strækninger var asfalten dog også så fæl at 
det kunne give organskader, men heldigvis  
 

var vejene på turen primært fornuftige. Alt i 
alt blev det til 14 dages roadtrip i Norge med 
4.387 km tilbagelagt og et samlet forbrug 
på 343 liter brændstof. 

Holdt den gamle bil så hele vejen? Nej. 
Men til alt held skete mit nedbrud 15 km 
fra destinationen, og en norsk mekaniker 
der også deltog i træffet, lavede den uden 
beregning :D

Jeg var kørt hjemmefra med en prototype 
til et aftermarket medløberhjul, og dette 
gik så stramt at selve hjulet overophedede 
og smeltede remmen i stykker, og til sidst 
satte lejet sig fast. Men jeg havde pakket 
ekstra remme og et brugt hjul med i 
bagagen, så jeg var kørende igen dagen 
efter.

Jeg er stadig forblændet af Norge og har 
lyst og mod på mere. Så lur mig om ikke jeg 
tager en ny omgang næste år. Så hvis andre 
er friske på eventyr, så er I velkomne. 

Af Christina Jensen, indehaver af en AW11 1986, ombygget til SuperCharger

Trackday på verdens
nordligste racerbane
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Lukketræffet var 30 års fødselsdag for MR2erne: AW11eren så dagens lys i 1985. Fødselaren havde imidlertid ikke det 
bedste vejr på sin fødselsdag: skybrud og heftige byger, men heldigvis med solskin ind imellem. Festmiddagen lørdag 
aften stod klubben for, og kokken Morten fra MH GrillService serverede en fin og sprød helstegt pattegris med dejligt 
tilbehør for næsten 40 MR2ejere og –venner fra hele Danmark. 

Skovlunde, www.palms.dk. I alt kom der 24 biler. 11 biler 
lod sig teste på Palm’s fine rullefelt. Spændingen var stor: 
hvor mange heste har den gamle MR2er smidt undervejs? 
Eller: har den lige så mange heste som der er blevet lagt i 

30 år MR2 Lukketræf 
i Køge, 4. – 6. September 2015

hollandske klub er efterhånden blevet ret så international 
og også flere af os fra Danmark er medlem af den, og det er 
blevet en tradition at vi deltager i hinandens træf. I år kører 
vi fem biler fra Danmark til 8th Dutch MR2 Weekend 2015, 
den 9. – 11. oktober. Sædvanen tro havde hollænderne også 
i år en lille gave med til deltagerne: et mærke til at sætte i 
ruden i anledning af de 30 år.  

Og det regnede… men heldigvis var der en masse store 
grill under et tag hvor vi kunne bænke os og spise vores 
medbragte grillmad.  Ind imellem regnbygerne kunne vi så 
sparke lidt dæk. 

Lørdag morgen kørte vi i samlet kortege til Palm’s Auto i 

den? Vi fik hver et udskrift af resultatet på rullefeltet med 
hjem. Tusind tak til ejeren af Palm’s Auto: René Pagh og 
hans team som holdt ekstraordinært åben. Tak for en dejlig 
lørdag formiddag – og for gode råd, en hjælpende hånd til 
skruer mv.!

Se billeder og videoer på FB MR2 Drivers Club Denmark og 
på www.mr2-driversclub.dk

Da det klarede lidt op, kørte vi ad små snoede veje igennem 
det smukke sjællandske sensommerlandskab til Roskilde 
Havn med de berømte isboder og derfra tilbage til Køge & 
Vallø Campingplads. Efter vurdering af bilerne gik vi i gang 
med den helstegte pattegris. Tak til Morten for dejlig mad. 

Træffet startede som sædvanlig allerede fredag eftermiddag 
hvor de fleste af deltagerne ankom, både ”gamle” kendinge 
og nye deltagere, og så hele fire biler fra den hollandske 
klub: to fra Holland, en fra Tyskland og en fra Schweiz. Den 
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hvor man vacuumpakker kødet, lader det 
ligge i vandbad, 54–58 grader, indtil det 
skal serveres. ”Og så brænder man det 
lige af på grillen i et par minutter,” slutter 
Ralf sin forklaring af med: ”sådan at det får 
stegeskorpe.”   

En anden specialitet Ralf har i sit hus, er 
en hottub som drengene sluttede aftenen 
af i. 

Tak til Ralf for en dejlig åbning af sæson 
2015!

Ralf har en meget spændende garage med 
masser af spændende maskiner, men også 
inde i huset er der fuld af tekniske finesser 
og maskiner, bl.a. en hjemmebygget 3D-
printer. 

Nå, men denne aften handlede det ikke om 
at få repareret utætte topstykker, indstillet 
tomgang eller afdrejet bremseskiver som 
er blot nogle af Ralfs berømte specialiteter, 
men om hyggesnak og at se hinanden 
ingen efter en lang vinter. Ralf havde lavet 
en perfekt oksesteg, tillavet Sous Vide 

Ralf inviterede til garagetræf den 21. marts. Nu skulle man tro at det var blevet 
dejligt nordisk forårsvejr, men nej: koldt var det, og frostrimen måtte skrabes af 
bilruderne…

Garagetræf hos Ralf

I den sorte AW11 som jeg huggede op,  
sad der en fin ny forbro. ”Den skal da i 
min MR2,” tænkte jeg. Min egen var noget 
rusten i kanterne og lettere bugget, sikkert 
fordi de forrige ejere havde sat en donkraft 
på den, og det kan den ikke tåle.  Da jeg fik 
min forbro skuet af, fik jeg et chok. Egentlig 
ville jeg bare have den nye på fordi min bil 
skal være i orden, men det her var langt 
mere alvorligt. Malingen på forbroen så 
sjov ud, og da jeg krattede lidt, bare med 
min finger, så var der sgu hul! 

Der var ikke andet at gøre end at få det lavet, 
og det var Jesper mand for. Perfektionister 
som vi begge er, kradsede vi lidt videre 
rundt omkring når vi nu var dernede, også i 
frunken (det forreste bagagerum), og fandt 
det som også er en svaghed i AW11erne: 
rust i bunden. 

Jesper skar det syge ud og skruede og 
svejsede den nye forbro på forvangen. Og 
så gjorde han det smarte at lave drænhuller 
i, for årsagen til rusten er at vandet ikke 
kan komme ud af forvangen. Det er ikke 

Rust i forbroen i min AW11
- har du tjekket din forbro?

Carsten Krall

den nemmeste reparation, for man skal 
nærmest stå på hovedet for at komme til 
der nedenunder bilen. 

Et godt råd til andre i klubben: Kig efter! 
Det er ikke et sted man lige ser eller tager 
af sin bil. Ikke engang synsmanden kan 
komme derop. Men det er farligt, for 
bilen er svækket. Tænk bare på hvad der 
vil ske ved et sammenstød: så bliver bilen 
krøllet sammen og du får en masse ind i 
kabinen. Køreegenskaberne kan også blive 
påvirket. 

Jesper kom med diagnosen: nedslidte bremseklodser. 
Stål mod stål. Og hvad gør man så lige ved det en lørdag 
formiddag? Først og fremmest måtte vi jo have fat i 
bremseklodser. THansen i Faaborg havde desværre ikke 
nogen bremseklodser til en MR2 ZZW30, men den flinke 
ekspedient kunne da oplyse os om at de kunne fås helt til 
kl. 16 på hovedlageret – i Middelfart! 

Efter en del overvejelser over forskellige 
løsningsmuligheder og telefoneren rundt til 
klubmedlemmer i omegnen, blev det til at kursen blev 
lagt om. Ikke mere Sydfyn i dag. Jesper og Birte kørte 
mod nord, til Middelfart, efter klodser, dernæst mod øst, 
til Marslev ved Langeskov, til Christian som heldigvis var 
hjemme og beredvilligt åbnede sit værksted med det 
hele: lift, værktøj og sodavand! 

I Christians værksted gik Carsten og Christian straks i 
gang med det ikke helt lette arbejde at få skilt bremserne 
ad så de var klar når Jesper og Birte nåede frem med 
klodserne. I mellemtiden kom Michael med Jeppe i sin 
sorte AW11er og Fie med Laura i sin røde SW20er fra 
Ringsted til Marslev/Langeskov og ikke til Langeland 
som vi egentlig havde aftalt. Man kan sige at Christian 
fik uventede gæster og Ruth særdeles kyndig hjælp til 
bremseklodsoperationen fra ikke mindre end fire MR2-
eksperter.  

Midt på eftermiddagen takkede vi Christian for det 
hele, fik en noget forsinket frokost på den lokale 
grillbar, og skiftede så program til det der skulle have 
været søndagens program: en tur til det nordlige Fyn, 
Kerteminde. Resten af dagen krydsede vi et dejligt 
forårs-Fyn fra Kerteminde i nordøst til campingpladsen 
Løgismose i vest. Michael guidede os – som den fynbo 
han jo inderst inde er – langs Odense fjord og forbi det 
gamle Lindøværft, gennem lysegrønne bøgeskove, små 

byer med blomstrende træer, ind imellem sol og blå 
himmel. Og de fem MR2ere gjorde jo ikke landskabet 
mindre smukt!

Til aftensmad havde vi på pladsens restaurant bestilt 
wienerschnitchel. Det skal jeg da love for at kokken 
havde lavet til os! Det skortede hverken på størrelsen 
på schnitchlen, ansjoser, ærter, bernaisesovs, mængden 
af vin eller små skarpe. Læg dertil underholdning ved 
en munter kok med mange historier! Det var svært for 
Michael og Fie at rive sig løs, men hjem ville de. 

Morgenkaffen var også tiltrængt denne dagen derpå 
– og vist godt det samme at der ikke var nogen fyldige 
brunsvigere. Men vejret var trist, vejrudsigten ikke 
lovende og aftenen havde været lidt hård ved nogle af 
os, så spørgsmålet var: skal vi opgive Langeland? Det 
endte med at Carsten og Signe og Ruth tog en omgang 
auto-turisme til Bagenkop med stop på en havnegrill og 
på hjemvejen et stop på gårdspladsen på Valdemar Slot 
på Tåsinge. Og så pløjede vi gennem regnbyger og våde 
motorveje til henholdsvis Solrød og Søborg. 

Så selv om turen uventet – eller måske var det bare 
traditionen tro? – skiftede retning og måske også blev 
mindre familie-hyggetur-agtig end planlagt, blev det igen 
en af de uforglemmelige oplevelser med vores MR2ere. 
Tusind tak til Jesper og Birte og til Carsten og Signe for 
både det gode initiativ og den fine planlægning af touren, 
herunder de gode priser I havde forhandlet jer frem til 
på hytterne. Gør I det igen? 

PS: Ruth takker så tusind mange gange for nok en omgang 
klubhjælp og for ikke at gå glip af det herlige samvær. Det 
kan man kalde klubsammenhold!
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Det hele startede i fin stil. Arrangørerne, 
Jesper og Birte i den sorte ZZW30er, 
Carsten og Signe i den røde AW11er, 
startede ud fredag aften fra Solrød med 
Ruth i den grå ZZW30er i deres hjulspor. Vi 
nåede frem til campingpladsen Løgismose 
på det vestlige Fyn mellem Assens og 
Faaborg, netop i tide til at få en rigtig dejlig 
bøf med det hele i pladsens gode italienske 
restaurant. 

Rundstykker og kaffe gjorde godt den 
følgende morgen, mens den solide fynske 
brunsviger måske var lige fyldig nok. Ud 
i bilerne og så næsen i retningen af det 
sydfynske øhav og Langeland. 

Endnu gik det fint. Alle var glade, solen 
skinnede og både musik og kommentarer 
flød mere eller mindre skrattede ud 
af walkitalkierne. På vejen ville vi lige 
runde den smukke Fåborg Havn og få en 
’iskage’ som Carsten sagde med et lettere 
altmodisch ord. 

Men så skete det: på vej ned til havnen, 
inde midt i byen, lød det i walkien fra Ruth: 
min bil lyder mærkeligt! 

Har vi nogensinde kørt en tur uden 
at mindst en bil er gået i stykker? På 
hollandsturene er det vist sket hver gang 
– eller er det kun tre gange? En gang var 
det noget med Jespers gear, en anden gang 
noget med Carstens startmotor, en tredje 
gang med hans kølervæske. På træffene 
husker vi alle noget med nyvåde veje, en 
rundkørsel og dernæst en karruseltur, og 
på sidste års Tour de Danmark noget med 
udsivende koblingsvæske. På en af de der 
hollandsture hvor det et øjeblik var lidt 
tvivlsomt om turen overhovedet kunne gå 
videre, var det så at Signe og Birte kreerede 
mottoet: Det handler jo bare om at være 
sammen!

Og det viste sig også på denne tur at være 
rigtigt. Ruth var parat til med det samme at 
bestille en ’vogn’ hjem, men sådan skulle 
det ikke være. 

Tour de Danmark  24.-26. april, 2015
Fyn rundt: vest og syd, nej nord og øst, - og så syd

Jeg ville gerne have en hardtop til min ZZW30er. Men 
hvor finder man sådan en – til en rimelig penge? 

Som sædvanlig var vores hollandske klubvenner 
behjælpelig. Michaël Jekel fandt en til mig sidste 
efteråret og opbevarede  den vinteren over for mig. 

I begyndelsen af juni kørte min søn og jeg så en lørdag 
eftermiddag mod Emmerich am Rhein hvor Michaël 
søndag formiddag monterede den med beslag og det 
hele. Tak, Michaël.

Den var oprindeligt blå – men nu er den med danske 
klubmedlemmers hjælp blevet fint metalgrå. Tak, 
Jesper. 

Det er noget anderledes at køre med hardtop – mere 
som en ’rigtig’ bil, men unægtelig behageligt når der 
køres stærkt på motorvej, - og langt. Og så håber jeg 
at kunne forlænge køresæsonen lidt i begge ender, 
forudsat at vejene er fri for salt. 

Projekt hardtop

Hvorfor er der ingen 
sorte sprinklerdyser i 
Mikes fronthjælm?

Sprinklerdyser?

 - af Ruth Mulvad
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Mads: ”Det er en SW20, 156 hk, årg. 1992, oprindelig tysk, men importeret til DK for cirka 
9 år siden. Kørt til dato: 196.000 km. Bilen fandt jeg i Horsens, faktisk ved at rent held da 
en kammerat taggede mig en annonce på den. 

Interessen for MR2 har været der i mange år eftersom jeg har min gang i diverse Toyota-
miljøer. Efter at have bygget på min Carina E gennem otte år tog jeg en hård beslutning, 
nemlig at sælge den, men kun til fordel for køb af en ny sommerbil. Valget stod mellem 
en w2 eller w3, men den her var den første jeg nåede ud og kigge på, og den vandt mit 
hjerte. 

Jeg er 26 år, bosat på Langeland. Toyotaer er min hobby, og jeg  forsøger at nå til forskellige 
træf og klubting så vidt muligt.”

Søren: ”Flemming og Søren bor i Holstebro hvor de fra start 1990’erne kom i den samme 
Motorcykel Club. Og er stadig aktive på Motorcykler.

Flemming arbejder som tekniker hos STS-biler i Lemvig. Søren sejler som 
maskinmester. 
Bilen: MR2 SW20, årg. 93, importeret fra Schweiz i 2007.

Projekt med bilen er at få den til at stå så original som mulig. Til vinter skal den blandt 
andet have nye fjedre og dæmpere.”

Torben: ”Jeg hedder Torben Hansen og har sidste år købt en AW11 som havde haft en 
frontskade. Pladearbejdet var lavet af en fra klubben, så det var rent skruearbejde at få 
bilen i en rigtig fin og original stand. Der var ingen rust i resten af bilen, så det lå jo til 
højrebenet. Bilen blev malet på hele fronten, og det sidste blev samlet. Så nu har jeg en 
fin original bil som jeg rigtig kan nyde i min fritid som selvstændig mekaniker.

Når det bliver vinter og bilen kommer i vinterhi, skal jeg have lavet motorrummet i stand, 
således at den bliver helt færdig, original.

Mine forventninger  til klubben er at møde andre som også brænder for deres MR2, nye 
som gamle, at vi får brugt og nydt bilerne så meget som muligt, og at vi ikke kun sparker 
til dækkene og tæller hk når de holder stille. Vi ved jo hvor meget en MR2 har at byde på, 
så det er det jeg nyder.”

Mads: ”Pludselig i april 2014 er den der – en superlækker ”spritny” MR2. Kilometertælleren 
viser 1.476 km og alt er nyt – den kan vi ikke stå for.

Da min mor fylder 65, tænker vi at den er perfekt som hygge- og sommerbil til hende, 
men desværre viser det sig hurtigt at den nok er lidt for lav. Så den bliver sat til salg igen 
– men det nager mig lidt at lade denne lækre ”nye” bil køre fra mig igen – så en hurtig 
beslutning! 

Senere blev jeg så MR2-ejer: Mads Molbjerg - 38 år - selvstændig - glad ejer af en MR2 
(som kun kommer ud i godt vejr).”

Nye biler på klubtræf i 2015
I årets løb har vi på både åbnings- og lukketræffet set nye 
herlige MR2ere i klubben samt deres ejere. Her er en lille 
håndfuld af dem. Læs ejernes egen præsentation af sig 
selv og deres MR2ere, og glæd jer til at se de fine biler – og 
møde deres stolte ejere i 2016!
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Morten: ”Jeg har nu i omtrent et år gået og kigget efter en SW22 turbo, men ikke rigtigt 
fundet en som der var helt i orden og rustfri. 

Så for cirka to måneder  siden fandt jeg en i Stuttgart. Og det dejlige ved den er, at 
der kun har været en ejer, og den står 100 % standard. Den stammer fra Californien. 
Ejeren har siden importeret den til Sydfrankrig, og til sidst til Stuttgart hvor han valgte 
at sælge den til en forhandler. Der stod den så da jeg tog til Stuttgart for at hente den og 
importere den til DK. 

Og siden jeg fik den, har jeg været den lykkeligste mand…køreglæden der er i sådan en 
bil, og charmen… Det kan ikke beskrives. 

Bilinfo: Toyota MR2 SW22 Turbo - 203HK, står fuldstændig standard, gået 310.000 km.”

Klaus: ”Jeg hedder Klaus Laursen, er 36 år.  Til daglig er jeg automekaniker hos VW. Jeg er 
bosat i Køge med min meget forstående kæreste Mia. 

Jeg er den super stolte ejer af en MR2 3dgte SW22 (original venstrestyret turbo), årgang 
1991. Jeg købte den af en gut fra Roskilde-området. Købte den fordi jeg altid har været 
forelsket i MR2, både AW11 og SW20, siden jeg var ung knægt. Den skal bruges til kørsel 
om sommeren og måske stille op til diverse 402m træf. Jeg er lige nu ved at bygge en ny 
og en hel del kraftigere motor til den. Den skal være klar til sommeren 2016.”

Emil: ”Bilen er årgang 1986, AW11 GT. 

Jeg købte den som ikke-kørende af en gut i Vordingborg. Jeg har jeg lavet alt på den selv, 
undtagen svejsningerne. Jeg er lige blevet færdig med at skifte kobling og indtræk. 

Jeg er cykelrytter, og jeg købte den bare for at have noget at lave, mens jeg var skadet.”

Lise: ”Jeg har altid kørt gamle biler og har haft flere ad gangen. Bilerne bruger jeg til 
hverdag og til at køre Historisk Rallysprint. Da jeg forrige efterår manglede en vinterbil, 
var det på tide at prøve noget nyt i stedet for at købe endnu en Peugeot 205gti.  Jeg fandt 
en AW11 fra 86. Den var lidt plaget af et hårdt liv med buler og rust, altså ingen kosmetisk 
perle. Prisen var god, og den var en drøm at køre.  Den har nu trillet mere end 50.000 
km og har tilmed også sikret mig en klassesejr i Munkebjerg Hill Climb sidste år. 
En afløser til AW11eren er dog allerede under opbygning: endnu en MR2er, en mk 3 som 
har haft en karriere som tracktoy. Derfor skal den lige føres tilbage til original stand. Så i 
håbet om at den grå AW11er kan klare endnu en vinter, har den nu fået fikset bagskærme. 
Men der er også blevet plads til endnu en AW11er! -  med Supercharger motor. Den står 
klar til Hill Climb.
Det var så historien om hvordan en enkelt MR2er kan blive til 3! ”

Steffen: ”Historien er vel hørt før: købte bilen, og den skulle bare lige sænkes lidt og have 
et sæt fine fælge..... men som altid tog det hele overhånd og mere vil have mere. 

Bilen blev bygget om i vinteren 13/14 og blev bygget med stylings-konkurrencer for 
øje, som fx Danmarks flotteste bil og de store shows i Elmia-hallerne i Sverige. Det er 
et fælles projekt med min kone, Nini, og vi har sammen fundet på idéerne og bygget 
bilen. 

Det er er en årg. 90, tysk import, 332.000 km på klokken. Sw20 gti.”
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en w2 eller w3, men den her var den første jeg nåede ud og kigge på, og den vandt mit 
hjerte. 

Jeg er 26 år, bosat på Langeland. Toyotaer er min hobby, og jeg  forsøger at nå til forskellige 
træf og klubting så vidt muligt.”

Søren: ”Flemming og Søren bor i Holstebro hvor de fra start 1990’erne kom i den samme 
Motorcykel Club. Og er stadig aktive på Motorcykler.

Flemming arbejder som tekniker hos STS-biler i Lemvig. Søren sejler som 
maskinmester. 
Bilen: MR2 SW20, årg. 93, importeret fra Schweiz i 2007.

Projekt med bilen er at få den til at stå så original som mulig. Til vinter skal den blandt 
andet have nye fjedre og dæmpere.”

Torben: ”Jeg hedder Torben Hansen og har sidste år købt en AW11 som havde haft en 
frontskade. Pladearbejdet var lavet af en fra klubben, så det var rent skruearbejde at få 
bilen i en rigtig fin og original stand. Der var ingen rust i resten af bilen, så det lå jo til 
højrebenet. Bilen blev malet på hele fronten, og det sidste blev samlet. Så nu har jeg en 
fin original bil som jeg rigtig kan nyde i min fritid som selvstændig mekaniker.

Når det bliver vinter og bilen kommer i vinterhi, skal jeg have lavet motorrummet i stand, 
således at den bliver helt færdig, original.

Mine forventninger  til klubben er at møde andre som også brænder for deres MR2, nye 
som gamle, at vi får brugt og nydt bilerne så meget som muligt, og at vi ikke kun sparker 
til dækkene og tæller hk når de holder stille. Vi ved jo hvor meget en MR2 har at byde på, 
så det er det jeg nyder.”

Mads: ”Pludselig i april 2014 er den der – en superlækker ”spritny” MR2. Kilometertælleren 
viser 1.476 km og alt er nyt – den kan vi ikke stå for.

Da min mor fylder 65, tænker vi at den er perfekt som hygge- og sommerbil til hende, 
men desværre viser det sig hurtigt at den nok er lidt for lav. Så den bliver sat til salg igen 
– men det nager mig lidt at lade denne lækre ”nye” bil køre fra mig igen – så en hurtig 
beslutning! 

Senere blev jeg så MR2-ejer: Mads Molbjerg - 38 år - selvstændig - glad ejer af en MR2 
(som kun kommer ud i godt vejr).”

Nye biler på klubtræf i 2015
I årets løb har vi på både åbnings- og lukketræffet set nye 
herlige MR2ere i klubben samt deres ejere. Her er en lille 
håndfuld af dem. Læs ejernes egen præsentation af sig 
selv og deres MR2ere, og glæd jer til at se de fine biler – og 
møde deres stolte ejere i 2016!
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Morten: ”Jeg har nu i omtrent et år gået og kigget efter en SW22 turbo, men ikke rigtigt 
fundet en som der var helt i orden og rustfri. 

Så for cirka to måneder  siden fandt jeg en i Stuttgart. Og det dejlige ved den er, at 
der kun har været en ejer, og den står 100 % standard. Den stammer fra Californien. 
Ejeren har siden importeret den til Sydfrankrig, og til sidst til Stuttgart hvor han valgte 
at sælge den til en forhandler. Der stod den så da jeg tog til Stuttgart for at hente den og 
importere den til DK. 

Og siden jeg fik den, har jeg været den lykkeligste mand…køreglæden der er i sådan en 
bil, og charmen… Det kan ikke beskrives. 

Bilinfo: Toyota MR2 SW22 Turbo - 203HK, står fuldstændig standard, gået 310.000 km.”

Klaus: ”Jeg hedder Klaus Laursen, er 36 år.  Til daglig er jeg automekaniker hos VW. Jeg er 
bosat i Køge med min meget forstående kæreste Mia. 

Jeg er den super stolte ejer af en MR2 3dgte SW22 (original venstrestyret turbo), årgang 
1991. Jeg købte den af en gut fra Roskilde-området. Købte den fordi jeg altid har været 
forelsket i MR2, både AW11 og SW20, siden jeg var ung knægt. Den skal bruges til kørsel 
om sommeren og måske stille op til diverse 402m træf. Jeg er lige nu ved at bygge en ny 
og en hel del kraftigere motor til den. Den skal være klar til sommeren 2016.”

Emil: ”Bilen er årgang 1986, AW11 GT. 

Jeg købte den som ikke-kørende af en gut i Vordingborg. Jeg har jeg lavet alt på den selv, 
undtagen svejsningerne. Jeg er lige blevet færdig med at skifte kobling og indtræk. 

Jeg er cykelrytter, og jeg købte den bare for at have noget at lave, mens jeg var skadet.”

Lise: ”Jeg har altid kørt gamle biler og har haft flere ad gangen. Bilerne bruger jeg til 
hverdag og til at køre Historisk Rallysprint. Da jeg forrige efterår manglede en vinterbil, 
var det på tide at prøve noget nyt i stedet for at købe endnu en Peugeot 205gti.  Jeg fandt 
en AW11 fra 86. Den var lidt plaget af et hårdt liv med buler og rust, altså ingen kosmetisk 
perle. Prisen var god, og den var en drøm at køre.  Den har nu trillet mere end 50.000 
km og har tilmed også sikret mig en klassesejr i Munkebjerg Hill Climb sidste år. 
En afløser til AW11eren er dog allerede under opbygning: endnu en MR2er, en mk 3 som 
har haft en karriere som tracktoy. Derfor skal den lige føres tilbage til original stand. Så i 
håbet om at den grå AW11er kan klare endnu en vinter, har den nu fået fikset bagskærme. 
Men der er også blevet plads til endnu en AW11er! -  med Supercharger motor. Den står 
klar til Hill Climb.
Det var så historien om hvordan en enkelt MR2er kan blive til 3! ”

Steffen: ”Historien er vel hørt før: købte bilen, og den skulle bare lige sænkes lidt og have 
et sæt fine fælge..... men som altid tog det hele overhånd og mere vil have mere. 

Bilen blev bygget om i vinteren 13/14 og blev bygget med stylings-konkurrencer for 
øje, som fx Danmarks flotteste bil og de store shows i Elmia-hallerne i Sverige. Det er 
et fælles projekt med min kone, Nini, og vi har sammen fundet på idéerne og bygget 
bilen. 

Det er er en årg. 90, tysk import, 332.000 km på klokken. Sw20 gti.”
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Det hele startede i fin stil. Arrangørerne, 
Jesper og Birte i den sorte ZZW30er, 
Carsten og Signe i den røde AW11er, 
startede ud fredag aften fra Solrød med 
Ruth i den grå ZZW30er i deres hjulspor. Vi 
nåede frem til campingpladsen Løgismose 
på det vestlige Fyn mellem Assens og 
Faaborg, netop i tide til at få en rigtig dejlig 
bøf med det hele i pladsens gode italienske 
restaurant. 

Rundstykker og kaffe gjorde godt den 
følgende morgen, mens den solide fynske 
brunsviger måske var lige fyldig nok. Ud 
i bilerne og så næsen i retningen af det 
sydfynske øhav og Langeland. 

Endnu gik det fint. Alle var glade, solen 
skinnede og både musik og kommentarer 
flød mere eller mindre skrattede ud 
af walkitalkierne. På vejen ville vi lige 
runde den smukke Fåborg Havn og få en 
’iskage’ som Carsten sagde med et lettere 
altmodisch ord. 

Men så skete det: på vej ned til havnen, 
inde midt i byen, lød det i walkien fra Ruth: 
min bil lyder mærkeligt! 

Har vi nogensinde kørt en tur uden 
at mindst en bil er gået i stykker? På 
hollandsturene er det vist sket hver gang 
– eller er det kun tre gange? En gang var 
det noget med Jespers gear, en anden gang 
noget med Carstens startmotor, en tredje 
gang med hans kølervæske. På træffene 
husker vi alle noget med nyvåde veje, en 
rundkørsel og dernæst en karruseltur, og 
på sidste års Tour de Danmark noget med 
udsivende koblingsvæske. På en af de der 
hollandsture hvor det et øjeblik var lidt 
tvivlsomt om turen overhovedet kunne gå 
videre, var det så at Signe og Birte kreerede 
mottoet: Det handler jo bare om at være 
sammen!

Og det viste sig også på denne tur at være 
rigtigt. Ruth var parat til med det samme at 
bestille en ’vogn’ hjem, men sådan skulle 
det ikke være. 

Tour de Danmark  24.-26. april, 2015
Fyn rundt: vest og syd, nej nord og øst, - og så syd

Jeg ville gerne have en hardtop til min ZZW30er. Men 
hvor finder man sådan en – til en rimelig penge? 

Som sædvanlig var vores hollandske klubvenner 
behjælpelig. Michaël Jekel fandt en til mig sidste 
efteråret og opbevarede  den vinteren over for mig. 

I begyndelsen af juni kørte min søn og jeg så en lørdag 
eftermiddag mod Emmerich am Rhein hvor Michaël 
søndag formiddag monterede den med beslag og det 
hele. Tak, Michaël.

Den var oprindeligt blå – men nu er den med danske 
klubmedlemmers hjælp blevet fint metalgrå. Tak, 
Jesper. 

Det er noget anderledes at køre med hardtop – mere 
som en ’rigtig’ bil, men unægtelig behageligt når der 
køres stærkt på motorvej, - og langt. Og så håber jeg 
at kunne forlænge køresæsonen lidt i begge ender, 
forudsat at vejene er fri for salt. 

Projekt hardtop

Hvorfor er der ingen 
sorte sprinklerdyser i 
Mikes fronthjælm?

Sprinklerdyser?

 - af Ruth Mulvad
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hvor man vacuumpakker kødet, lader det 
ligge i vandbad, 54–58 grader, indtil det 
skal serveres. ”Og så brænder man det 
lige af på grillen i et par minutter,” slutter 
Ralf sin forklaring af med: ”sådan at det får 
stegeskorpe.”   

En anden specialitet Ralf har i sit hus, er 
en hottub som drengene sluttede aftenen 
af i. 

Tak til Ralf for en dejlig åbning af sæson 
2015!

Ralf har en meget spændende garage med 
masser af spændende maskiner, men også 
inde i huset er der fuld af tekniske finesser 
og maskiner, bl.a. en hjemmebygget 3D-
printer. 

Nå, men denne aften handlede det ikke om 
at få repareret utætte topstykker, indstillet 
tomgang eller afdrejet bremseskiver som 
er blot nogle af Ralfs berømte specialiteter, 
men om hyggesnak og at se hinanden 
ingen efter en lang vinter. Ralf havde lavet 
en perfekt oksesteg, tillavet Sous Vide 

Ralf inviterede til garagetræf den 21. marts. Nu skulle man tro at det var blevet 
dejligt nordisk forårsvejr, men nej: koldt var det, og frostrimen måtte skrabes af 
bilruderne…

Garagetræf hos Ralf

I den sorte AW11 som jeg huggede op,  
sad der en fin ny forbro. ”Den skal da i 
min MR2,” tænkte jeg. Min egen var noget 
rusten i kanterne og lettere bugget, sikkert 
fordi de forrige ejere havde sat en donkraft 
på den, og det kan den ikke tåle.  Da jeg fik 
min forbro skuet af, fik jeg et chok. Egentlig 
ville jeg bare have den nye på fordi min bil 
skal være i orden, men det her var langt 
mere alvorligt. Malingen på forbroen så 
sjov ud, og da jeg krattede lidt, bare med 
min finger, så var der sgu hul! 

Der var ikke andet at gøre end at få det lavet, 
og det var Jesper mand for. Perfektionister 
som vi begge er, kradsede vi lidt videre 
rundt omkring når vi nu var dernede, også i 
frunken (det forreste bagagerum), og fandt 
det som også er en svaghed i AW11erne: 
rust i bunden. 

Jesper skar det syge ud og skruede og 
svejsede den nye forbro på forvangen. Og 
så gjorde han det smarte at lave drænhuller 
i, for årsagen til rusten er at vandet ikke 
kan komme ud af forvangen. Det er ikke 

Rust i forbroen i min AW11
- har du tjekket din forbro?

Carsten Krall

den nemmeste reparation, for man skal 
nærmest stå på hovedet for at komme til 
der nedenunder bilen. 

Et godt råd til andre i klubben: Kig efter! 
Det er ikke et sted man lige ser eller tager 
af sin bil. Ikke engang synsmanden kan 
komme derop. Men det er farligt, for 
bilen er svækket. Tænk bare på hvad der 
vil ske ved et sammenstød: så bliver bilen 
krøllet sammen og du får en masse ind i 
kabinen. Køreegenskaberne kan også blive 
påvirket. 

Jesper kom med diagnosen: nedslidte bremseklodser. 
Stål mod stål. Og hvad gør man så lige ved det en lørdag 
formiddag? Først og fremmest måtte vi jo have fat i 
bremseklodser. THansen i Faaborg havde desværre ikke 
nogen bremseklodser til en MR2 ZZW30, men den flinke 
ekspedient kunne da oplyse os om at de kunne fås helt til 
kl. 16 på hovedlageret – i Middelfart! 

Efter en del overvejelser over forskellige 
løsningsmuligheder og telefoneren rundt til 
klubmedlemmer i omegnen, blev det til at kursen blev 
lagt om. Ikke mere Sydfyn i dag. Jesper og Birte kørte 
mod nord, til Middelfart, efter klodser, dernæst mod øst, 
til Marslev ved Langeskov, til Christian som heldigvis var 
hjemme og beredvilligt åbnede sit værksted med det 
hele: lift, værktøj og sodavand! 

I Christians værksted gik Carsten og Christian straks i 
gang med det ikke helt lette arbejde at få skilt bremserne 
ad så de var klar når Jesper og Birte nåede frem med 
klodserne. I mellemtiden kom Michael med Jeppe i sin 
sorte AW11er og Fie med Laura i sin røde SW20er fra 
Ringsted til Marslev/Langeskov og ikke til Langeland 
som vi egentlig havde aftalt. Man kan sige at Christian 
fik uventede gæster og Ruth særdeles kyndig hjælp til 
bremseklodsoperationen fra ikke mindre end fire MR2-
eksperter.  

Midt på eftermiddagen takkede vi Christian for det 
hele, fik en noget forsinket frokost på den lokale 
grillbar, og skiftede så program til det der skulle have 
været søndagens program: en tur til det nordlige Fyn, 
Kerteminde. Resten af dagen krydsede vi et dejligt 
forårs-Fyn fra Kerteminde i nordøst til campingpladsen 
Løgismose i vest. Michael guidede os – som den fynbo 
han jo inderst inde er – langs Odense fjord og forbi det 
gamle Lindøværft, gennem lysegrønne bøgeskove, små 

byer med blomstrende træer, ind imellem sol og blå 
himmel. Og de fem MR2ere gjorde jo ikke landskabet 
mindre smukt!

Til aftensmad havde vi på pladsens restaurant bestilt 
wienerschnitchel. Det skal jeg da love for at kokken 
havde lavet til os! Det skortede hverken på størrelsen 
på schnitchlen, ansjoser, ærter, bernaisesovs, mængden 
af vin eller små skarpe. Læg dertil underholdning ved 
en munter kok med mange historier! Det var svært for 
Michael og Fie at rive sig løs, men hjem ville de. 

Morgenkaffen var også tiltrængt denne dagen derpå 
– og vist godt det samme at der ikke var nogen fyldige 
brunsvigere. Men vejret var trist, vejrudsigten ikke 
lovende og aftenen havde været lidt hård ved nogle af 
os, så spørgsmålet var: skal vi opgive Langeland? Det 
endte med at Carsten og Signe og Ruth tog en omgang 
auto-turisme til Bagenkop med stop på en havnegrill og 
på hjemvejen et stop på gårdspladsen på Valdemar Slot 
på Tåsinge. Og så pløjede vi gennem regnbyger og våde 
motorveje til henholdsvis Solrød og Søborg. 

Så selv om turen uventet – eller måske var det bare 
traditionen tro? – skiftede retning og måske også blev 
mindre familie-hyggetur-agtig end planlagt, blev det igen 
en af de uforglemmelige oplevelser med vores MR2ere. 
Tusind tak til Jesper og Birte og til Carsten og Signe for 
både det gode initiativ og den fine planlægning af touren, 
herunder de gode priser I havde forhandlet jer frem til 
på hytterne. Gør I det igen? 

PS: Ruth takker så tusind mange gange for nok en omgang 
klubhjælp og for ikke at gå glip af det herlige samvær. Det 
kan man kalde klubsammenhold!



www.MR2.dk 9

Da en norsk kammerat fortalte mig om 
”Sommertreff” og trackday-eventen på 
Arctic Circle Raceway, så var jeg ikke svær 
at friste. Jeg fik at vide at Norge på langs er 
sådan en smuk tur. Nå, ja så er 1.600 km til 
destinationen vel ingenting. 
Her ville mange så nok vælge den nemme 
og sikre løsning, nemlig tage ruten via GPS. 
Men jeg føler altid GPS’en gør en til slave: 
du følger med uden egentlig at observere 
hvor du reelt befinder dig. Så jeg fandt et 
kort over Norge fra 1983 hos mine forældre 
og tænkte: ”Dét er perfekt. Vi gør det!”

Hjemmefra plottede jeg få steder ind på 
kortet som jeg gerne ville forbi hvis min 
rute tillod det. Men ellers ville jeg bare lade 
mig overraske undervejs. Og i helvede, hvor 
blev jeg overrasket af de steder jeg kom 
forbi. Selvom 90% af rejsen var begrænset 
til 80 km/t så var det med et stort fedt smil 
på læben hele dagen. Okay, på enkelte 
strækninger var asfalten dog også så fæl at 
det kunne give organskader, men heldigvis  
 

var vejene på turen primært fornuftige. Alt i 
alt blev det til 14 dages roadtrip i Norge med 
4.387 km tilbagelagt og et samlet forbrug 
på 343 liter brændstof. 

Holdt den gamle bil så hele vejen? Nej. 
Men til alt held skete mit nedbrud 15 km 
fra destinationen, og en norsk mekaniker 
der også deltog i træffet, lavede den uden 
beregning :D

Jeg var kørt hjemmefra med en prototype 
til et aftermarket medløberhjul, og dette 
gik så stramt at selve hjulet overophedede 
og smeltede remmen i stykker, og til sidst 
satte lejet sig fast. Men jeg havde pakket 
ekstra remme og et brugt hjul med i 
bagagen, så jeg var kørende igen dagen 
efter.

Jeg er stadig forblændet af Norge og har 
lyst og mod på mere. Så lur mig om ikke jeg 
tager en ny omgang næste år. Så hvis andre 
er friske på eventyr, så er I velkomne. 

Af Christina Jensen, indehaver af en AW11 1986, ombygget til SuperCharger

Trackday på verdens
nordligste racerbane

16 www.MR2.dk

Lukketræffet var 30 års fødselsdag for MR2erne: AW11eren så dagens lys i 1985. Fødselaren havde imidlertid ikke det 
bedste vejr på sin fødselsdag: skybrud og heftige byger, men heldigvis med solskin ind imellem. Festmiddagen lørdag 
aften stod klubben for, og kokken Morten fra MH GrillService serverede en fin og sprød helstegt pattegris med dejligt 
tilbehør for næsten 40 MR2ejere og –venner fra hele Danmark. 

Skovlunde, www.palms.dk. I alt kom der 24 biler. 11 biler 
lod sig teste på Palm’s fine rullefelt. Spændingen var stor: 
hvor mange heste har den gamle MR2er smidt undervejs? 
Eller: har den lige så mange heste som der er blevet lagt i 

30 år MR2 Lukketræf 
i Køge, 4. – 6. September 2015

hollandske klub er efterhånden blevet ret så international 
og også flere af os fra Danmark er medlem af den, og det er 
blevet en tradition at vi deltager i hinandens træf. I år kører 
vi fem biler fra Danmark til 8th Dutch MR2 Weekend 2015, 
den 9. – 11. oktober. Sædvanen tro havde hollænderne også 
i år en lille gave med til deltagerne: et mærke til at sætte i 
ruden i anledning af de 30 år.  

Og det regnede… men heldigvis var der en masse store 
grill under et tag hvor vi kunne bænke os og spise vores 
medbragte grillmad.  Ind imellem regnbygerne kunne vi så 
sparke lidt dæk. 

Lørdag morgen kørte vi i samlet kortege til Palm’s Auto i 

den? Vi fik hver et udskrift af resultatet på rullefeltet med 
hjem. Tusind tak til ejeren af Palm’s Auto: René Pagh og 
hans team som holdt ekstraordinært åben. Tak for en dejlig 
lørdag formiddag – og for gode råd, en hjælpende hånd til 
skruer mv.!

Se billeder og videoer på FB MR2 Drivers Club Denmark og 
på www.mr2-driversclub.dk

Da det klarede lidt op, kørte vi ad små snoede veje igennem 
det smukke sjællandske sensommerlandskab til Roskilde 
Havn med de berømte isboder og derfra tilbage til Køge & 
Vallø Campingplads. Efter vurdering af bilerne gik vi i gang 
med den helstegte pattegris. Tak til Morten for dejlig mad. 

Træffet startede som sædvanlig allerede fredag eftermiddag 
hvor de fleste af deltagerne ankom, både ”gamle” kendinge 
og nye deltagere, og så hele fire biler fra den hollandske 
klub: to fra Holland, en fra Tyskland og en fra Schweiz. Den 
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førstepladsen. Tak til MFABiler for 
vurderingen, tak for en hyggelig 
lørdag formiddag, inklusiv 
sodavand og pølser. 

Så gik turen til Odense Gokart 
Hal, www.gokart-hal.dk. Der 
blev kørt godt til… nogle fik et 
par knubs, men ellers forløb det 
hele, nej ikke stille og roligt, men 
brølende med gode gummihvin 
i kurverne. Vi benyttede de fine 
parkeringsforhold til at gå rundt 
om bilerne og vurdere dem. 
Denne gang blev et nyt, forenklet 
vurderingssystem taget i brug. 
Det skal så efter lukketræffet vise 
sig om vi synes det er godt. Se 
referatet af generalforsamlingen 
andetsteds i bladet om hvordan 
det gik med det. 

Aftensmaden fik vi på det smukt 
beliggende Jensens Bøfhus i 
Fruens Bøge. Derefter tilbage 
til campingpladsen, og så den 
sædvanlige muntre auktion 
med Søren som auktionarius – 
og som sædvanlig med masser 
af gode tilbud. Mange gjorde et 
godt køb, og andre købte noget 
som de måske ikke lige stod og 
manglede, men som det bagefter 
var helt umuligt at forstå at man 
havde kunnet leve uden! 

Aftenunderholdningen leverede 
klubbens eget, berømte band: 
Dennis og Ralf, denne gang på 
guitar (de er også set og hørt 
spille på MR2 baglygter!). Er det 
nødvendigt at skrive at det var en 
fin aften?

Søndag formiddag var der igen 
tid til at sparke dæk, høre om 
vinterens projekter og få fine 
billeder i kassen. Efter en køretur 
på små fynske veje til Kerteminde 
Havn sagde vi farvel og på 
gensyn til hinanden til efterårets 
træf efter en forhåbentlig fin 
sommer-køre-sæson. 
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Efter festmiddagen var der den sædvanlige 
auktion, bestyret med stram, munter og 
hurtigt reagerende hånd af auktionarius 
Søren. Og denne gang var det ikke ’kun’ 
stumper fra vores garager der blev budt 
på. Henning havde fået Toyota til at donere 
diverse ting og sager: små modelbiler, 
slipsenåle, brochurer, et ur (!), mange 
drikkedunke og meget andet. Tak til Toyota 
Danmark. Hollænderne havde også fine 
sager med: flere modelbiler, diverse 
stumper, tegneserier, blade, manualer 
osv. osv. Sjovt var det, og nyttigt for 
klubkasserne!

Søndagen startede lige efter morgen-
maden med den årlige generalforsamling. 
Se referat her i bladet. 

Træffet og jubilæet sluttede søndag 
formiddag på festligste vis med kåring af 
årets biler. Der er nu så mange biler i de 
tre modeller: AW11, SW20 og ZZW30, at 
der i år var tre kategorier i konkurrencen. 
Resultaterne kan ses nederst på denne 
side. 

Til sidst er der bare at sige tak til alle 
deltagerne. Dejligt at se at så mange kunne 

være med til at fejre 30-årsjubilæet, både 
jer der var med fra start til slut, og jer der 
sluttede jer til træffet undervejs når det 
passede ind i jeres planer. 

Det triste er nu at vinteren og vinterhiet 
nærmer sig… men så er der jo også tid til 
at pusle lidt med MR2-projekterne.  Dem 
hører vi meget gerne om. Kontakt Ruth hvis 
du har en historie at fortælle. 

Tak for et herligt træf, og tak til 
arrangørerne, Johnny Jerry og Michael. Vi 
ses til åbningstræf, 3.-5. juni 2016, - eller 
måske før ?!

Årets biler – 2015
- resultatet af afstemningen blandt deltagerne på årets to træf

AW11
1. Henning
2. Carsten
3. Søren

SW20
1. Lars
2. Michael
3. Raphael

ZZW30
1. Ruth
2. Jesper
3. Hugo
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Åbningstræf i Odense
29. – 31. maj 2015

Sæson 2015 åbnede vi på det 
forårsskønne Fyn, på DCU-
Odense City Camp. I løbet af 
fredag eftermiddag trillede den 
ene MR2 efter den anden ind på 
campingpladsen og blev stillet 
flot på rad og række. Glæden 
over at få bilerne ud af garagerne 
og at se hinanden igen var stor. 

Aftensmaden blev indtaget på en 
nærliggende Burger King, – med 
en meget laaangsom betjening. 
Her mødte vi de første af de 
‘nye’ biler som ikke var set før på 
klubtræf. Det var rigtig sjovt at se 
og høre om ejerne og deres biler. 
Et lille udpluk af dem kan I finde 
på midtersiderne her i bladet. 

I det hele taget skulle det blive 
karakteristisk for dette træf: at 
der kom mange ’nye’ biler og 
deres ejere. En anden nyhed 
var de mange børn der fik lov 
til at være co-drivere hos deres 
fædre og mødre. 

Efter indtagelse af klubbens 
morgenmad med det faste 
islæt af pålægschokolade til 
rundstykkerne, begav vi os til 
MFABiler i Odense http://www.
mfabiler.dk/odense-m Her 
havde vi rigtig god tid til at se 
og høre om hinandens biler.  
Det blev til nogle imponerende 
billeder af de mange flotte 
MR2ere. Mon ikke det er første 
gang at hele fem ZZW30ere stod 
side om side i Danmark? Hvor 
det tidligere har været AW11erne 
der var i overtal i klubben, ser 
vi nu flere og flere ZZW30ere, 
– og for den sags skyld også 
SW20ere.  

Christian havde arrangeret at de 
ansatte vurderede vores biler. 
Resultatet blev en 3. plads til 
Lars’ sorte SW20, 2. pladsen gik 
til Steffen og Ninis blå SW20 og 
Hennings røde AW11 løb med 
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Nu har vi datoerne for årets første MR2-træf. Det bliver 

den 3.-5. juni 2016
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Jesper og Carsten er østholdet der arrangerer årets første 
træf, og det bliver et eller andet sted øst for Storebælt. 

Hold øje med sted og program på www.MR2.dk og FB: 
MR2 Drivers Club Denmark. 

I forårsnummeret af MR2-bladet kommer der mere info.

Åbningstræf

2016
Klubbiksen
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1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Thomas Funder, Referent: 
Ralf Schultz

2. Formandens beretning
Johnny orienterede om økonomien. 
Generelt går det godt. Beretningen 
blev taget til efterretning af 
generalforsamlingen.
Kontingentet blev fastholdt på 340 kr/
år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af 
regnskab, herunder fastlæggelse af 
kontingent
I kassererens fravær fremlagde 
formanden og Ruth regnskabet. Der 
blev talt om kassebeholdningen som 
er af en anseelig størrelse. Grunden er 
at vi gennem en længere periode har 
fastholdt kontingentet, på trods af at 
vi har fået trykt bladet gratis, dette for 
at undgå at skulle hæve kontingentet 
igen, hvis vi ikke længere ville kunne få 
trykt bladet gratis.
Henning orienterede om klubbiksen. 
Regnskabet for klub og klubbiks blev 
godkendt med applaus.

4. Valg til bestyrelsen, på valg er,
bestyrelsesmedlemmer: 
Henning Kviesgård, Michael Dyremose
suppleanter: Ralf Schultz, Jesper 
Hardenskou. Alle modtog genvalg.

5. Indkomne forslag: 
Bestyrelsen havde ikke modtaget 
forslag.

6. Eventuelt
Søren foreslog at rykke efterårstræffet 
14 dage frem for at øge chancen for 
bedre vejr. Stemningen var for at lade 
arrangørerne afgøre datoen, men det 
skulle lægges omkring sidst august, 
eller først september. Der blev talt om 
at lægge en fast weekend. Krall blev 
som træfkoordinator ansvarlig for at 
tilskynde til en tidlig udmelding af en 
træfdato.

Ruth havde lavet et forslagsark til 
bladet, hvor der stod lidt om det 

kommende blad og forslag til hvad man 
kunne skrive om, og man kunne selv 
skrive forslag, som Ruth ville hjælpe 
med at bringe ud i livet. Raphaël havde 
tilbudt at lave layout til bladet, hvilket 
er særdeles kærkomment. Raphaël 
havde kontakt til en trykker, så han 
ville undersøge trykning og porto fra 
Holland. Rene F, spurgte om man evt. 
kunne lave bladet på engelsk, Det var 
der generelt ikke stemning for. Ruth 
havde kigget på muligheder for at 
oversætte nogle artikler mellem dansk/
hollandsk.

Thomas Funder orienterede om 
hjemmesiden, hvor han sammen 
med Johnny J. ville arbejde på en 
bedre integration med Facebook. Krall 
bemærkede vigtigheden af at bevare 
forummet/hjemmesiden med henblik 
på bevarelse af historiske data, som 
er ringe præserveret på facebook 
i forhold til en rigtig hjemmeside. 
Thomas og Johnny havde i øvrigt fået 
mange indtryk på træffet, som de ville 
arbejde videre med. 

Der blev talt lidt om budget til træf, 
Rene efterlyste lidt mere faste rammer. 
Formanden svarede at udgangspunktet 
er at alle træf er selvbetalte, bortset fra 
morgenmaden, som klubben giver 
inden for rimelighedens grænser, men 
bestyrelsen giver gerne tilskud til andre 
aktiviteter ud fra kriteriet, at penge 
bevilget til træf skal komme så mange 
medlemmer som muligt til gode. Så 
det var ikke for at være bureaukrater at 
tilskud skal vendes i bestyrelsen. 

Johnny fortalte at hollænderne havde 
lavet et spørgeskema som var blevet 
udsendt til medlemmerne for at blive 
klogere på stemningen om deres klub, 
og hvorfor medlemmer ikke mødte op 
på træf, eller hvorfor de gjorde. Der 
var generelt stemning for at gøre det 
samme i vores klub for at finde ud af, 
hvorfor der var så mange medlemmer, 
som vi kun så til et enkelt træf og så 
aldrig mere. Johnny J. bragte op, at 
vi måske skulle forsøge at få nogle 

flere endagstræf op og stå, da det er 
en mindre mundfuld for de knapt så 
garvede medlemmer.

Årets MR2 blev bragt på banen. 
Generelt har den nye metode ikke 
været nogen succes, så der blev 
snakket om at lave den om  igen, da 
det er blevet for ligegyldigt, og folk ikke 
har fået kredit for det arbejde der er 
blevet lagt i bilerne. Vi skulle forsøge 
at finde en mellemting. Krall foreslog 
at flytte afstemningen til lørdag, så det 
mere blev en del af træffet, i stedet for 
noget der skulle overstås inden man 
skulle hjem. Ruth spurgte til at få nogle 
udefra til at foretage vurderinger, 
hvortil nogle bemærkede at vi er dem 
der ved mest om MR2’ere, men man 
kunne godt arbejde med at få nogle 
eksterne input med i afstemningen. 
Det vigtigste var at vurderingerne lå på 
at fast tidspunkt, dvs. programsat på 
forhånd, så man havde  mulighed for 
at planlægge efter det. Den nuværende 
metode gav heller ikke anledning til at 
stille bilerne op til show. Den generelle 
stemning var at komme tættere på den 
traditionelle afstemningsmetode. Og 
at flytte vurderingen til lørdag i stedet 
for søndag, hvor folk gerne ville hjem. 
Johnny J. spurgte til flyers. Vi skal have 
pudset den nuværende af og lagt den 
på hjemmesiden til download og 
print.

Thomas Funder takkede til dette års 
træfarrangører, og takkede for god ro 
og orden på generalforsamlingen.

Træf arrangører 2016:
Forårstræf Øst, Jesper Hardenskou og 
Carsten Krall.

Efterårstræf Vest, Henning Kviesgård, 
med Mike som backup, men Henning 
forsøger at finde en i det jyske.

Til generalforsamlingen var mødt 18 
stemmeberettigede.

Således opfattet,
Ralf Schultz

Generalforsamling
MR2 Drivers Club Denmark

6. Sep. 2015, Vallø Camping, Køge

s



4 www.MR2.dk

3   -  Formandes klumme 
      -  MR2-bladet produceres af

4   -  Indhold

5  -  2016 træf  
 

6  -  Åbningstræf i Odense 
      

8  -  Trackday på verdens nordligste  
          racerbane

10  -  Garagetræf hos Ralf 
        -  Rust i forbroen i min AW11 

11  -  Projekt hardtop 
                  -  Sprinklerdyser? 

12 -  Nye biler på klubtræf i 2015

14  -  Tour de Danmark 

16  -  30 år MR2. Lukketræf

20  -  Generalforsaling

 21  -  28 MR2ere til træf i Holland.

 

     10 - Garagetræf hos Ralf

 

     14 - Tour de Danmark

 

     16 - 30 år MR2 Lukketræf

 

     6 - Åbningstræf i Odense

 

     8 - Trackday på verdens nordligste  
            racerbane

 

     10 - Rust i forbroen i min AW11 

www.MR2.dk 21

28 MR2ere til træf i Holland. Fem var danske. 
9.-11. oktober 2015 i Delden - af Team MR2 DK
Denne MR2-weekend var den 8. i rækken 
af internationale træf som den hollandske 
klub arrangerer hvert år, og hver gang med 
et nyt tema. På dette træf blev MR2’s 30års 
fødselsdag fejret, og naturligvis med Japan  
som tema: Made in Japan. I år var vi i alt fem 
biler fra Danmark: Tre AW11ere: Johnny, 
Michael og Fie, Carsten og Signe, og to 
ZZW30ere: Jesper og Birthe, Ruth. 

Det bedste – på dette træf
Søndag aften på vej hjem fra Holland: jyderne 
er kørt videre nordpå via A7, og sjællænderne 
sidder nu bænket omkring det sædvanlige 
bord i cafeteriet på færgen Deutschland der 
lige har lagt ud fra Puttgarten med kurs mod 
Rødby: 

”De tre bedste ting på denne 8th Dutch MR2 
Weekend?”

Svarene falder prompte: 

Johnnys udklædning til Japanermiddagen 
om lørdagen – og i det hele taget de danske 
japaner-kostymer og Signes styling af os til 
japaner-look med hvid make up og pinde 
i håret. Og så naturligvis: Carstens flotte 1. 
præmie for træffets flotteste bil. Til lykke med 
pokalen, Carsten!

Men der var også præmier til os andre. Nyt 
i år var nemlig en quiz i tre runder: hvem 
har mest faktaviden om MR2erne, og hvem 
kender bedst stumper til henholdsvis AW11, 
SW20 og ZZW30? Og hvad hedder så lige 
hængsel til forklap, relæ til servostyring, 
gearvælgerbeslag, tankklaplås, prop til 
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Signe Jensen
Carsten Krall
Henning Kviesgaard
Ruth Mulvad 

Forsidebillede
Christina Jensens MR2 på Arctic 
Circle Raceway, 2015

Oplag
120 stk. 

Alt materiale er © MR2-driversclub.
dk, oktober 2015.
Eftertryk er ikke tilladt uden 
redaktionens skriftlige tilladelse.
Redaktionen slut 1. november 2015.
ISBN 1902-7060

Deadline for næste blad nr. 71,  
forår 2016
1. februar 2016

Så er det ved at være slut 
på sæson 2015, i hvert fald 
for os der ikke må køre om 
vinteren. Et sidste træf, 
nemlig hos vores hollandske 
venner, er netop overstået, så 
der kom lige 1.500 km. mere 
på tælleren inden stilstand. 
Det var et meget fint træf 
som du kan læse om i bladet. 

Angående vores hollandske 
søsterklub, så har vi nu 
indledt et samarbejde om at 
få lavet klubbladet i Holland 
med vores egen Ruth 
Mulvad som styrende organ, 
så du sidder sikkert med et 
blad med helt nyt layout…., 
ja, jeg har jo ikke selv set det 
i skrivende stund, men det 
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skulle gerne være meget 
bedre.
 
Vinter er jo projekttid, så 
husk at dele med os andre. 
Tag masser af billeder, og 
kontakt Ruth. Du kan enten 
selv skrive historien, eller 
fortæl Ruth om projektet, 
så skriver hun. Vær med til 
at gøre det næste klubblad 
interessant.

God fornøjelse med 
klubbladet og vi ses 
derude…
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Johnny Friis
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kofanger, holder til trækaksel på engelsk? 
Birthe (og Google translate) oversatte 
ihærdigt til engelsk. Og hvem vidste så mest? 
AW11-gruppen løb med guldet (nogle sagde: 
naturligvis! De har jo haft deres bil skilt 
ad flest gange!?). Og hvem vidste mindst? 
Hmmm…. 30erne måtte nøjes med bronze.

Og så alt det andet fine på årets Dutch MR2 
Weekend
Og så er der jo alt det andet som bare ligesom 
er der, hvert år, men som gør disse weekender 
til noget helt særligt. 

Arrangementet er næsten overdådigt, men 
prismæssigt overkommeligt. Vi bor på hotel, 
to nætter med fuld forplejning, inkl. betaling 
for at deltage i MR2.nl-klubbens weekend, til 
en pris af ca. 1000 kr. pr. person.  Vi får masser 
af små gaver. Dette træf begyndte med at der 
en dag et par uger før træffet i vores postkasser 
lå en tyk kuvert med en japansk lanterne. På 
lanternens sider var der skrevet ens navn, 
stedet for træffet og så programmet. I løbet 
af træffet dryppede smågaverne ned, denne 
gang var det diverse japanerting: japansk te, 
risskål, spisepinde, vifte… Og så fik vi danskere 
en særbehandling: en blå festivalstol som 
ellers kun blev uddelt som belønning til de 
hollændere der havde deltaget mere end fire 
gange i den internationale weekend. Vi vil 
lufte stolen når vi ses til åbningstræffet den 
3. – 5. juni!
Vi havde også gaver med: sikkerhedsveste 
med hollandsk og dansk logo. Klubbiksen 
sælger de resterende veste: så skynd dig hvis 
du vil have fingre i en.  

Om lørdagen var vi på tre køreture i 
omegnen af Delden som ligger i det østlige 
Holland, tæt på den tyske grænse og ca. 
600 km. fra København.  Vejene var smalle 
og indimellem havde brolæggeren ikke lige 
været forbi for nylig, men landskabet var 
smukt, gårdene store og særdeles velholdte. 
Efter sigende er omegnen værd at besøge 
når tulipanerne blomstrer. Nu var der bare 
grønne græsmarker og lange rækker af majs, 
majs og atter majs. 

På køreturene kan man så sidde i sin egen 
MR2 og nye synet af de mange andre man 
kører på rad og række med. Et helt særligt 
syn er jo når en parkeringsplads er helt fyldt 
op af MR2ere i alle modeller og farver,  udstyr 
og stylinger.  Og der bliver tid til at snakke 
med MR2folkene fra Holland, Tyskland og 
Schweiz – folk som vi efterhånden er kommet 
til at kende. Nogle besøger også os på vores 
træf i Danmark, og nogle af os er medlem af 
hinandens klubber. 

Lørdagens frokost fik vi på et hotel som 
serverede typiske egnsretter: suppe med 
kødboller, masser af kødpålæg, ost, Dutch 
Krokettten og rosinbrød, dertil kaffe og te. 
Vi fik også oplyst at hollænderne her taler en 
særlig, uforståelig dialekt… Hollands svar på 
hvordan man taler på Mors? i Sønderjylland?

Eftermiddagen gik med rundvisning på det 
lokale damplokomotivmuseum, drevet af 
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Det er altid spændende at høre om medlemmernes biler:   
hvad deres ejere tænker om dem, gør ved dem og bruger  
dem til.

Der er også altid brug for at få gode tips til hvad 
vi kan gøre ved de gamle biler: hvordan man re-
parerer dem, forbedrer dem, styler dem osv.  

Kontakt Ruth Mulvad hvis du har ideer, vil interviewes, 
eller skrive til MR2-bladet. 
rm@inquam.dk, på FB eller tlf. 20780661. 

Deadline for næste blad nr. 71, forår 2016

1. februar 2016

Har du en  
historie til MR2- bladet? 

Toyota i Ølgod, Fredericia, Køge og på Amager tilbyder 
alle medlemmer i MR2-klubben rabat på originale Toyota 
reservedele.  Sig blot at du er medlem – så tjekker de dig i 
medlemslisten.

Alm. orginale reservedele 25%
Dæk                                          25%
Starter og generator         25%

Toyota i Ølgod, tlf. 75244177
Toyota i Fredericia, tlf. 75924100
Toyota på Amager, tlf. 32468000
Toyota i Køge, tlf. 56637000

Rabat til MR2-klubbens 
medlemmer

Har du mulighed for og lyst til at annonce og dermed 
sikre at bl.a. klubbladet kan komme ud? Eller kender du 
nogen som har det?

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 eler skriv til redaktionen. 

Annoncepriser

- Medlemssiden - - Medlemssiden -

- Medlemssiden -
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frivillige med hang til originale detaljer. Det 
’koster’ 40.000 liter vand med en kogetid 
på 5 timer at køre den lille time som turen 
med damplokomotivet tager tur/retur på de 
gamle togskinners ca. 7 km. lange (korte?) 
strækning. Solen skinnede, toget vuggede…

Lørdag aften var så den store fest med 
temaet Japan. Det asiatiske/japanske 
køkken tyvstartede vi med allerede fredag. 
Lørdag stod den så på grill med tilbehør. Og 
udklædningen? Ja, som sædvanlig var det 
de danske deltagere som tegnede billedet, 
både med udklædning og udholdenhed 
til ud på de små timer med små skarpe af 
klubspecialiteten Dirty Harry – og dertil 
store øltårne. Ind imellem lidt bowling på 
hotellets baner der i øvrigt fik lidt blandede 
vurderinger fra klubbens erfarne udøvere. 

Og hvad så?
Hygge, latter, snak, nye oplevelser, masser af 
kørte kilometer sammen med gode venner, 
masser af flotte MR2ere.

Køreturen Danmark-Holland retur er i sig 
selv en stor fornøjelse. Alle fem biler klarede 
i år de ca. 1.300 km. uden problemer, - for 
øvrigt lige som sidste år!  

Tak til den hollandske klub www.MR2.nl for 
et hyggeligt, sjovt og fint træf.

Vi ses igen til næste år – og med endnu flere 
biler?




