


Har du en historie til MR 
bladet? 

Det er altid spændende at høre om 
medlemmernes biler: Hvad har du 
brugt din bil til i løbet af sommeren? 
Kørt på sommerferie? På træf? på 
bane? Inden næste nummer af bladet 
udkommer, har det været vinter. Hvad 
har du lavet ved din MR2? Kontakt 
redaktionen med din historie: tlf. 
20780661. 

Deadline for næste blad nr. 73, forår 
2017: 1. februar 2017

Rabat til MR2-klubbens 
medlemmer 

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

Annoncepriser
 
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. 

Medlemssiden 
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Fredag aften var der den traditionelle 
auktion. Den første overraskelse kom: 
Hvad byder I for Hugos øl? Den gik for 
4 €. Og lidt efter endnu en overraskelse 
af samme skuffe: Hvad skal Michaëls øl 
koste? Den blev budt helt op i 11 €! og 
det fortsatte: Hvad skal Jespers øl koste? 
Og Edwards?... og sådan blev det ved. 
Der var øl med etiketter med navne flere 
MR2ejere, og priserne på varierede meget 
selvom det var nøjagtig samme slags øl! 

Efter middagen var der ikke andet program 
end det vi selv lavede… og nogle lavede et 
langt program helt ud på de små timer. 

Et kloster, en pølse, ein Prosit, masser af 
pærer, en færge og en ruin
Lørdag og søndag var vi på fem køreture. 
Hollændernes køreture er altid nøje 
planlagte, og vi får udleveret en detaljeret 
kørselsvejledning til ruten som går ad små 
snoede veje. Vi skal dreje sådan ca. hver 
0,2 eller 2 km, så der er mange muligheder 
for at køre forkert! Det gælder om at følge 
godt i røven på bilen foran – og så have sin 
walkie åben.   

Lørdagens første tur gik til et kloster 
hvor Raphaël tog fotos af alle bilerne 
med den gamle smukke bygning som 
baggrund. Billederne fik vi næste dag 
på fint fotopapir. Frokosten havde en af 
de hollandske medlemmer arrangeret i 
sin bilklargøringshal. Den var naturligvis 
pyntet op til en tysk pølse-Stube med 
pølser med karry og ketchup på menuen. 
Den næste flotte køretur  blev ledsaget 
af ægte tysk slagermusik fra den CD, Ein 
Prosit, som vi havde fået foræret. Turen 
gik til en pære- og æbleplantage med 
produktion af diverse slags snaps. Den 
guidede rundtur fik vi danske nu ikke så 
meget ud af.. så godt er vores hollandske 
trods alt ikke endnu! Men pærerne og 
snapsen smagte godt. 

Turen søndag formiddag var utrolig flot 
igennem det vandrige Holland med 
smukke broer og også et smut ind i 
Tyskland. Turen endte efter en kort sejltur 
med en lille færge ved en gammel flot 
restaureret slotsruin med en fantastisk 
udsigt. 

Og så var der oktoberfesten lørdag aften
Alle på nær en enkelt deltager eller to 
havde på en eller anden måde klædt sig 
om til et passende dress. Nogle havde 
signaleret oktoberfest med et forklæde, 
en tyrolerhat, en ternet skjorte, eller et  
par seler. Mange manglede bare at tale 
tysk for at kunne gå for at være Heidi’er og 
Helmut’er til oktoberfest: Der manglede 
hverken Lederhosen med seler eller 
Dirndl tyrolerkjoler, fletninger, lange 
hvide strømper og røde sko. 

Der var dejlig middag – og mere auktion 
over flere navngivne øl, og også en hel 
kasse øl! Hvem der nu kunne have sådan 
en med hjem i sin MR2er! Det går i hvert 
fald ikke i en ZZW30. Kassen endte i 
Carstens AW11. 

Og gode gamle lege var der, af den slags 
som man(d) finder på markeder. Der blev 
savet og savet i gamle træstammer. Signe 
og Carsten havde luret at der var noget 
med tyngdekraften i måden at holde 
saven på, og så vandt de den konkurrence. 
Sømslagningen var vi ikke helt så dygtige 
til. Carsten var suveræn til at holde en øl ud 
i strakt arm i længst tid, 17 minutter siges 
det. Vi var alle gode til at plaffe balloner 
ned, og vi vandt masser af T-shirts i ultra 
store xx…L-størrelser. 

MR2 Holland, The Best MR2 Friendship 
Club
Hvordan kan man nyde at stå op fredag 
før en vis mand, komme sent hjem 
søndag og køre ca. 1.700 km på 2 ½ døgn, 
og det i gamle biler? Det kan man fordi 
det er herligt at være sammen med gode 
bilvenner! Som en påskønnelse for dette 
venskab havde vi en gave med til den 
hollandske klub: en stor pokal med to 
hænder der tager hinanden i hånden og 
indskriften: MR2 Holland, The Best MR2 
Friendship Club, from MR2 Denmark.

Hvad var de fem bedste ting? 
Signe og Carsten: Det var i hvert fald fint 
at så mange var udklædte. Flemming og 
Gitte: Det var mægtig hyggeligt. Det var 
dejligt at mærke sammenholdet i gruppen, 
og at vi som nye på hollandstræffet blev så 
godt modtaget af alle. Men måske tager vi 
næste år en fridag om mandagen…
Jesper og Birthe: Det var alt det sædvanlige: 
hyggen, køreturen, vennerne, de ting man 
ser i Holland. Og som noget særligt denne 
gang: at alle havde gjort noget ud af det. Vi 
har aldrig før set så mange udklædte. 
Johnny: Det bedste for mig er samværet 
med kliken (ja, det er jer!), og de mange 
kilometer man får i bilen. Og mig selv: 
Det fine arrangement, de mange grin og 
dejlige snakker om biler og andre ting. 

Og hvad så næste år? Kører vi igen til 
Holland? 
Næste træf er nr. 10, og Raphaël har 
annonceret at det bliver det sidste i 
serien af internationale hollandske MR2-
weekender. Datoerne ligger klar: den  
6.-7. og 8. oktober 2017.  Og hvor det skal 
være, dukker op i brev med et meget 
mærkeligt indhold…

Tilmelding til 10. Dutch MR2 Weekend på 
FB Toyota MR2 Club Nederland

Se billeder fra 9. Hollandske MR2-
Weekend på www.MR2.nl og på 
www.MR2.dk

ruthmulvad
Udstregning
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Så er det ved at være slut 
med sæsonen 2016. Min 
MR2 er sat ind i varmen og 
kommer ikke ud og lege 
mere i år. Sidste træf blev en 
tur til Holland som du kan 
læse om i dette blad.

Så er det igen tid til 
vinterprojekter i garagen. Jeg 
har selv et AW11 Cabriolet-
projekt som jeg SKAL i gang 
med efter fire år på standby. 
Har du et projekt, så husk at 
tage lidt billeder og kontakt 
Ruth, så det kan komme 
i klubbladet og inspirere 
os andre. Har du ikke et 
projekt, så kan du måske 
blive inspireret ved at læse 
dette blad.

Ellers er det på Facebook og 
mr2.dk det foregår de næste 
måneder. Vi har jo fået ny 

 
 
Formand & medlemshåndtering
Johnny Friis
Ellipsen 19B, 7000 Fredericia
Tlf. 40303953
formand@mr2driversclub.dk

Næstformand
Carsten Krall
Karlstrup Strandvej 35
2680 Solrød Strand
Tlf. 40630147
cks_krall@hotmail.com

Kasserer
Michael Dyremose
Ellebækgårdsvej 13, 5800 Nyborg
Tlf. 40982552
michael@dyremose.it

Træfkoordinator
Søren Pedersen
Ribelandevej 84A, 6100 Haderslev
Tlf. 73520299
lisoe@youseeme.dk

Webmaster
Kurt Moskjær Andersen
Rolighedsvej 2
6920 Videbæk
Tlf. 28195668
kurt@moskjaer-andersen.dk

Sekretær
Ruth Mulvad
Engkrogen 30, 2860 Søborg
Tlf. 20780661
rm@inquam.dk

Klubbiks
Henning Kviesgaard
Karen Blixens Vej 1M, 7430 Ikast
Tlf. 24829837
h.Kviesgaard@gmail.com

Øvrige bestyrelse
Mike Iversen
Gormsgade 26A, 7100 Vejle
Tlf. 28606379
mri1803@gmail.com

Jesper Hardenskou
Ægyptensvej 21, 2770 Kastrup
Tlf. 28253133
jesperhardenskou@gmail.com

Suppleanter
Flemming Burmølle Markusen
Måbjerg Skolevej 18, 7500 
Holstebro
Tlf. 40295520
b.markusen@mail.dk

Formandens klumme
Johnny Friis

webmaster, Kurt Andersen 
hedder han, som har påtaget 
sig den kæmpe opgave det 
er at holde mr2.dk kørende.
Det tager selvfølgelig lidt 
tid at sætte sig ind i og 
fejlrette mm., men Kurt er 
allerede i fuld gang med 
opgaven og har også lagt 
nye træfbilleder ind. Så 
herfra en opfordring til jer 
om at være aktive på mr2.
dk så vi kan få gang i siden 
igen. Finder I fejl, skriver I 
bare til webmaster@mr2-
driversclub.dk .

Men inden du går i garagen 
eller hopper på mr2.dk, er 
det tid til lidt inspirerende 
læsning. God fornøjelse 
med klubbladet.

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
Johnny Friis
Mads Fakkemohs Hansen
Ruth Mulvad 
Freddie Kampmann Olsen

Forsidebillede
Årets første træf: På tur til 
Herlufsholm. 
 
 

MR2-bladet produceres af

En pølsebakke, en pose karry-ketchup og 
en lille trægaffel… 
Det var indholdet i det brev vi fik et par 
uger før den 9. Hollandske MR2-Weekend. 
At vi får et brev med et lidt usædvanligt 
indhold, hører til traditionen. Svært var 
det jo ikke at gætte at temaet denne gang 
var oktoberfest. Bunden af pølsebakken 
røbede hvor vi skulle køre hen: til Hotel 
Asteria i Venray  i det sydøstlige hjørne 
af Holland, i området Limburg tæt på 
grænsen til Tyskland, kun ca. 760 km fra 
København. 

Fem biler fra Danmark
Tidligt fredag morgen startede to 
MR2ere fra Jylland: Flemming og Gitte fra 
Holstebro i den sorte SW22 og Johnny fra 
Fredericia  i sin røde AW11. Og fra Sjælland 
startede ligeså tidligt fredag morgen 
Carsten og Signe i den røde AW11, Jesper 
og Birthe i den sorte ZZW30 og Ruth i 
sin grå ZZW30. Efter at alle fem biler var 
forenet på Raststätte Ostetal Nord syd 
for Hamburg, var det bare at give den gas 
sydpå. Vejret var koldt, men fint. Trafikken 
særdeles rimelig. Så vi gav os god tid til 
at spise frokost og hygge omkring Signes 
kage. Alligevel nåede vi frem tidligere end 
vi nogensinde har gjort på de andre ture 
til den hollandske MR2-weekend. Uden 
stress kunne vi nyde weekendens første 
børne- og voksenbajere i hotellets bar 
inden middagen. 

Gensynsglæden var stor! Igennem nu 
snart mange år har  hollændere og 
danskere deltaget i hinandens træf. Og 
sproget er ingen hindring: Hver snakker 
med det engelske man nu har med sig, og 
så kigger vi jo på MR2erne! Sjovt var det 
for mig at Rons og min ZZW30 næsten 
er som enæggede tvillinger. De må være 
spyttet ud af samme fabrik samme dag på 
samme tidspunkt! 

En T-shirt, en kringle, Hugos øl, Michaëls 
øl, Jespers øl, Edwards øl….
På hotelværelset lå der som sædvanlig en 
lille personlig gave: en saltkringle samt 
en blå  T-shirt med oktoberfestlogoet på.  

9. Hollandske
MR2-Weekend

7.-8.-9. oktober 2016

set gennem Ruths pen og kamera



Da jeg købte min SW20, var førersædet 
slidt og hullet på lændestøtten. Det er 
der jo mange af dem der er. Jeg vidste at 
de sæder skulle skiftes, eller i hvert fald 
ombetrækkes. Det var mit første ønske, 
men også ret så dyrt. 

Et hav af firmaer…
Så jeg gav mig til at undersøge markedet. 
Jeg var i kontakt med et hav af firmaer. 
De gav mig priser der gik lige fra 8.000 
til 15.000 kr. Så jeg søgte videre. Til sidst 
fandt jeg i Tyskland et firma, MA-Carstyle 
der leverer enten færdigsyede sæder eller 
overtræk til selv at montere. Jeg var lidt 
skeptisk ved selv at skulle montere. Mine 
sæder skulle jeg jo så splitte ad og kunne 
risikere at stå med to ødelagte sæder. 
Men efter lidt snak med en bekendt der 
havde været det samme igennem med 
en Supra mk3, fik jeg blod på tanden. 

I 14 spændende dage ventede jeg. Pengene 
var sent til Tyskland, og gad vide hvordan 
pasform og syninger var. Men jeg kunne 
ånde lettet op. Jeg blev positivt overrasket 
over kvaliteten. Syningerne var snorlige, 
og læderet i lækker tyk kvalitet. 

Sådan gjorde jeg
Nakkestøtterne var det første jeg lavede. 
Derefter fulgte det højre sæde da det var 
intakt. Overtrækket var syet nøjagtig som 
de originale, så jeg kunne flytte stængerne 
fra de gamle overtræk direkte over på de 
nye. Jeg havde købt en klipsetang med 
til montering, og klips til overtrækkene 
fulgte med, så det var bare stille og roligt at 
begynde at montere det nye betræk på det 
originale skum.

Førersædet havde som sagt hul i støtten. 
Også reparationsskum og lim havde jeg 
købt med fra firmaet. Jeg tog mig god tid. 
I første omgang skar jeg nogle stykker 
ud der kunne passe, og limede dem 
efterfølgende fast. Efter tørring skar jeg 
forsigtigt skummet til og monterede til 
sidst  også overtrækket på førersædet.

Jeg købte ekstra læder med så jeg kunne 
ombetrække dørsiderne og så jeg kunne 
udbedre eventuelle skader med samme 
læder. Alt i alt har det kostet under  
5.000 kr, -  plus en god portion tålmodighed 
og tid. Et fint vinterprojekt

Det er bestemt ikke et projekt man skal 
være bange for at gå i krig med. Det er et 
fint vinterprojekt. God kamp! 

Af Mads Fakkemohs Hansen
Nye sæder?
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Datoerne for de to 

1. træf i Jylland den 2.-3.-4. juni, 2017
Træfarrangører er Lise, Tonny og René.

2. træf den 25.-26.-27 august, 2017  
på Sjælland
Træfarrangører er Dan, Stefan og Michael. 

Program og sted kommer i næste nummer af bladet som 
udkommer omkring 1. april 2017. 

”Lukketræffet 2016 var mit første MR2-træf, men jeg tvivler 
på, det bliver mit sidste.” 
Bjarne

”Alt i alt et super-hyggeligt træf som klart kan anbefales 
andre at deltage i.”
Kurt

”Så nu glæder jeg mig bare til at få kørt nogle kilometer og 
igen møde alle jer MR2ejere i klubben og nyde hinandens 
selskab og de smukke biler.”
Ronnie

”Men efter træffet i Bovbjerg var det ingen sag at få bevilliget 
nogle nye måtter.” 
Søren

”Til dem der ikke har været med på klub-træf, er der kun en 
ting at sige: Det er fuldstændig lige meget hvad stand jeres 
bil er i. Det vigtigste er at mødes sammen med andre der har 
den samme passion som jer! Der er sågar nogle der kommer 
uden de har en MR2, bare for at få gode råd før køb. Og jeg 
lover: Der er ikke nogen som griner eller peger fingre af at 
en bil ikke ligefrem er en udstillingsbil! Kom bare og se min.
Tak for de gode timer sammen, og vi ses helt sikkert til træf 
igen.”
Poul Erik

træf i 2017 er: 
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Årets biler
Så har medlemmerne kåret Årets biler 2016! Stort til lykke til:

AW11 - 3. Freddie Kampmann Olsen

AW11 - 2. Carsten Krall

ZZW30 - 3. Fie Dyremose

ZZW30 - 2. Ruth Mulvad

SW20 - 3. Edward Te Wierik

SW20 - 2. Lars Bjerg

SW20 - 1. Flemming Burmølle Markusen
AW11 - 1. Henning Kviesgaard

ZZW30 - 1. Jesper Hardenskou



Til stede var deltagere i træffet den 3. september, i alt 21 medlemmer. 

Til punkt 1:
Valg af ordstyrer og referent
Søren blev valgt til ordstyrer, Ruth til referent. 

Til  punkt 2: 
Formandens beretning.
Det har været et normalt år for klubben: 2 træf, en tur til Holland, 2 klubblade, medlemstil- og afgang så vi holder os på de 
sædvanlige ca. 100 medlemmer.

Til punkt 3: 
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab, herunder fastlæggelse af kontingent. 
Klubbens regnskab: Et flot regnskab som forsamlingen godkendte. 
Klubbiksens regnskab: Regnskabet ser fint ud og blev godkendt. 
Kontingent: 340 kr. pr. år blev vedtaget. Nye medlemmer får en jakke (så længe lager haves) når de møder op til træf. 

Til punkt 4: 
Valg til bestyrelsen. 
På valg er: Johnny, Thomas, Mike, Carsten, Dennis.  
Dennis har meddelt bestyrelsen at han ikke ønsker genvalg. Tak til Dennis for hans mangeårige bidrag og indsats i bestyrelsen 
som kasserer.  
Ralf stiller sin plads som suppleant til rådighed hvis nye vil til. De øvrige ønsker genvalg. 
Opstillet til valg til bestyrelsen blev: Jesper, Søren, Ruth, Johnny, Thomas, Mike, Carsten
Bestyrelsesmedlemmer: Valgt blev Mike, Carsten, Johnny, Søren og Ruth.
Suppleanter: Valgt blev Jesper og Flemming
Bestyrelsen takker Ralf for hans indsats for klubben som suppleant og Thomas for hans mangeårige virke som næstformand og 
webmaster. 

Til punkt 5: 
Valg af revisor: 
Freddie blev valgt. 

Til punkt 6: 
Indkomne forslag
Ruth har indsendt to forslag som begge handler om revision af vedtægterne, § 6. 
Forslagene blev ikke godkendt. Det er bestyrelsens opgave er at komme med forslag til ændringer af vedtægterne mht. antal 
medlemmer og suppleanter og se dem igennem for diverse mangler. 

Til punkt 7: 
evt. 
1. Træf 
Forårstræffet 2017 skal være i Jylland/Fyn, sidste weekend i maj eller første weekend i juni. 
René, Lise og Tonny er træfarrangører. 
Efterårstræffet 2017 skal være på Sjælland, sidste weekend i august eller første weekend i september. 
Michael, Dan og  Stefan er træfarrangører. 
 
2. MR2-Bladet
Forslag: Fortsæt serien om medlemmernes biler. Skriv om årets biler. Udsend folder før træf. 
Fortsæt i samme stil. Enighed om at bladet har stor betydning, og at det er blevet flot og lækkert. 

Således refereret
Ruth, den 14. september 2016

Referat af generalforsamling i

3. september 2016
MR2 Drivers Club Denmark
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valg af medlemmer til bestyrelsen (se 
referat her i bladet). Men ikke desto 
mindre kunne mange klubmedlemmer 
ikke slippe hinandens selskab…

STS-biler Lemvig og tusind TAK
Søndag formiddag havde vi dejlig god tid. 
Vi tog afsked med de fire hollændere som 
var kommet til dette træf, gjorde hytter 
rene, pakkede telte ned, sparkede dæk, gik 
tur ved vandet og i Bovbjerg by. Kl. 11 var vi 
hos Toyota i Lemvig hvor vi så værkstedet 
og masser af nye Toyotaer. Efter at årets 
biler var blevet kåret og pokalerne 
uddelt (se Årets biler her i bladet), fik vi 
lækre sandwich. Tusind tak til STS-biler 
Holstebro-Herning-Ikast-Lemvig for mad 
– og for sponsoreringen af den fine folder 
som blev udsendt lige inden træffet. Som 
mange sagde: ”Vi kom fordi vi fik folderen”, 
og andre sagde: ”Man blev glad for at få en 
så fin reminder i hånden.” Tusind tak til 
arrangørerne Flemming, Henning og Mike 
for et fantastisk træf og en fin måde at sige 
god vinter på og på gensyn til åbningstræf 
i 2017. 



Mange var nået frem til campingpladsen 
inden det blev mørkt og havde fået deres 
mad grillet på pladsens store, men lettere 
rustne og hullede grill. Og de havde fået 
et indtryk af de smukke omgivelser i det 
mørke Vest- og Midtjylland i omegnen af 
Lemvig som vi andre så først vågnede op 
til lørdag morgen: Havudsigt fra hytten! 
Fantastisk! 

Denne gang var vi rigtig mange biler, 24 
når vi var flest! Og som på forårstræffet 
var der også denne gang mange nye biler 
som vi ikke havde set før, så snakken gik 
livligt: Hvor har du købt den, hvorfor, hvad 
har du lavet, hvordan kan man lave…, hvad 
bruger du den til, hvad vil du lave ved den, 
osv. Og de nye har sikkert også fået mange 
tips af medlemmer som har haft deres 
MR2 i årevis…
 
Bakke op og bakke ned - og en masse 
vand og salt
Og sådan blev det ved hele weekenden 
med den ene fine overraskelse efter den 
anden. Arrangørerne havde til køreturen 

lørdag fundet snoede og bakkede veje 
med udsigter så man måtte tabe pusten 
når 24 flotte MR2 snoede sig igennem 
landskabet rundt om Nissum Bredning, 
Ferring Sø, Gjeller Sø, langs Vesterhavet, 
rundt om diverse odder og tanger, 
igennem små landsbyer og med holdt i 
større byer som Thyborøn og Lemvig. I 
Thyborøn står husene virkelig ude om 
natten: ingen træer, ingen haver. Blæst 
og salt fra havet får folk til at ’dyrke’ fliser 
i haven. Lidt længere inde i landet finder 
man nogle få træer som man for øvrigt 
kan bruge som kompas: Den kraftige og 
konstante vestenvind får træerne til at 
lude mod øst. 

Ind imellem fik vi en levende beretning om 
en gammel vandmølle, kørte i Thyborøn 
rundt med et traktortog, ”Spætten” og 
så og hørte om byens seværdigheder 
så som et sneglehus, en nybygget kirke, 
industrikvarteret og fiskerihavnen 
som også bød på et uforglemmeligt 
sanseindtryk: Det lugtede fælt af rådden 
fisk. Der var oplevelser for alle, også klub-

sønnerne som fik lov til at sidde i traktoren 
og hjælpe med at styre toget. Turen endte 
i nærheden af Bovbjerg Fyr  hvor vi 
linede MR2erne op med Vesterhavet som 
baggrund. Sikke et syn! Og sikke en blæst! 
Og så var det tid til vurdering af bilerne. 
 
Også på dette træf var der indlagt lidt 
fysisk udfoldelse: Fra campingpladsen 
spadserede vi de godt og vel to kilometer 
i strid vestenvind op  til Bovbjerg Fyr hvor 
vi fik en dejlig aftensmad. Gåturen hjem 
var ikke mindre smuk i solnedgangen. 
Således godt mætte og gennemblæste 
var det dejligt at komme inden døre. Og 
denne gang havde folk fundet stumper og 
andet godt frem som de gerne ville have 
afsat: mange nøgleringe og kasketter, et 
rat, en radio, sikkerhedsvest og meget 
andet gik for både høje og lave bud på 
aftenens auktion. 

Lørdagens program havde været langt 
og stort. Ind imellem blev der også holdt 
generalforsamling med livlig debat og  

Langt ude på landet…
Sæsonens sidste træf på Bovbjerg Camping

Lemvig, 2.– 4. september 2016
Holstebro … og derfra virkelig ud på de små veje. Som arrangørerne havde skrevet i programmet: ”Husk at købe ind til 
aftensmaden fredag i fx Holstebro, for når I først er kommet ud på de små veje, er der ikke mange indkøbsmuligheder.” Det 
var så sandt, så sandt. Vejene snoede og snoede og blev smallere og smallere, ingen huse, ingen gadebelysning. Os der først 
nåede frem til Bovbjerg Camping efter mørkets frembrud, spurgte os selv: Kan der virkelig blive så mørkt i Danmark, endda før 
efterårsmørket for alvor sætter ind? Det var trods alt kun 2. september!

Bestyrelsen har holdt konstituerende møde 
den 12. september 2016. 
Jesper Hardenskou indtræder i sin egenskab 
af suppleant som medlem af bestyrelsen 
idet Lars Bjerg har meddelt at han ønsker at 
fratræde bestyrelsen. 

Formand: Johnny Friis
Næstformand: Carsten Krall
Kasserer: Michael Dyremose
Træfkoordinator: Søren Pedersen
It/web-redaktør: Søren er tovholder mht. at 
finde ud af hvad der skal ske. Efterfølgende 
har Kurt Moskjær Andersen påtaget sig 
hvervet. Bestyrelsen siger tusind tak til Kurt. 
Sekretær: Ruth Mulvad
Klubbiks: Henning Kviesgaard med hjælp fra 
Mike René Iversen og Flemming Burmølle 
Markusen. 

Bestyrelsen besluttede:
Bladet fortsætter som hidtil med to numre 
om året, men udvides med fire sider når der 
er stof til det. Der udsendes en folder inden 
hvert træf. 

Nyt fra bestyrelsen
Af Formand Johnny Friis

Kontingentfritagelse for
bestyrelsesmedlemmer er begrundet i det 
arbejde der ligger i at holde klubben kørende. 
Udgifter til møder, herunder kørsel, afholdes 
af klubben. 
Vedtægtsændringer: Bestyrelsen indstiller 
at den bliver på 7 medlemmer plus 2 
suppleanter, at suppleanterne er på valg 
hvert år, at formand og næstformand ikke 
kan være på valg på samme tid, og ejheller 
formand og kasserer. Ruth er tovholder mht. 
at udforme forslag til ændringer af vedtægter 
til fremlæggelse på generalforsamlingen på 
efterårstræffet 2017. 

Klubbiks: Henning, Mike og Flemming 
arbejder videre med at finde en løsning på 
problemerne med transport og opbevaring 
af biksens varelager. 

Bestyrelsen vil samle en oversigt over træf 
hos andre klubber som vi bliver inviteret til 
at deltage i. Mike er tovholder.

Bestyrelsen undersøger muligheder 
for opgavestyring, og der holdes  
bestyrelsesmøde  på forårstræffet 2017.
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Klubben får mange nye medlemmer. I 2015 kom der 15 nye medlemmer og i 2016 er der kommet  18 nye medlemmer. 

Velkommen til: 
Bent Berth, Skælskør, Mads Molbjerg, Nibe, Lise Steffensen, Ebeltoft, Mads Hansen, Rudkøbing, Bo Bøje Nielsen, Vejstrup, 
Preben Andersson, Ishøj, Christian Holm, Uflborg, Jack Hansen, Søllested, Emil Wang, Rødovre, Søren Jespersen, Holste-
bro, Flemming Burmølle Markusen, Holstebro, Søren Freidahl Jensen, Sønderborg, Søren Gissel Schroeder, Beder, Fred-
die Kampmann Olsen, Ølstykke, Henrik Batsberg, Aalborg, Carsten Duvald, Roskilde, Kurt Moskjær Andersen, Videbæk, 
Klaus Bo Laursen, Køge, Paul Larsen, Kastrup, Jacques Fridahl Thuesen, Jyllinge, Ronnie Meyhoff, Herning, Casper Rønn 
Sørensen, Holstebro, Torben Hansen, Assens, Jens Munk, Aarhus, Stefan Buchard Andreasen, Farum, Niels Sørensen, 
Hvide Sande, Kaj Sørensen, Herning, Dan Ciprian Linder, Birkerød, Tonny Brandt, Aarhus, Peter Enrico Jørgensen, Hors-
ens, Finn Hvidkjær Larsen, Ringsted, Jan Foss, Skørping.  

Mange af de nye medlemmer har været på træf og fået udleveret den gratis MR2-jakke som nye medlemmer får (så 
længe lager haves). Hvis du endnu ikke har fået en jakke, så kom til træf, eller skriv til formand@mr2driversclub.dk.  
Se omtale af træffene i 2017 her i bladet.  

Nye biler på klubtræf i 2016
I 2016 har vi set rigtig mange nye biler. 13 ejere præsenterer deres MR2ere her. Glæd jer til at se MR2erne og møde deres 
ejere igen i 2017.

Bjarne: Jeg købte min hvide AW11 årg. 1985 i 2013, fordi jeg gerne ville køre historisk 
hillclimb og sprintløb. Min bror var lige begyndt på dette i en Ford Sierra XR4i, 
så jeg tænkte, at en bil med centermotor nok ville være et godt valg til at slå ham. 
Den er stort set i original stand. Dog har jeg skiftet støddæmpernes indmad ud 
med KONI justerbare dæmpere, lidt hårdere bøsninger hist og her samt armerede 
bremseslanger. Det har givet en markant bedre oplevelse af kontrol på banen og 
har næsten ikke haft nogen betydning for komforten på søndagsturen. Lukketræffet 
2016 var mit første MR2-træf, men jeg tvivler på, det bliver mit sidste.

Casper: Det hele startede for 3,5 år siden da jeg fandt en AW11er med lidt rust, men 
i rimelig stand selvom den havde mange kilometer på bagen. Den er fra 1988. Siden 
da har jeg bl.a. fået den omlakeret. Jeg havde i mange år drømt om en AW11. Det er en 
gammel drengedrøm. Nu drømmer jeg om mere restaurering af bl.a. motor.

Christian: Jeg hedder Christian Holm, er 39 år og bor i 6990 Ulfborg (Husby). Købte 
min SW20 årg.92 med 200t km på klokken i januar 2015 uden afgift. Den var hentet 
til Danmark fra  Tyskland for ca. 5 år siden af manden jeg købte den af. Faldt for 
MR2eren med det samme da den var så original og regulær. Den var ikke ødelagt. 
Da den havde stået stille så længe, fik MR2eren den helt store tur med service, og en 
masse dele blev skiftet: bremser, køler osv. Afgiften blev betalt i foråret 2015. Jeg har 
altid haft en forkærlighed for Toyota, men  den her er dog min første MR2. Nu skulle 
det prøves. MR2eren er købt som sommerbil og for at blive brugt hvilket jeg også 
synes at den lægger meget op til, især på små kringlede veje. Den skal holdes original 
og gemmes i den opvarmede garage om vinteren.

Velkommen til nye medlemmer af MR2 Drivers Club Denmark blandt så mange og så fine Toyotaer! Og 
Carsten fik oven i købet en pokal: 1. pladsen 
i klassen klassikere. Til lykke, Carsten.  
 
Det var en stor fornøjelse igen at møde 
vennerne i den hollandske MR2-klub. Vi 
fik også lejlighed til at se brødrene Jekels, 
Michaël og Raphaëls, garage hvor de har 
en imponerende samling af MR2ere og 
kolossale mængder af stumper – samt 
en enorm  racerbane-spillemaskine! Ikke 
sært at der skal noget særligt til, også 
i pauserne, for at fuldføre det enorme 
projekt som de to Jekel’er har gang i. Vi 
tabte næsten pusten…

Turen hjem og hvad der så videre skete…
Turen hjem forløb uden problemer. Den 
følgende fredag tog jeg toget til Sittensen 
i Tyskland for at hente min MR2, nu med 
nye dæk. Jeg fik en kraftig formaning af 
værkføreren om den type dæk som sad 
på bilen før, og som jeg havde bedt om at 
få sat på igen: ” Dine dæk er for bløde til en 
bil som den her, og dine fælge er for store. 
Derfor vil du de første ca. 1.000 km indtil 
dækkene bliver hårdere stadig have en 
fornemmelse af at akvaplane, - og pas på i 
regnvejr. Hvis du kørte i en almindelig bil, 
ville du næppe mærke noget som helst.”
 
Og nu har jeg studeret dæktyper med 
god hjælp fra klubmedlemmer. Mit 
dækfabrikats klasse C i bremseegenskaber 
i vådt føre er et dårligt valg, og selv efter 
at have kørt ca. 2.000 km med de nye 
dæk synes jeg stadig det føles lidt for 
ubehageligt i regnvejr. Derfor er jeg nu i 
gang med at få shinet de gamle originale 
ZZW30-fælge op og køber toppen af 
poppen af dæk med hæftning A. Tak for 
hjælp fra gode klubmedlemmer: Hvad 
skulle man gøre uden MR2-klubben! 

Tak for et herligt træf hos Toyota Louwman, 
Raamsdoksveer i Holland, og for samvær 
med gode venner på tværs af grænser og 
klubber. 

PS. Om Toyota Louwman: Det er en kæmpe bilvirksomhed i 
hele Europa, ejet af en hollænder. Ethvert barn i Holland kender 
navnet Louwman pga. Louwman-museet i Den Haag. På et af 
hollændernes internationale oktober-weekender så vi museet 
med den kæmpemæssige og imponerende samling af biler.   
www.louwmanmuseum.nl
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Dan: Egentlig er jeg en Wankel-fan, men der er noget unikt over en MR2 og især 
SW20. Stefan og jeg kørte til Jylland for finde en god en til mig, men så endte det med 
en gammel showbil. Den er langt fra original. Bilen er er meget hård i undervognen 
og har stage 3 sport kobling, så den er ikke sjov i bykørsel. Den blev rullet og laver lidt 
over 380hk med en 1,0 bar. Nu kører den med 1,6. Mine planer er at beholde den og 
bygge den om til min stil. Jeg bruger den også til hverdagskørsel og når jeg skal lufte 
mor en gang imellem. 

Flemming: Den 21/11-15 hentede jeg i Gütersloh, Tyskland en venstre-styret SW22er, 
MR2 Turbo med fartpilot, aircon, airbag(fører) læderkabine, - ja fuld udstyrspakke. 
Første reg.1993(Model1991), km ved køb: 112.000, nu 118.400km. 
Den 4/4-16 blev afgift betalt og dagen efter kom der danske plader på så vi kunne 
cruise lidt i vognen. Men så opdagede jeg at turbovognen ikke rigtig kunne holde 
temperaturen. Når den kom på landevejen og fik fartvind, faldt temperaturen. Hva 
så? Jo, kontrol af termostat viste at gummi-membramen var flækket og kommet i 
klemme. Ny termostat monteret og alt ok. Nu er bilen blevet grundigt afprøvet, ikke 
alene på årets to træf, men også på turen til Holland i oktober. Planen er engang at få 
nyt læder på sæder og lidt reparation af lak. Men selvom den altså ikke er helt perfekt, 
så fik jeg alligevel en pokal som årets SW20er! Så det betaler sig at køre til træf. 

Freddie og Grethe: Årsagen til at vi valgte  en MR2 AW11, var at Freddie i ca. 15 år 
har været meget lun på denne model. Da vi gik på pension, kunne den ene af vores 
to hverdagsbiler skiftes ud med en MR2. Freddie havde en meget klar mening om 
hvad han ville have. Bilen skulle stå så original som muligt, den skulle være rød og 
med targatag. Vi købte en MR2 fra 1987 der er importeret fra Sydtyskland i 2008. 
Den er blevet genopbygget af en Toyota-mekaniker. Den har fået 2 nye komplette 
bagskærme, en forkofanger og blev heloplakeret i 2010 og undervognsbehandlet.  Vi 
bruger kun bilen til fornøjelseture. Sidste tur gik til Nordjylland efter træffet i Lemvig. 
Vi kørte 1.000 km. Det er det længste vi har kørt på en tur.

Kurt: Jeg er en ung mand i min bedste alder, omkring de 45 år, bosat i Vestjylland. 
Interessen for MR2 har fulgt mig lige siden jeg som ung teenager i 1985 så den første 
AW11. Tiden er gået, men drømmen har holdt ved. Jeg har været medlem af klubben 
tidligere, men meldte mig ind igen for et års tid siden. Min passion ligger hos AW11 
selvom der endnu ikke er kommet et eksemplar i garagen. Så jeg bruger tiden til 
at undersøge markedet og få nogle gode kontakter. Det var også derfor jeg deltog i 
lukketræffet ved Bovbjerg Fyr i år. Der var mulighed for en god snak og ikke mindst 
at få en skøn tur rundt i det nordvestjyske i en MR2. Jeg hev min mekaniker-bror 
med, og vi fik hver krejlet os til en plads i en AW11 og en ZZW30. PS. Kort tid efter 
træffet købte jeg min egen AW11 som ses på billedet. Det er en årgang 1989, og jeg har 
heldigvis nået at nyde de sidste sommerdage i den.

Paul: Bilen er fra april 2000 og er en ZZW30, købt i 2008 efter et halvt år uden MR 2 
(stor fejl). Jeg har altid kørt specielle biler og altid haft bilbacillen i blodet. Jeg bruger 
den som min primære bil fra april til oktober, og så er den gemt væk om vinteren. 
Den er sænket og monteret med nogle specielle (Limited Edition) Rays 17” fælge som 
jeg selv har fået hjem fra Japan. Tror det er de eneste i DK. Den er også monteret med 
en HKS Hiper udstødning og et indsugningskit fra HKS. Har lige fået lavet læder/
alcantara sæder og skal have lavet ny undervogn til den i vinter. Ellers har jeg kørt 
cabriolet i mange år og synes at det er det eneste rigtige. Jeg holder meget af at køre 
trackday, og når jeg får ny undervogn på den, skal jeg da nok ud og lege igen. 

Hvert år i oktober er vores klub 
repræsenteret med en håndfuld biler på 
den hollandske MR2-klubs internationale 
weekend. For mange af os er det et must 
at køre til Holland i oktober. Men skulle vi 
nu også køre endnu en lang, næsten 2000 
km’s tur, til Holland her i juni?
 
Vi gjorde det! Jesper, Carsten og jeg kørte 
fra København om fredagen med kurs 
mod Holland, Carsten i sin AW11, Jesper 
og jeg i hver vores ZZW30. Vi kunne 
ikke køre fra København før sidst på 
eftermiddagen og med ca. 800 km foran 
os, skulle alt bare gå glat. 

Det gik fint… indtil!
Og alt gik uden problemer! Solen skinnede 
fra en skyfri himmel, motorvejen var fin 
og trafikken var ikke alt for tyktflydende 
selvom det var en fredag i begyndelsen af 
sommerferien. 

Lige indtil himlen åbnede sine porte syd 
for Hamburg! Over walkien sagde, nej, 
skreg jeg: ”Jeg kan ikke styre bilen!” Jesper 
tænkte: ”Pjat! Den gamle er sikkert træt…” 
men højt og med helt rolig stemme sagde 
han bare: ”Lad mig prøve din bil. Du kan 
tage min, Ruth.” Som sagt, så gjort. Men 
Jesper fandt ret hurtigt ud af at der ikke var 

En ekstra tur til Holland…

Internationalt Toyota Træf
den 25. juni 2016 hos Toyota Louwman, Raamsdoksveer

noget i vejen med mig. Den var rivende gal 
med min MR2. Omkring 40 km/t kunne 
heller ikke han kontrollere bilen. Han var 
lidt chokeret, indrømmede han senere. 

Hvad var der galt – og hvorfor? 
Jeg troede det var en punktering, men 
nej… Jesper troede det kunne være noget 
med styretøjet, men nej… Så opdagede 
Carsten at bagdækkene var glatte som en 
barnenumse… 

Det var akvaplaning!
Men hvorfor? Dækkene var fine da jeg 
kørte hjemmefra, og et par dage før have 
et dækcenter sagt god for dem, men dog 
rådet mig til snart at få nye dæk fordi de 
var fra 2009…

Vores konklusion der på Raststätte Ostetal 
Nord var at dækkene var møre pga. alder. 
Vi havde kørt til på en tør, men varm 
motorvej, og det havde raspet slidbanen 
af. Skybruddene syd for Hamburg fik 
der til at stå så meget vand på vejen at 
vejbanen med slidte dæk blev forvandlet 
til en skøjtebane. 

Der var ikke andet at gøre end at efterlade 
bil og nøgler på Raststätte Ostetal Nord 

hvor den senere blev samlet op af en 
vejhjælp. Min bagage og mig selv over 
i Jespers bil – og så kunne den danske 
MR2-cortege fortsætte til træffet, nu med 
blot to biler. Endnu engang blev MR2-
klubbens motto bekræftet: Det handler 
om at være sammen. 

Det internationale Toyota-træf
Det Internationale Toyota-træf var 
fantastisk, på trods nogle skybrudsagtige 
regnskyl. Det var rigtig fint organiseret af 
tre forskellige hollandske Toyota-klubber: 
Toyota Celica Club Nederland, Toyota 
Automobielclub Nederland og Toyota 
MR2 Club Nederland. Så der var masser 
af interessante Toyotaer at kigge på, også 
mange MR2ere i alle udgaver og stylinger. 
 
Arrangørerne havde delt Toyotaerne op 
i fire klasser: klassiske, young-timers, 
moderne og  tunede, og på forhånd udvalgt 
fem biler i hver klasse som vi deltagere så 
skulle give points. Det var virkelig smart. I 
vurderingen skulle vi kun vælge imellem 
20 biler i stedet for de næsten 500 som 
deltog i træffet. 
 
Carstens AW11 blev nomineret i klassen 
klassiske biler og Jespers i young-timers, 
- en stor ære alene at blive nomineret  

Lige fra det tidlige forår begyndte Carsten at snakke om at vi skulle til Holland. ”Kom nu!” blev han ved: ”Vi kører til Holland til 
det Internationale Toyotatræf i juni!”
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Søren: I maj 2008 blev jeg AW11 ejer. Og ikke lang tid efter medlem af klubben. I de 
godt 8 år jeg har haft den, er der selvfølgelig blevet repareret og skiftet forskellige 
mekaniske ting på den. Sidste indkøb er nye gulvmåtter. De gamle metallic-farvede 
dørkplade-lignende måtter var aldrig faldet i fruens smag. Men efter træffet i 
Bovbjerg var det ingen sag at få bevilliget nogle nye. Så nu er MR2eren udstyret 
med tykke velourmåtter med broderinger og kant der matcher bilens farve. Det gør 
faktisk en stor forskel. Ellers er der ingen umiddelbare planer om forbedringer, men 
måske skulle man prøve om der også kan presses en bevilling igennem til at få frisket 
interiøret op, måske med noget læder på sæder og dørsider. Den må da gerne være 
pæn, men for mig er det vigtigste dog at den kører godt. Den er jo en lykkepille, 
humøret stiger når man ser den, og allerede i 2. gear smiler man helt op til ørerne. 

Stefan: Det var helt tilfældigt at jeg fandt min MR2. Den dag de havde lovet stormvejr, 
hentede jeg den i Jylland. Jeg har renoveret den totalt med flere timers rustarbejde, 
og den er blevet omlakeret. Den er fra 1992, og jeg har planer om at holde den i 
original stand. Jeg bruger den til daglig og nogle gange til konfirmationskørsel. Jeg 
har også en gammel showbil ligesom Dans og regner med at den kommer ud på et 
tidspunkt. 

Tonny: Jeg hedder Tonny Brandt og er fra Århus. Jeg købte min hvide 86er AW11 i juni 
sidste år. Den havde generator- og gearkasseproblemer, men en brugt gearkasse og 
en motionering af kullene i generatoren løste problemerne. Jeg bruger den til træf 
(især ved Kalø Vig) samt som sommerbil. Faktisk kører jeg mere i den end i min 
“normale” bil. Som det kan ses på billedet, har jeg sat sorte skærmforøgere på. De er 
fra en Golf 2. Og sæderne fra en BMW E91 er med møje og besvær tilpasset så de kan 
være i MR2eren. Af andre ting der er lavet, er LED kørelys, 3 bremselys i skærmen 
over bagruden, samt fjernbetjent startspærre (hjemmelavet for små penge, men det 
virker som det skal). Af fremtidige planer er ombetrækning af BMWsæderne og hvad 
jeg ellers lige finder på. Bilen bruges som hverdagsbil og er ikke et glansbillede, men 
et sjovt køretøj som jeg hygger mig med at bygge lidt på fra tid til anden.

Ronnie: Så bliv det min tur til at eje en MR2. Jeg har altid haft et godt øje til MR2-
modellerne, især AW11 fra 80erne. Igennem et par år har jeg kikket på flere MR2, 
både AW11 og SW20, men min mavefornemmelse holdt mig fra at købe nogen af 
dem. En dag skulle vi lige et smut til Tyskland, mig og konen, og pludselig slog det 
mig at jeg havde set at der var en SW20 til salg i Esbjerg. Jeg måtte lige overtale fruen 
i huset om vi ikke kunne holde forbi så jeg kunne få stillet min nysgerrighed. Det 
lykkedes, og syd på det gik. Der stod den i al sin pragt, og jeg kunne mærke at her var 
den MR2 jeg havde ventet på. Vi bliv enige om en pris, og efter den længste uge i mit 
liv kunne jeg hente den og endelig kalde mig for MR2ejer. Så nu glæder jeg mig bare 
til at få kørt nogle kilometer og møde alle jer MR2ejere i klubben og nyde hinandens 
selskab og de smukke biler. 

Poul Erik: I 2008 havde jeg efter 8 år med husrenovering fået lyst til at forkæle mig 
selv med et personligt stykke legetøj/hobby. Jeg søgte rundt i på div. bilmærker, 
lige fra Delorien til Mustang, men faldt så over min gamle drømmebil Toyota MR2 
AW11. Det var en bil jeg i mine yngre dage syntes var enorm fed. Den blev importeret 
fra Schweitz, men der skulle gå 3 år inden jeg fik taget mig sammen til at få betalt 
afgiften, så i 2011 var den endelig på plader.Jeg bruger den til og fra arbejde hver dag 
(50 km) så længe der ikke er salt på vejen. Min plan for fremtiden med bilen er lidt 
som i dag: bruge den, nyde den og lade den gå videre til oldebørnene når jeg ikke er 
her mere.

Som noget nyt havde arrangørerne indlagt 
endnu en konkurrence: en surfbræts-
padlingskonkurrence! Der blev gået til den 
som om det slet ikke var blot en leg. Med 
grinende alvor blev der padlet og padlet, 
og vinderne blev brødrene Jekel, Michaël 
og Raphaël fra Holland. Gevinsten? Den 
fik arrangørerne hurtigt improviseret: En 
gut med en vandscooter sagde straks ja til 
at levere 1. præmien: En (vild) tur bagpå 
vandscooteren. Aftensmaden, grillstegte 
hele spareribs, blev med god appetit 
sat til livs udendørs, og senere var der 
almindelig klubhygge indendørs, men 
ingen auktion? Åbenbart havde folk brugt 
alle deres stumper i vinterens løb, eller…?

Søndag: første runde af årets vurdering, 
is på havnen, farvel og TAK!
Søndag gik med at pakke, hygge og vente 
på pointoptællingen. Resultatet af denne 
første runde blev: 
AW11: 1. Henning. 2. Carsten. 3. Johnny
SW20: 1. Edward. 2. Raphaël. 3. Christian
ZZW30: 1. Jesper. 2. Ruth. 3. Paul
Årets biler kåres på efterårtræffet. Dem 
der får flest point i alt efter vurderingen 
på næste træf i de tre kategorier er årets 
biler. 
 
Nok et herligt træf i MR2-klubben! Vi 
sluttede af med en køretur Enø rundt og 
som så mange gange før med en is på 
havnen. Stor tak til Jesper og Carsten for 
med et meget fint træf at åbne endnu en 
sæson for vores fine, gamle biler. 
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Starten
Men inden da var der allerede sket en hel 
del. Initiativtageren hedder Jarin Bertelsen, 
og han arrangerede  i november 1992 et 
møde i Club for MR.2 for interesserede 
MR2-ejere hjemme foran sin mors hus 
i Virksund. Syv biler med deres i alt 13 
ejere af han- og hunkøn blev medlemmer 
af klubben. Det første klubblad udkom 
i december 1992. Det første træf blev 
holdt i juni 1993. På klubbens andet  træf 
blev foreningen så stiftet med bestyrelse 
og vedtægter. 11 biler var medlemmer, 
kontingentet var 150 kr. pr. år. Jarin blev 
foreningens første formand, bestyrelsen 
var på 5 medlemmer. 

Hvorfor stiftede du en klub for MR2ere, 
Jarin?
”Der var mange andre klubber med alle 
mulige typer sportsvogne. Det var jo sjovt 
nok, men også lidt besværligt når man nu 
gerne ville dele sin interesse for MR2eren. 
Derfor lavede jeg sammen med René 
Madsen foreningen.”

Og hvem blev så medlem?
”Det var typisk unge mennesker i 20erne, 
men også et par ældre som brændte for 
MR2eren og som tjente godt, for det var 
en dyr bil at købe og også at vedligeholde. 
Jeg selv boede hjemme, havde job, men 
måtte også låne penge i banken for at 

Historien om en klub, en MR2-klub!
Af Ruth Mulvad

Alle ved at den første MR2 så dagens lys i Danmark i 1985. Men hvornår kom MR2 Drivers Club Denmark til verden? Nej, 
klubben er ikke født samme år som AW11eren, men nogle år senere, nærmere bestemt hele otte år senere. Klubben som dengang 
hed Club for MR.2, blev officielt stiftet i august 1993 og kort tid efter registreret under det nuværende navn: MR2 Drivers Club 
Denmark. 

betale regningerne til Roslev Bilcenter 
som tog sig kærligt af min bil. Til gengæld 
sponsorerede Roslev Bilcenter MR2-
bladet! Jeg tror jeg brugte ca. 70% af min 
løn på MR2eren.”

De første år: medlemmer, tyverier, ulykker, 
radarkontroller og glatførekørsel
Især i begyndelsen af klubbens historie 
blev der holdt nøje regnskab med 

medlemmerne. I hvert MR2-blad var der 
en medlemsliste, men ikke nok med det: 
Også udgåede medlemmer blev listet op, 
hvor lang tid de havde været medlem, og 
hvorfor de havde meldt sig ud af klubben: 
De fleste fordi de havde solgt deres MR2, 
et par stykker fordi deres MR2 var blevet 
smadret eller stjålet! Et enkelt medlem 
havde med nød og næppe undgået at 
eksplodere sammen med sin MR2 (en 
mekanikerfejl!) og kunne derfor ikke 
overtales til at sætte sig i en MR2 nogen 
sinde mere. I midten af halvfemserne var 
medlemstallet oppe på omkring 40 biler. 

Hvad gik I op i dengang i klubbens 
barndom?
”Der var mange tyverier. MR2eren blev 
stjålet bare man vendte hovedet væk i to 
minutter. Derfor kan du også finde mange 
reklamer for alarmer i bladene. Noget 
andet vi var optagede af, var fartbøder: 

Igennem klubben kunne du skaffe dig en 
radardetector. Og så havde vi en uformel 
konkurrence om hvem der kørte flest 
kilometer i sin MR2. De fleste brugte bilen 
til daglig og kørte hele året rundt, så derfor 
var der også meget om glatførekørsel. Jeg 
fik rekorden med 360.000 km.” 
 
Hvad lavede klubben dengang?
Klubbens aktiviteter blev fastlagt i 
vedtægterne. De vigtigste aktiviteter var  
dengang som nu træffene og bladet.

”Træffene var højdepunkterne. I 
begyndelsen var det sådan at vi bestilte 
teltplads til alle medlemmer på forhånd: 
Vi regnede med at alle kom hvis de ikke 
meldte afbud! Efterfølgende kunne man 
for den nette sum af 120 kr. købe et 
videobånd med højdepunkter fra træffet.”

Det blev til masser af hygge og gensynsglæde! 
Efterhånden er det en tradition at hollændere og 
danskere deltager i hinandens træf. Dejligt at se 
klubvennerne igen efter den lange vinter og se 
hvad der er sket med MR2erne i diverse garager. Vi 
sagde også goddag til flere nye biler og deres ejere 
som var på deres første træf. I alt var vi omkring 20 
biler, og for første gang var AW11 ikke i flertal. Til 
lørdagens vurdering stillede fem AW11 op og lige så 
mange ZZW30, mens der ”kun” var fire SW20. Tre 
af ZZW30 og to SW20 var hollandske medlemmer 
af MR2-klubben. Alle AW11 var danske!

Lørdag: luften var 22, bilerne 20 og vandet…?
På lørdagens køretur rundt i det smukke 
østsjællandske landskab skinnede solen fra en 
næsten klar blå himmel på de omkring 20 MR2. Fine 
billeder fik vi taget foran Herlufsholm Kostskoles 
røde takkede gavle, og her blev der også tid til at 
kigge på træffets eneste nedbrud: Michaels AW11 
havde fået forstoppelse, men trods hjælp fra MR2-
kyndige, måtte Michael efter kort tids kørsel give op. 
Ærgerligt. 

Så tager vi bilerne frem…

Årets første træf i 3. – 5. juni 2016

Fem MR2 fra Holland var allerede på campingpladsen De Hvide Svaner da vi andre fra nær og fjern i 
Danmark dukkede op i løbet af fredag eftermiddag. Hollænderne havde benyttet den lyse sommernat 
til at komme hurtigt og sikkert igennem Tyskland og havde derfor allerede om formiddagen fået sig 
installeret i de lejede hytter og campingvogne. Nu sad de så i solen og bød os velkomne med en tår 
kaffe. 

Til frokost gav klubben – som sædvanlig – sandwich 
som blev indtaget ved Gavnø Slot. Dernæst kørte 
vi videre ad små snørklede veje til Næstved 
Automobilmuseum. Og hvilken samling! Ikke bare 
af biler og andre motoriserede køretøjer og nogle fly. 
Der var også i massevis af bilblade som mange faldt 
helt i staver over. Men ikke nok med det. Som ejeren 
sagde: ”Der skal også være noget der viser hvordan det 
så ud rundt om bilerne dengang!” Der var køkkener, 
systuer, forskellige slags butikker, værksteder, 
spillemaskiner osv. osv. osv. – alt sammen samlet af 
blot en eneste mand, nemlig ejeren. Et besøg værd! 
www.naestvedautomobilmuseum.dk

Tilbage på De Hvide Svaner blev bilerne linet op i 
modeller og farver foran campingpladsen. Det fik 
mange forbikørende til at sænke farten betragteligt! 
Her fandt sæsonens første pointgivning samtidig 
sted. 

Karrebæksminde
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De første årgange af MR2-bladet 
Når man sidder og læser i de gamle 
fotokopierede og hjemmehæftede blade, 
slår det en hvor meget der er sakset fra 
andre bilblade, både danske, engelske og 
tyske. Hvorfor det? ”Det var et problem at 
finde stof nok til bladet. Vi fyldte det med 
billeder i massevis, men de var af dårlig 
kvalitet og gjorde sig ikke så godt i sort/
hvid fotokopiering. Så jeg holdt en masse 
bilblade og kopierede artikler fra dem. 
Dengang kom der også fire blade om året 
– det var jo den eneste kommunikation 
vi havde med medlemmerne!” En af de 
saksede artikler var fra en avis: et stort 
billede af en dryppende MR2 som en 
kran er ved at hale op af havnebassinet i 
Middelfart. Bilen var stjålet i Kolding! 

Bestyrelsen prøvede virkelig at få 
medlemmerne til at skrive til bladet. Der 
blev lavet en brevkasse hvor man kunne få 

svar på sine MR2-problemer. Medlemmer 
blev opfordret til at skrive ”Min fortælling” 
om deres MR2, - fortællinger som oser af 
begejstring for de små, hurtige biler. Ikke 
meget har forandret sig på det punkt siden 
dengang, kun alderen på bilerne, -  og på 
medlemmerne?

Fra nr. 15 begyndte bladet at komme i 
farver, i første omgang var det kun teksten. 
I en artikel kunne den være blå, i en anden 
rød. Men hurtigt dukkede også billeder op 
i farvekopi.  Årets bil fik en særlig omtale. 
Den første årets bil blev kåret i 1994 og fik 
som præmie et samlesæt: En model af en 
AW11 med indgraveret: Årets bil. Bemærk: 
Der var kun en kategori,  AW11, indtil et 
par SW20ere nogle år senere dukkede 
op i klubben. Billeder og beretninger 
om træffene fyldte dengang som nu  
meget, ja et helt ekstranummer af nr. 15 

værkstedet, Vi er sammen mange timer i 
weekenderne. Og vi hygger os og har det 
sjovt!”

To ribbede SW20ere
Det tog dem ca. 12 timer at skille den 
brændte SW20 ad. Det smeltede plastik, 
indmaden, alt blev pillet af og smidt i en 
bunke i laden. Til sidst stod der et sod-sort 
skræmsel tilbage. Så godt som intet kunne 
bruges, heller ikke de mange nyindkøbte 
stumper som lå oplagrede inde i bilen. 

Da jeg besøger de tre kammerater i 
værkstedet ved Ringsted i slutningen af 
september er også donorbilen skilt ad 
i atomer og stumperne lagt på reoler og 
i kasser, kategoriseret med numre på. 
De tre kammerater er godt i gang med 
sandblæsningen. Sandet skal blæses på 
med forsigtighed: meget fint sand med 
ikke for højt tryk. Klaus har indkøbt 1 
ton sand, og de regner med at få den 
blæst færdig i løbet af en weekend. En 
pladesmed og maleren sørger for at den 
står helt uden buler og totalt glat inden 
selve malingen. Samtlige nye stumper er 
bestilt og er på vej hjem fra England. Og 
alt er forsikret. 

”Det er ikke så tit du får lov til at ribbe en 
bil så totalt ad, heller ikke som mekaniker. 
Det er sjovt at prøve og at få sådan et 
skræmsel til at blive bil igen. Vi har en 
lærling på værkstedet som også hjælper 
til engang imellem. Her får han lov til at 
sætte en motor i sådan rigtigt. Det er ikke 
noget man gør så tit mere” fortsætter de 
tre venner. 

Fremtidsdrømme
Hvordan kommer den til at se ud? Her 
bliver alle tre lidt stille. Farven vil de ikke 
ud med, ej heller hvad de har tænkt sig 
med styling. 

Klaus siger bare: ”Det bliver en gadebil, 

men i den hurtige afdeling. Jeg har købt 
noget ekstraudstyr, fx andre spejle, 
kofangere, så den bliver lidt mere sporty 
at se på.”

Martin fortsætter: ”Vi har egentlig alt 
hvad vi skal bruge, fra donorbilen, men 
vi vil lave nogle forbedringer på grund 
af den kraftige motor: Undervognen skal 
optimeres, bremserne være stærkere.” 
”Det bliver dyrt,” siger Klaus, ”50.000 plus. 
Men jeg kan også sælge nogle af delene. 
Gearkassen har jeg allerede solgt. Det går 
hurtigt.”

Donorbilen har de tre kammerater planer 
om at lave noget sjov ud af med den gamle 
motor og de stumper der bliver til overs. 

”Jeg er så taknemmelig for hjælpen!” siger 
Klaus igen. ”Og jeg får en bil som jeg totalt 
kender standen på når den er færdig. Sjovt 
er det også at jeg har alle papirer på den. 
Den har været i USA og har haft to ejere 
i Tyskland. Den har også været en tur i 
Sverige, og jeg købte den af en dansker for 
ca. fire år siden. Jeg har også en servicebog 
med stempler fra værksteder i Tyskland…”

Følg projektet på Klaus’ FaceBook-side: 
MR2 SW20 Rebuild

Medlemmernes biler
I hvert nummer af MR2-
bladet præsenterer vi en af 
medlemmernes biler. I dette 
nummer præsenterer vi Klaus 
Laursens SW20er. Skal det 
være din bil i næste nummer? 
Kontakt redaktøren hvis du 
har lyst til at få omtalt din 
MR2.
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på over 20 sider blev skrevet af Helle, 
en af træfarrangørerne. Og så kom der 
merchandise ind i spalterne: Man kunne 
købe streamere og klubmærker til at 
sætte på bilen. Der kom rabat på stumper 
fra Toyota-værksteder.

Nye tider - formandsskifte
”Jeg havde min MR2 i 9 år,” fortsætter Jarin. 
“Så  havde jeg ikke længere råd – og fik 
andre interesser, fandt kone og fik børn. 
Til mit bryllup kom der 14-15 stykker MR2 
og dannede espalier. Jeg trak mig som 
formand og var glad for at Johnny Friis 
blev ny formand.” 

Hvordan har du det i dag med klubben?
”I dag er jeg glad for at vide at jeg startede 
klubben. Hver dag ser jeg med stolthed 
på mit indrammede bevis på at jeg er 
æresmedlem. Bilen og klubben var 
dengang et frirum som jeg nød meget. 

Hjemmeside – træf, blad og medlemmer
Hvad er klubbens aktiviteter i dag? spørger 
jeg klubbens anden og nuværende 
formand, Johnny Friis, om: ”Faktisk er 
det den samme basis: Aktiviteterne er de 
samme: træf, blad og medlemmer. Vi har 
stadig to træf om året. Bladet har igennem 
alle årene været en varm kartoffel, især 
med at skaffe stof nok. Medlemstallet er 
steget støt og roligt. I 1998 var vi oppe på 
ca. 70 medlemmer, og derefter har det 
ligget omkring 90-100. I dag er vi 107 
medlemmer.”

Kan du nævne noget som er blevet 
anderledes i din formandstid?
”Ja, vores hjemmeside. Det er en stor 
omvæltning at vi nu kan kommunikere 
direkte med medlemmerne – og andre 
bilinteresserede også. Der har været en 
heftig trafik på hjemmesiden. Men den 
kræver også vedligeholdelse! Og det er 

et stort arbejde: Der er henvendelser 
fra brugere som har problemer, 
klubaktiviteter skal annonceres, billeder, 
blade mv. der skal uploades. Vi står ved 
en skillevej: Vi skal have fundet en ny 
web-redaktør og have gang i siden på ny. 
Lige nu er der mest trafik på klubbens 
FaceBook side. Vi får se hvad der sker.”

Du har nu været formand i omkring 20 
år, så du har jo en del erfaringer. Vil du 
øse lidt af dem?
”Det største arbejde ligger i at man hele 
tiden skal reagere på det der kommer ind, 
især henvendelser fra medlemmerne, 
herunder hele proceduren omkring nye 
medlemmer der skal registreres og have 
tilsendt velkomstbrev og –gave. Men 
det er rigtig glædeligt at holde det hele 
kørende. Det er dejligt at mærke at man 
holder i den røde tråd og får forretningen 
til at fungere. I bund og grund synes jeg 
det går rimeligt.”

Og fremtiden?
”Det er jo en kæmpe udfordring at bilerne 
bliver ældre og ældre. På et eller andet 
tidspunkt må medlemstallet jo begynde 
at falde. Det har været konstant siden 
år 2000. Dengang var der stort set kun 
AW11ere, så det er noget af en udvikling 
der er sket siden: Først dukkede der 
nogle SW20ere op, og for et par år siden 
begyndte vi så at se flere ZW30erne. 
Nogle AW11ere skal nu nok overleve. Men 
i princippet er klubben som den skal 
være. Vi får se hvad der sker...”

På www.MR2.dk kan du læse de gamle 
blade og se verdens største samling af 
billeder af MR2ere. De første billeder er 
fra arrangementer i 1998. 

Tak til Jarin og Johnny!

”Ring lige til mig… ”
Sådan skrev Klaus til mig da jeg i en sms 
erindrede ham om at han havde lovet at 
skrive til MR2-bladet om den nye motor 
som han ville lægge i sin fine røde MR2 
3dgte SW20, årgang 1991, så den kunne stå 
klar til sommeren 2016. At jeg skulle ringe, 
var der jo sådan set ikke noget mærkeligt 
i, men det var der til gengæld i det Klaus 
fortalte: 

Da han og Martin tømte tanken for 
benzin, røg hele værkstedet i luften! En 
tændt gasovn! Selv nåede de mirakuløst at 
komme ud, Martin dog kun med skæg på 
venstre kind. 

SW20eren hang på liften!

Brandvæsen, ambulance…chok! 
”De næste 48 timer sov jeg overhovedet 
ikke. Jeg så bare ild” fortæller Klaus. ”Jeg så 
kun flammer, flammer, overalt flammer,” 
supplerer Martin. ”Det var nok først efter 
et par dage at vi forstod hvor tæt på vi 
havde været, og hvor heldige vi var!” siger 
de begge i munden på hinanden, og man 
kan høre at det ikke er første gang de skal 
af med den historie!

Alt i værkstedet var sort, kul-sodet-sort, 
og temperaturen må have været høj. Alt 
plastik på bilen var smeltet, al indmad 
ødelagt, lakken sort. Ingen troede at 
der nogensinde igen blev en bil ud af 
SW20eren. Men så opdagede de at loftet 
havde reddet karosseriet fordi det var af 
flamingo: Flamingopladerne var smeltet 
ned på bilen som et beskyttende lag. 80% 
af skaderne var derfor ”kun” sodskader. 

Skal, skal ikke? 
Det ville blive dyrt – og der var ingen 
forsikringspenge, for Klaus havde ikke 
lige fået bilen stilstandsforsikret. Det ville 
tage mange timer! Men Klaus og Martin og 
senere også Christian, alle tre gode venner 
og kolleger, besluttede: ”Yes, we can!” 

Først tog de til Holland og købte en SW20. 
Meningen var i første omgang at sætte 
den i stand og putte den nye motor i 
den, men hollænderen var alt for rusten. 
Det var næsten for meget for Klaus, og 
han var parat til at sælge hele lortet… 
Slut med MR2-eventyret. Igen var det 
vennerne der hjalp Klaus videre. Martin 
tog en lille sandblæser: ”Se her… den 
er fin under det sorte sod-lag!” og også 
maleren sagde god for den. ”Vi gør det! Vi 
bygger en ny SW20 ud af det brændte lig!” 
”Det er mit held at jeg har så fantastiske 
kolleger og kammerater,”  siger Klaus. ”Vi 
står ved siden af hinanden til daglig på  

”Min SW20er skulle bare lige have ny motor…”
Interview med Klaus, Martin og Christian, af Ruth Mulvad
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Så kom min MR2 på midtersiderne,  
er det din i næste blad? 

Af Freddie Kampmann Olsen

Min  AW11 er fra 87 og importeret til Danmark, Fyn i 2009, købt og renoveret af en TOYOTA mekaniker i 2010. Da jeg købte 
den i 2015, stod km-tælleren på 125.000 km.  Kabinen har jeg skilt ad: Stole og tæpper har været ude. Bunden er malet efter 
afslibning af overfladerust pga. utæt targatag: Det er vist et almindeligt problem!.

I sommer har jeg kørt 5.000 km uden problemer, næsten da... håndbremsen er ikke helt i orden efter at den efter 
vinteropbearingen hang. Til foråret vil jeg skifte til nye kalibre.  I år fik jeg 3. pladsen som Årets bil i kategorien AW11. 




