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--------------   Alt om Toyota MR2 --------------   

Næste 
generation af 

MR2-ejere? 
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Det er altid spændende at høre om 
medlemmernes biler. Inden næste 
nummer af bladet udkommer, har 
det været sommer. Hvad har du brugt 
din MR2 til? Kørt på sommerferie? 
På træf? På bane? Har du lavet noget 
ved den? Har du ideer, tips og tricks 
som du vil dele med medlemmerne? 
Kontakt redaktionen med din historie: 
tlf. 20780661. 

Deadline for næste blad nr. 74,  
efterår 2017: 1. oktober 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 
annoncere? 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 eller skriv til redaktionen. 

Annoncepriser, rabat og din historie til MR2-bladet

Medlemssiden
--------------   MR2 Drivers Club Denmark --------------   
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Lise Steffensen
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Fotos
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Lise Steffensen
Søren Bo Sørensen
Vestergård Foto
Private fotos
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Så er der igen et nyt MR2-klubblad på 
gaden. De første næsten sommeragtige 
dage har allerede været her, så det er på 
høje tid at få støvet MR2’eren af og ud på 
asfalten igen. 

Det pibler frem med bil-arrangementer 
her og der, og vores egne træf er også ved 
at være fastlagt. Læs mere om det i dette 
nummer af MR2-bladet.

Denne gang er der et tema i bladet Hvad 
bruger du din MR2 til Læs om tre vidt 
forskellige måder at gøre det på.

Det kunne være interessant hvis du 
på vores Facebook MR2 Drivers Club 
Denmark eller websiden MR2.dk gav 
udtryk for hvad du bruger din MR2 til, og 
hvad du kunne tænke dig at vi brugte 
den til på vores træf f.eks.

Der er også et andet tema Nyt fra 
medlemmerne. Det er altid super 
interessant med nyt fra medlemmerne, 
så som altid, kontakt Ruth hvis du har 
noget på hjertet så vi også har Nyt fra 
medlemmerne næste gang.

Nå, med 20 grader på termometeret i 
skrivende stund må jeg indrømme at det 
trækker i en for at komme ud at køre, så 
vi ses derude.

God fornøjelse med klubbladet.

Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand

Redaktør
Ruth Mulvad
Johnny Friis  
(ansvarshavende redaktør)

Lay out
Raphaël Jekel

Tryk
Editoo.nl

Skribenter
Johnny Friis
Raphaël Jekel
Christina Jensen
Carsten Krall
Klaus Laursen
Poul Erik Mikkelsen
Ruth Mulvad
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FORMANDENS
--------------   Johnny Friis --------------   

MR2 bladet produceres af
Oplag
130 stk.  

Alt materiale er  ©  
MR2-driversclub.dk, april 
2017.
Eftertryk er ikke tilladt 
uden redaktionens 
skriftlige tilladelse. 
Redaktionen slut 15. april 
2017.
ISBN 1902-7060

Deadline for næste blad  
nr. 74, 1. oktober 2017

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
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Tilmelding og endeligt program 
kommer på MR2.dk og på FB MR2 
Drivers Club Denmark. 

Træffene starter om fredagen ved 16-
tiden og varer til søndag middag. Du 
kan deltage hele weekenden eller så 
lang tid som du kan. 

Deltagelse i træf er gratis, men du skal 
selv betale for overnatning. Klubben 
støtter træffene økonomisk og giver 
bl.a. morgenmad.

Årets bil er den som får flest point ved 
de to vurderinger på træffene. Det er 
således ikke blot bilens udseende og 
stand som tæller, men også at man 
møder op til træf. 

Der er masser af bilsnak og dækspark, 
auktion over stumper og andet (MR2-)
godt, hygge og herligt samvær med 
andre bilnørder og –venner. Mange er 
’fast inventar’ i træffene og ser frem til 
at møde de gamle venner igen, andre 
er ’nye’ som Søren fortæller i sin artikel 
her i bladet. Som Poul-Erik (se hans 
bil på midtersiderne) sagde i sidste 
nummer af MR2-bladet: ”… der er 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”

Årets første træf – på Djursland
2.–3.–4. juni, 2017

Vi åbner sæsonen med træf i Jylland, 
på det smukke Djursland. Helt 
ekstraordinært har træfarrangørerne 
et rigtig fint ekstra tilbud til os efter 
træffet: Tag med til Veterantræf på 
Wedelslund 

Fredag den 2. juni
Ankomst på Kaløvig Camping, 
Strandvejen 150, 8410 Rønde. http://
kaloevig-camping.dk/ Hytte kan 
bestilles her, eller alternativt bed 
and breakfast: http://lergravgaard.dk/
booking/

Lørdag den 3. juni
Køretur i den smukke natur på 
Djursland. Der bliver mulighed for at 
se hvem der er hurtigst under en eller 
anden form. Første omgang vurdering 
af bilerne. Aften: der bliver serveret 
ægte bonderøvsmad i form af rigelige 
mængder af grillet gris for dem som 
måtte ønske at spise med.

Søndag den 4. juni 
Resultatet af afstemningen og 
udstilling af bilerne.

Ekstra: 5. juni - Grundlovsdag
Hvis man ikke har fået træf nok, vil der 
for de interesserede være mulighed for 
at forlænge træffet til mandag hvor der 
er Veterantræf på Wedelslund. Lise har 
værksted få kilometer derfra, og der er 
mulighed for overnatning fra søndag 
til mandag (telt, samt nogle indendørs 
sovepladser). Hun giver sparke-dæk-
øl/vand og tænder noget grill og bål 
hvis vejrguderne vil det. Ellers bliver 
værkstedet ryddet, og maden står på 
bestilte pizzaer. 
Det bliver arrangeret at MR2erne kan 
holde samlet på Wedelslund.

Træfarrangører er Lise, Tonny og René.

Årets andet MR2-træf – på Sjælland
25.-26.-27. august, 2017 

Vi lukker sæsonen med endnu et brag 
af et træf, denne gang ved Sorø på 
Sjælland. Stedet får I senere på MR2.
dk og klubbens FB-side.  

Fredag den 25. august
Træfarrangørerne vil være på pladsen 
fra kl. 16. 
Fælles spisning, dæksparkning og 
aftenhygge

Lørdag den 26. august
Klubben giver morgenmad. 
Køretur i den smukke sjællandske 
natur med indlagte overraskelser. 
Vurdering af bilerne. Generalforsamling 
i MR2 Drivers Club Denmark
Fælles spisning og aftenhygge med 
auktion over MR2-stumper og andet 
godt MR2-stof. 

Søndag den 27. august
Morgenmad som klubben giver.
Årets biler i de tre klasser: AW11, SW20 
og ZZW30. Præmieoverrækning og 
fotografering. 
En lille køretur og så farvel og tak for 
sæson 2017. 

Hilsen fra arrangørerne Michael, Stefan 
og Ruth

MR2-træf 2017
--------------   den 2.-4. juni og den 25.-27. august --------------   

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til årets to træf 
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og få en dejlig køretur til Norge, Sverige, Holland, Tyskland, eller måske bare til Jylland, Fyn og Sjælland. I kan 
også finde træffene på FB.  Redaktionen modtager gerne tips om flere træf – eller læg dem på MR2-drivers club 
FB-side.

15. april: Jocks Drift & Trackday
Sturup Raceway, Nötesjövägen 317, 233 91 Svedala

6. maj: Oresund Rally
Oresund Rally køres lørdag den 6. maj med start og mål i Hillerød. Undervejs kommer vi et smut til Helsingør 
www.oresundrally.org.

19.-21. maj: Classic Race Aarhus

20. maj: Allingåbro Motor Festival
Hovedgaden, 8961 Allingåbro (Århus)
Traktortræk, Drift, Show, 4x4, Motocross, dragrace etc.
Der er lidt for enhver smag og fantastisk stemning. Ved forudtilmelding kan biler udstilles inde på selve pladsen.

27. maj: Oldtimerløbet Gråsten – Flensborg
www.oldtimerlobet.dk

5. juni: Træf- og Køretøjsdag på Wedelslund Gods 2017
Kl. 9–17, wedelslundgods.dk
- se også MR2-træf 2017, s. 5 her i bladet.

18. juni: Hedetræf 2017
kl. 9–16, Industrivej Syd, Herning
www.autogalleriet.dk

22.-25. juni: Sommertreff, Arctic Circle Raceway 
Storforshei, 8637 Mo i Rana, Norge.
Sommertreff.no  Norges største trackday-event med fri køring, drift og time attack.  (Hvis du er interesseret i dette event, 
kontakt CJ via cej_84@msn.com for mere info og evt. fælleskørsel)  

14.-16. juli: Visby Træf 
Supra Visby, Tingvej 11, 6261 Bredebro.  
Weekendtræf på privatadressen hvor der kan camperes i haven. Et veletableret og meget hyggeligt træf hvor der er tid og 
plads til masser af røverhistorier. Cruisertur, fællesspisning og “Best in show”.  Alle Toyota og Lexus er velkomne. Ukurante 
mærker henvises til brakmarken.

22. juli: Altid Drengerøv
1-dags træf kl. 12-18
Grøns Amucenter, Kjeldgaardsvej 4, 9300 Sæby

21.-23. juli: International Toyota Meeting 
(“Ringe-træf”) MC Camp Fyn, Rudmevej 3A, 5750 Ringe. Weekendtræf med campering hos MC Camp.  Alle Toyota og Lexus 
er velkomne.  

4.-6. august: Reisbrennen Eurospeedway
Lausitzring, Klettwitz, Tyskland.
Reisbrennen.de   Motorfestival omkring Eurospeedway. Mulighed for bl.a. banekørsel og 402m. Eventen foregår på selve 
banen, med camperingsmuligheder på grønne områder omkring banen. Toiletbygninger med bad er tilgængelige. Der 
køres Pro Time Attack på banen samt drift.  Mulighed for fælleskørsel ud og hjem.

19.-20. august: Classic Days. Egeskov 
www.egeskov.dk/classicdays

6.-8. oktober: 10th Dutch International Weekend
Et sted i Holland som er en hemmelighed indtil lige før træffet. Se MR2-blad nr. 72. 
https://www.facebook.com/events/593713304135174/

til træf 
--------------   Ideer --------------   

i Danmark, Norge, Sverige, Holland og Tyskland, 2017

6 www.MR2.dk
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i stand… og som alt andet han siden har 
fået fingrene i, var det ikke nok at gøre det 
grundigt. Det skulle være ekstraordinært. 
Knallerten blev fint lakeret i hvidt og rødt 
og forsynet med meget udstyr, herunder 8 
højttalere! Det hele endte med to MR2ere 
og så mange biler at han ikke har tal på 
dem.

Afhængighed af biler
Stefan havde dengang for seks år siden 
hverken særlig interesse for eller viden om 
biler, men da han flyttede ind i det hus han 
nu bor i, havde hans udlejer en MR2 SW20er 
som han straks blev betaget af. Og da han 
kom i lære hos Toyota, ja, så var der jo ikke 
andet at gøre end selv at anskaffe sig en 
MR2. 
Hvornår købte du din MR2 SW20?  
”22.oktober 2015”, kommer det prompte. 
”Der er noget helt specielt over en MR2, så 
den dato husker jeg.”
Hvorfor har du så mange biler? 
”Jeg tror at det er en slags afhængighed. De 
andre biler laver jeg rust på og tjener flere 
penge. Og så ville jeg være helt sikker på at 
MR2eren var den bedste. Derfor købte jeg 
flere andre slags, bl.a. en Mazda MX5, for at 
finde ud af om der var noget der var lige så 
interessant som en MR2.” 

Den turkis MR2 SW20, 1992
Vi letter på coveret til den fine turkis MR2 
SW20 der holder under halvtaget. 
”Jeg er meget tilfreds med at jeg fik den 
malet op i samme originale farve som den 
havde da jeg købte den. Motoren har jeg 
taget ud. Den hænger inde i værkstedet og 
skal repareres. Der er noget olie der løber 
ud, og så kan jeg også lige lave kobling og 
andet godt. Men MR2eren skal males op 
igen – fuldstændigt. Der er nogle småfejl, 
små løbere og andre bagateller.”

Og de andre biler på gårdspladsen
Ved siden af står en VW, en fin grøn boble 
som Stefan købte for fire år siden. Den kan 
godt starte, men den har en slem skade i 
bagenden: et håndbremsekabel sprang, og 
så trillede den baglæns ind i en anden bil.  
Stefan viser mig rundt til de andre biler der 
står på gårdspladsen. 
Til hver bil er der knyttet en historie: 
”Den her Morris Mini skal enten laves eller 
være donorbil. Den her amerikanerflyder 
købte jeg for at give min farfar en køretur på 
hans 70 års fødselsdag. Min farfar var meget 
stolt af sit barnebarn. Det her er min egen 
vinterbil. 

Medlemmernes biler
I hvert nummer af MR2-bladet præsenterer vi en af medlemmernes 
biler. I dette nummer præsenterer vi Stefan Buchards samling af 
biler, heriblandt hans to SW20ere. Skal det være din bil i næste 
nummer? Kontakt redaktøren hvis du har lyst til at få omtalt din 
MR2. 

en knallert… 
--------------   Det begyndte med --------------   

Stefan Buchard fortæller sin MR2-historie til Ruth

www.MR2.dk 7
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Men hvordan finansierer du alle de biler?”
“Det er min udlejer, Kurt, og jeg der køber 
dem. Vi finder billige biler og laver dem så. 
Vi har fx 8 Morris Mini som vi har købt billigt. 
Delene koster ingenting. Og jeg er god og 
hurtig til at lave rust.”

Mit hjem, min arbejdsstue
Men hvor står du og laver dem?
”Det gør jeg inde i mit hjem – i det grå hus 
derovre. Jeg tror du bliver overrasket.” 
Stefan peger skråt bagud på et stort gråt 
træhus. Vi går derover, og Stefan viser mig 
ind i sit hjem. Først kommer vi ind i gang 
og køkken der naturligvis signalerer biler 
overalt: bøger, bogstøtter, billeder på 
væggen. Nogle af skabslågerne er sendt 
til maler for at få samme turkis farve som 
Stefans MR2er ude under halvtaget. Vi går 
ind i det han kalder sin lille slap-af-stue som 
over fjernsynet prydes af en reolvæg med 
oplyste montre med mange modelbiler, 
herunder en lille MR2 SW20, indkøbt i 
Tyskland. Videre forbi soveværelset og så 
derfra direkte ind i det Stefan kalder sin 
store arbejdsstue: værkstedet. 

2 MR2 SW20, 3 Morris Mini, 1 Ellert, to 
scootere og en masse andet
Og jeg som troede at jeg havde set mange 
biler ude på gårdspladsen og under 
halvtaget! Her står fem biler, en Ellert, to 
scootere, en masse motorer og stumper. 
Stefan er ved at banke rust på den Morris 
Mini som står midt på gulvet. 
Hvordan styrer du alle de projektet?
“Jeg tager hvad jeg føler for, men lige nu har 
jeg sat en deadline for arbejdet med Morris 
Minien. Den skal til maler 1. marts og når den 
er samlet, skal den sælges på stumpemessen 
i Fredericia.  Så skal jeg i gang med Kurts 
MR2 så den kan komme ud at køre. Den har 
ikke været ude at køre de sidste mange år, 
og nu skal jeg have Kurt med på træf. Jeg 
skal lave lidt rust, skille motoren ad og ellers 
få den til at stå fint.”
Og hvad så derefter?
”Så tror jeg at jeg skal i gang med den gule 
MR2 SW20 der står derhenne – eller også har 
jeg købt noget i mellemtiden. Det kommer 
an på hvor pengene ligger. ” 

Faktisk er det først nu jeg får øje på den. 
Den står lidt gemt bag Ellerten op ad den 
væg som skiller Stefans soveværelse fra 
hans arbejdsstue. Endnu engang må jeg 
sværgende give luft for min overraskelse. 
”Det er et impulskøb – i januar sidste år. 
Egentlig havde jeg lovet mig selv at jeg ikke 
skulle  bruge så mange penge på biler, og 
så købte jeg den alligevel. Da jeg så den 
første gang på en udstilling, stod den der 
og var ikke pæn og rimelig dyr.  Senere var 
ejeren til at snakke med fordi den havde 
noget med motoren. Kompressionen på 
cylinder 3 var røget fordi han havde skruet 
for højt op for trykket da han så en Ferrari… 
men umiddelbart er det ikke så slemt. Jeg 
har poleret den og sat nyt sæde i. Men 
jeg kan ikke køre i den før jeg bliver 25 år. 
Forsikringen er alt for dyr!”

8 www.MR2.dk
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Men den kan du vel så tjene en masse på?
”Den skal ikke sælges! Jeg vil gerne have 
en af hver: nu har jeg en turbo SW20 og en 
targa. Nu mangler jeg bare en cabriolet!”

Passionen…
”Det med biler begyndte med en 
arbejdsskade. Da jeg stadig havde to år 
tilbage af min læretid, blev jeg skåret i 
armen. Jeg gennemførte min læretid og 
blev udlært med fint resultat. Men jeg var 
meget nervøs for om jeg kunne klare at 
være pladesmed resten af livet. Det går fint 
nu. Jeg kan lave det samme, men det går 
langsommere. For den erstatning jeg fik, 
købte jeg den turkis MR2. Nogle sagde at 
det var ufornuftigt at bruge penge på en 
bil i stedet for at spare pengene til den dag 
min arm svigter. Men nej. Den bil hjalp mig 
op af det sorte hul jeg faldt ned i. Den er et 
bevis på at jeg kan. Den skal aldrig sælges. 
Ligesom den er født samme år som mig, 
1992, skal den følges med mig til jeg dør. 
Derfor passer jeg så godt på den.”  

Tingene begynder at få en sammenhæng 
for mig…køkkenlågerne i samme turkis farve, 
impulskøbet af den gule MR2, ja, i det hele 
taget hans passion for biler. Den deler han 
med sin udlejer, Kurt. 
”Jeg gik arbejdsløs et par år, men nu er jeg 
ansat som altmuligmand her hos Kurt. Det 
arbejde jeg laver på bilerne, får jeg løn for. 
Når vi sælger dem, deler vi overskuddet. 
Man kan sige at mit arbejde er min hobby. 
Kurt er min reservefar. Han betyder meget 
for mig.” 

Og endnu mere!
Nu tror jeg så at jeg er færdig med at se biler. 
Men nej! Endnu et gråt træhus ligger længere 
bagude! Det bruges til opbevaring af meget 
mere end de par store amerikanerflydere 
der står i et rum. I andre rum er der møbler, 
lamper, blade, kanoer, you name it, inklusiv 
lige en enkelt Ellert mere som er blevet lirket 
ind gennem altandøren. 

Ude på marken i tågen går en halv snes køer 
af racen Skotsk Højland. Det er Kurts, og 
dem fodrer Stefan også – ud over at han slår 
græs, maler vinduer og meget mere. Hist 
og her står der op ad murene et par biler. 
Et skræmsel af en enkelt hvid amerikaner 
ligger mere eller mindre tilgroet i græsset 
og ligner en skulptur. Et foto af den i stor 
størrelse kunne godt give lidt liv til en eller 
anden hvid væg. 

”Men vi har flere endnu!” 
Jeg dåner næsten. 
”Vi har nogle opbevaret i Ganløse, i Slangerup 
og et par steder i  Jylland også. Og oppe på 
gården hos Kurt står der også nogle. Men 
hvor mange der er, ved jeg ikke. Kun at der 
er masser, masser. ”

Men MR2 er unik
”Der er intet som at sætte sig ind i en stor 
amerikanerflyder, men at køre en MR2 
er helt unikt!” afslutter Stefan med stor 
sikkerhed i stemmen.

www.MR2.dk 9
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Nu er hele bilen blevet sandblæst, også 
bunden. Diverse huller er blevet lukket 
og små buler rettet. Den er blevet sealet 
om og har fået 2k epoxy grunder. 

Det var en stor dag da bilen kunne 
køres til maleren. Han rettede den lidt 
og har malet bilen i en farve han kom 
på.

I løbet af de sidste uger har vi fået 
samlet lidt på bilen: Hele undervognen 
er samlet, med nye poly bøsninger over 
alt. Alt andet i undervognen er også nyt. 
Ratstamme samt ledningsnet hertil er 
også monteret. 

Det er status indtil videre. Følg mig på 
MR2 SW20 Rebuild.

Min udbrændte SW20er begynder nu at ligne en bil. I nr. 72 fortalte jeg historien 
om min MR2er der lige skulle have en ny motor og hvordan det gik helt galt: 
Værksted og bil udbrændte totalt. 

En lang rejse… 
--------------   MR2 SW20 Rebuild --------------   

af Klaus Laursen

klubmedlemmerne 
--------------    Nyt fra  --------------   

Tre medlemmer af MR2 Drivers Club, Denmark fortæller gode nyheder: 

10 www.MR2.dk
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På træffet i Lemvig i august 2016 var vi nogle der gjorde store øjne da der dukkede en gul AW11er op. 
Den der gule AW11 var særdeles velkendt, men det var føreren imidlertid ikke! Hvem var han, hvordan var 
det gået til at den nu var hans, og hvordan så den ud nu? MR2eren blev flittigt studeret og ejeren, Ole, 
udspurgt om hans del af bilens historie. Efterfølgende har jeg ringet til Ole for at få historien uddybet.  
Så her kommer hvad der skete med Mimis bil – for hendes var det – efter at hun solgte den. 

Det var den jeg ville have. Vi gik udenfor 
og fik en smøg. 
”Hvad med prisen, Johnny, er der noget 
at gøre ved den?”
”Hvis det er det det kommer an på, så 
kører vi hver til sit, til Skanderborg og 
Fredericia.”
Vi kørte hver til sit, Johnny til Fredericia 
i sin røde AW11 og jeg til Skanderborg, 
men i den gule AW11.

Der var lidt rust i skærme, bagende og 
forskørter. Delene fandt jeg forskellige 
steder og ret så tilfældigt: min søn 
fandt stumper på det værksted i Viby 
hvor han arbejder.  Og tænk: hos 
Toyota i Skanderborg, der hvor jeg 
arbejder, lå der oppe på loftet henne i 
det ene hjørne en forskærm! I Horsens 
 

fandt jeg de dele til skørterne som var 
værst medtage.”

De originale sæder fulgte også med. 
Dem har jeg nu fået ombetrukket 
hos en sadelmager og sat i. Rattet 
har jeg også fået betrukket, og der er 
kommet nye måtter med gule kanter i. 
Jeg vil gerne have den så original som 
muligt.

Jeg passer godt på den. Om vinteren 
står den i en kammerats synshal, tørt og 
i 20 graders varme. Men faktisk vidste 
jeg ikke at AW11eren var så berømt i 
klubben!”

Jeg kører småture i den, og ’klapper’ 
den. Man bliver jo glad bare ved at se 
på den. ”

Ole fortæller: 
”Jeg har været ved Toyota siden jeg 
blev udlært i 1985 hos Carl Emil Toyota i 
Hasle. Han var  den første forhandler af 
MR2. Jeg blev sat til at lave klargøring 
på den, og derfor har jeg lige siden 
dengang altid ønsket mig en MR2. 
Jeg kiggede på flere i DBA, men de 
fleste var ’forskruede’ på en eller anden 
måde som jeg ikke kunne lide. Og så 
dukkede den her op: en fin gul AW11 
fra 1985. Jeg kiggede flere gange. Min 
kone sagde: ”Hvis det er den det skal 
være, så køb den!”

Johnny stod for salget af den, og han 
sagde: ”Kom og kig på den!” Den stod 
i Esbjerg. Johnny og jeg mødtes på en 
tankstation og fulgtes derfra sammen 
ud til ejendommen. 

--------------   Lad den vandre, fra den ene til den anden… --------------   

ejerskifte fortalt af Ole Christensen til Ruth
historien OM EN AW11ers

- Klaus bringer gode nyheder om sin udbrændte SW20. 
- Ole fortæller nyheden om hvordan en gul AW11 atter dukker op på et træf.
- Sørens nyhed handler om hans første træf efter 8 års medlemskab af klubben. 

www.MR2.dk 11
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Faktisk er det 8 år siden jeg meldte mig ind i MR2-klubben men første gang jeg dukkede op til et træf, var i Bovbjerg 
i august 2016.  

Mit første træf, Lemvig august 2016
Det er lidt tilfældigheder at jeg 
ikke før har været til træf, og sidste 
gang passede det perfekt da vi har 
sommerhus ved Lemvig, så det kunne 
ikke være nemmere. Jeg arbejder 
tit fra sommerhuset, og det sker 
jævnligt at jeg er nødt til at arbejde i 
weekenderne.

Jeg har i mange år trænet og været 
dommer og konkurrencetilrettelægger 
i Politihundeforeningen og er det 
stadig. Det lægger beslag på nogle 
weekender, og det er helt sikkert faldet 
sammen med nogle træf i årenes løb.
Men vi havde en rigtig god oplevelse ved 
sidste træf. Det var hyggeligt at møde 
alle MR2-nørderne og spændende at 
se bilerne. 

Hvordan jeg stødte på MR2 – i 1986
Første gang jeg stødte på MR2 var i en 
artikel i Bilen Motor og Sport i januar 
1986. 
Den gang passede bilen ikke ind i 
hverken økonomi, antal børn og antal 
hunde. Så jeg måtte nøjes med at 
savle lidt hver gang en tidligere kollega 
- som bor på samme vej - kørte forbi 
i sin. Men også han fik børn, og så var 
det slut med det syn.

Men så i 2008… først lidt Fiat 
Der skulle gå helt frem til starten 2008 
før der gik rigtig ild i bålet igen. I første 
omgang kiggede jeg dog ikke kun 
efter MR2, men var også omkring Fiat 
Coupe og Barchetta. Tilbage i 70erne 
havde jeg fornøjelsen af at eje en Fiat 
850 Sport Coupe med en del Abarth 
stuff bagi, og med datidens standard 
var det en lille, rimelig heftig gadebil. 

12 www.MR2.dk

Af Søren Bo Sørensen
men ny på træf 

--------------   MR2-ejer og medlem af klubben i 8 år --------------   
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Jeg købte en mere midt i firserne 
meget billigt, men jeg fik aldrig taget 
mig sammen til at sætte den i stand 
og få den på plader igen. Så jeg solgte 
den for en kasse øl. Fiat var dog stadig 
inde i billedet indtil jeg fik prøvet en 
MR2 på en lidt længere køretur.

…og så MR2!
Der gik nogle måneder, og jeg fik set 
og prøvet flere, men enten virkede 
mekanikken alt for slidt, eller der var for 
meget rust. Eller begge dele. Det var 
ikke lige til at finde en der både virkede 
tilpas sund og så nogenlunde ud. Jeg 
var også blevet indstillet på at det nok 
ikke ville lykkes at finde en der var helt 
original – i hvert fald ikke til en pris jeg 
ville betale. Undervejs stødte jeg oven 
i købet på en der var håndmalet med 
en malerrulle...!

På en tur til Nordjylland fik vi set og 
prøvet tre. De to første var ret hurtigt 
afskrevet (for slidte og rustne), og på 
vejen hjem skulle den sidste prøves. 
Indregistreret første gang i juni 1985 
var det måske den ældste jeg havde 
set på. Men det var noget helt andet. 
Sammenlignet med de andre var det 
næsten som at komme i en ny bil. 
En veloplagt motor og fast og præcis 
gearskifte. Og ikke en rustplet at se. 
Bevares, interiøret var slidt og Recaro-
sæderne falmede (det er de endnu), 
men ikke mere end det var til at leve 
med. Original var/er den heller ikke. 
Den var næsten nymalet, og det var 
ikke det flotteste arbejde jeg har set, 
så tanken strejfede mig om noget var 
skjult under det.

Sælger oplyste at han havde byttet 
sig til den med en motorcykel. Ejeren 
før ham var mekaniker, og han havde 
sat bilen i stand til sig selv, men ville 
så alligevel hellere på to hjul. Så vi tog 
chancen og købte bilen efter at have 
presset den 10.000 ned i pris. Så i maj 
2008 blev jeg AW11-ejer. Og ikke lang 
tid efter altså medlem af klubben.

Hvad der er sket efter 2008
I de godt 8 år jeg har haft den, er der 
selvfølgelig blevet repareret og skiftet 
forskellige mekaniske ting på den. 
Det ”nemme” skruer jeg selv i, skift af 
køler, bremsekalibre, generator osv. Da 
jeg hverken har hul i gulvet eller lift, er 
udstødning, bremserør og andet blevet 
skiftet på værksteder. Senest er der 
blevet lavet lidt rust i tagkanten over 
forruden, og hele taget er blevet malet. 
Sidste indkøb er nye gulvmåtter. De 
metallic-farvede dørkplade-lignende 
måtter jeg havde haft et stykke tid, var 
aldrig faldet i fruens smag. Jeg havde 
ellers givet 39 kroner for dem i Aldi. 
Men efter træffet i Bovbjerg er 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.

Fremtiden?
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.

Det er slet ikke utænkeligt at den lille 
røde finder vej til åbningstræffet i juni 
2017 i Jylland.

Den dag det bliver for træls at styrte 
ud over marker og gennem skoven i 
hælene på en politihund, kunne jeg 
sikkert godt overveje at blive mere 
MR2-aktiv. Men der er også noget 
mountainbike og bueskydning som 
lægger beslag på fritiden, og den er 
der jo i forvejen ikke for meget af.

www.MR2.dk 13

PS: Artikel i Bilen Motor og Sport i 
januar 1986 blev i i en fotokopieret 
udgave sat ind i MR2-bladet nr. 5 
fra 1993. Artiklen har åbenbart gjort 
indtryk på mange! Se de gamle 
MR2-.blade på www.MR2.dk 
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nlMin MR2 er en AW11 targa, indregistreret første gang februar 1988 og har kørt 

i Zürich frem til ca. 2009 
Total driftsikker er ordene, aldrig brudt ned under mit ejerskab. De sidste to år 
har jeg kun købt olie til olieskift, to nye forpærer og skiftet batteriet. Og da der 
ikke stod 25.000 kr. mærket omlakering på kontoen, malede jeg den selv om 
i garagen. Det kan ses med løbere og det hele, men det kan ikke mærkes når 
“den røde løber” trykkes i bund.

Jeg vil dog gerne have skiftet udstødningen da den brøler lige rigeligt som den 
er pt. Så hvis der er nogen som ligger inden med en, er jeg meget interesseret. 

Tak til alle jeg har mødt i klubben, for jeres rare og imødekommende måde at 
møde nye medlemmer på.

og en AW11 
--------------   Solskin, blå himmel, vindmøller --------------   

Af Poul Erik Mikkelsen

www.MR2.dk
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nl- Christina har 15 års erfaring og har i alt haft fire MR2ere. CJ har været på roadtrip til Nordkap, kørt race på Polar-

   cirklen, street race, banekørsel og trackdays i Danmark og Tyskland, og meget, meget andet. Og hun fortæller  
   også om frygten ved at køre race. 
- I sæsonen bruger Ruth sin bil til ferieture. De sidste par år har hun taget på ø-ture, på Ålandsøerne, på de sydfyn- 
   ske øer og til Sejerø og Samsø. Glæden er lige stor hvad enten passageren er 6 eller 76 år. 
- Lise fortæller om hvordan hun bruger sine MR2ere (hun har i alt 3 stk.) til trackdays og om at køre både sidelæns og  
   få snurreture. Hun giver nogle tips til hvordan man kan komme i gang med trackdays. 
Men fælles for de tre historier gælder: Lær din MR2 at kende: Brug den. Nyd den. 

Hvad bruger du din MR2 til? Hvad bruger du din MR2 til?   Hvad bruger du din MR2 til?  Hvad bruger du din MR2 til? Hvad bruger du din MR2 til?
Hvad bruger du din MR2 til?  Hvad bruger du din MR2 til? Hvad bruger du din MR2 til?   Hvad bruger du din MR2 til?  Hvad bruger du din MR2 til? 

Når sæsonen 2017 ruller i gang, så er det min 15. sæson 
som MR2-ejer. Fire MR2’ere er det blevet til, to indregi-
streret på gaden, og import af to donorbiler. Jeg tror jeg 
har været igennem alle tænkelige scenarier man som 
MR2-ejer kan komme ud for.

Det begyndte med et sminket lig…
Som uerfaren købte jeg et sminket lig, og allerede som 19-
årig stod jeg så i fuld renovering uden at ane en skid om 
biler. Jeg har smidt toppakninger og oplevet når 5. gearet 
døde helt og holdent. Jeg har fået en bil totalskadet. 
Fået en MR2 til at skyde i brand hundredevis af kilometer 
hjemmefra. Fået en bil stjålet. Fundet den igen. Voldsomt 
skadet. Og bygget den op på ny.

”Heldigvis” så startede mit MR2-eventyr ud med at være så 
bekosteligt at der simpelthen ikke var råd til en bil nr. 2, så 
MR2 måtte direkte ud og tjene til føden som pendlerbil. 
Endda tre år også om vinteren.
Men det gav alligevel et godt indblik i hvor alsidige og 
stærke MR2erne er. I min optik skal de ikke gemmes væk 
til kun to ture om sommeren hen efter en is i høj sol og så 
et par træf. Brug den. Nyd den. Oplev at den kan opfylde 
mange flere behov end du måske går og tror.

Hvorfor bliver vi ved, på trods af at livet som MR2-ejer 
ikke altid er en dans på roser? 
Simpelthen fordi når maskinen bare spinder og alt virker, 
så er det i sandhed en fantastisk bil at eje. Køreglæden 
på trods af alderen overstiger mange nyere biler, og det 
bliver aldrig kedeligt at se hvordan folk kigger efter den i 
gadebilledet. 
En MR2 er næsten som at have en sød hundehvalp. Alle 
kommer hen for at snakke. 

Det værste du kan gøre imod en gammel bil, er ikke at 
bruge den. Ta’ chancen og tag den med på tur. 
Og glem undskyldningen om pladsmangel. Pak rigtigt og 
fornuftigt, så er pladsen nok så rigelig.

din MR2 til?
--------------    Hvad bruger du --------------   

Tre medlemmer af klubben fortæller

MR2 
--------------   Brug din --------------   

Af Christina Jensen

16 www.MR2.dk
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Hvad bruger du din MR2 til?  Hvad bruger du din MR2 til? Hvad bruger du din MR2 til?   Hvad bruger du din MR2 til?  Hvad bruger du din MR2 til? 

Roadtrip til Nordkap – og trackdays
I 2016 valgte jeg efter mit forrige roadtrip igennem Norge 
at satse lidt større. At vi skulle nå helt til Nordkap. Så jeg 
tog altså turen op langs Sverige og tværs over Lapland 
og helt op til Norges nordligste punkt. På denne tur 
inkluderede jeg nok engang tre dages trackday på Arctic 
Circle Raceway, se MR2-blad nr. 70.

Trackdays kan være enormt grænseoverskridende, dels 
fordi man kommer ud i at bruge bilen helt til grænsen, 
dels frygten for hvis man bliver overmodig og taber den 
af banen. Eller hvis andre førere mister herredømmet over 
deres bil og du ufrivilligt ryger i et sammenstød.
For det er jo ikke alle arrangementer forsikringen dækker.

Frygten…?
Tro mig, frygten har også fyldt meget for mig. Men efter en 
del arrangementer er min egen tiltro til mine evner steget, 
men bestemt også oplevelsen af at risikoen slet ikke er så 
stor som man gør den til.
Fx kan der vælges arrangementer med trackdays-klubber, 
hvor der er instruktør. Så dækker langt de fleste forsikringer 
på banen fordi der er tale om ”øvelseskørsel”. 
Men derudover mærker jeg en rigtig god sportsånd 
imellem ejere af reelle banebiler og os med gadebiler. 

Banebilerne afventer deres aggressive moves indtil man 
har passeret hinanden, og giver god plads. 
Men banekørsel er lidt som offentlig parkering. På 
samme vis som du aldrig vil parkere side om side med en 
ramponeret bil, så lad være med at gå på banen på de 
omgange, hvor smadderkasserne er ude.

Så bare kom an!
Du behøver ikke investere i en helvedes masse udstyr førend 
du kan bruge din MR2 på bane. Mange arrangementer 
stiller kun krav til at bilen er teknisk forsvarlig, og at føreren 
bærer hjelm. 

Selv hvis du ikke har mod på at tage din egen bil med 
på banen, så er trackdays også en oplagt mulighed til at 
få mere ud af sæsonen og opleve biler fra en lidt anden 
vinkel end bare sparke dæk på træf. 

Derudover så er der jo efterhånden et par danske byer der 
har fået stablet street race på benene. Så for bare 100 kr 
kan du helt lovligt køre lidt 201/402m race i din egen bil. 

www.MR2.dk 17
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Højdepunkterne i mine somre har siden jeg købte min 
første MR2 i 2009, været ferie- og weekendturene. De 
sidste par sæsonner er der gået ø-ture i den. 

Første ø-tur gik til Ålandsøerne i 2015 sammen med min 
finlandssvenske veninde. Åland er en øgruppe der ligger 
langt ude i havet midt imellem Sverige og Finland og byder 
på det smukkeste landskab og en masse færgeture fra den 
ene skærgårdsø til den anden. Vi skulle naturligvis ud til en 
af de fjerneste øer, Kökar, - hvor der kun er grusveje! 

Året efter, 2016, måtte jeg jo vise Ing-Marie Det sydfynske 
Øhav – Danmarks ’skærgård’. MR2eren fungerer fint som 
turistbil, blot man pakker fornuftigt. Den kan også bruges 
som bade-bil. 

Det er ikke mange kilometer sådanne ture sluger, men til 
gengæld kan man skyde nogle flotte fotos af MR2eren om 
bord på maleriske færger, særprægede bygninger og i den 
smukke natur.

Mit barnebarn er naturligvis helt vild med at køre i MR2-
eren, især med kalechen nede. Og han er også vild med at 
sove i telt. Vores første ø-tur gik til Sejerø i et lille festivaltelt, 
og så var MR2eren forvandlet til en familie-campingturs-
bil. 

Den succes måtte gentages, syntes Villum. Det gjorde vi så 
i juni 2016, men denne gang uden telt, men med minigolf, 
badeture, verdens største labyrint og verdens mindste 
lufthavn. 

min MR2 som turistbil
--------------    Fra ø til ø --------------   

badebil og campingbil. Af Ruth Mulvad

18 www.MR2.dk
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man har ca. 15 minutters køretid hver time. Dette kan om 
formiddagen synes som for lidt, men om eftermiddagen 
rammer trætheden næsten altid en alligevel. Ofte skal 
tanken også fyldes undervejs, da det som regel bliver til 
omkring 300 km meget lidt økonomisk kørsel.

Bilerne som dukker op, spænder lige fra Citroen C1 til 
diverse Porscher og Ferrarier i fuldt race-trim. Det er meget 
almindeligt at det er vejret der afgør hvem der er hurtigst. 
Men det fungerer overraskende godt at fordele banearealet 
mellem meget forskellige biler. Ser man en hurtigere bil i 
bakspejlet eller et blåt flag, blinker man, holder til den ene 
side og lader sig overhale. Det er ikke racerløb sådan som 
man sædvanligvis ser det. Gennem de år jeg har deltaget, 
har jeg endnu ikke set to biler køre sammen.

MR2 og snurreture
MR2’en er en svær bil at køre, specielt hvis man er 
begunstiget med et eksemplar med et godt kraftoverskud. 
Så man skal ikke forvente at være den hurtigste, særligt 
ikke i regnvejr. Våd bane betyder at oplevelsen bliver 
en anden. Typisk kommer alle baghjulstrækkerne til at 
køre lidt sidelæns, og det gælder om at finde balancen, 
forhåbentligt uden for mange snurreture og at løbe 
tør for asfalt. Selv har jeg som de fleste prøvet begge 
dele. Heldigvis er de fleste afkørsler meget udramatiske. 
Man bliver langsomt bedre til at fange bagenden når 
den er på vej rundt hvilket er med til at give en meget 
bedre fornemmelse af bilen og gør at man reagerer 
rigtigt når man på vejen mærker tendens til overstyring. 

Lær din MR2 at kende
--------------    Af Lise Steffensen --------------   

ejer af 2 stk AW11, begge med Supercharger motor, og en ZZW30

Gennem efterhånden rigtig mange år har trackdays været en del af min måde at bruge mine biler på.  Sidste år blev 
det til flere ture på Jyllandsringen og i efteråret en dag på ring Djursland hvor to af mine  MR2er helt uventet fik 
selskab af endnu en gul AW11. 

Hvad er det, og hvem kører?
Konceptet består i sin enkelthed i at en mærkeklub eller en decideret trackdayklub lejer en bane for en dag og man 
deler køretiden med op til 50 deltagere. Typisk er man opdelt i grupper for hhv. indregistrerede og uindregistrerede 
biler, og ind imellem er der også en separat klasse for nybegyndere. Man skiftes til at køre i grupper af 8-12 biler så 
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Hvad bruger du din MR2 til? Hvad bruger du din MR2 til?   Hvad bruger du din MR2 til?  Hvad bruger du din MR2 til? Hvad bruger du din MR2 til?
Hvad bruger du din MR2 til?  Hvad bruger du din MR2 til? Hvad bruger du din MR2 til?   Hvad bruger du din MR2 til?  Hvad bruger du din MR2 til? 

Hvordan man kan forberede sig
Grundlæggende set kan man køre i alt - nogle dukker 
op i biler med både sikkerhedsbur, skålsæder og H-seler, 
andre i hverdagsbilen, men det er dog rart at være lidt 
forberedt.
Bremser: 
Banekørsel er hårdt ved bremserne. “Heldigvis” er de fleste 
MR2’er uden ESP så man æder ikke som visse andre biler 
et sæt bremser pr. gang, men det er stadig smart at sikre 
sig at der er rigelig belægning inden man tager af sted. 
Flere måtte køre hjem halvvejs, inklusiv den gule AW11 som 
heldigvis var fragtet dertil på trailer.
Varme: 
Når man presser bilen 15 eller 30 minutter i træk,  bliver alting 
varmt, så hvis man er det mindste i tvivl om kølesystemet  
er i tip top stand, skal man nok opdage det. Jeg kører med 
en elektrisk vandpumpe som holder cirkulationen i gang 
lidt efter at bilen er parkeret da den ellers har en tendens 
til at “bøvse” lidt når vandet pludselig står stille i en varm 
motor. Det kan dog måske også løses ved at køre pænt de 
sidste par runder.
Dæk: 
Dækkene arbejder hårdt, og man skal påregne at man 
tager levetid af dem ved at køre bare en enkelt trackday. 
Hvis det er noget man vil gøre det mere i, kan semislicks 
købes til ganske rimelige summer, og de er både sjovere at 
køre på og holder bedre til mishandlingen. 
Støj: 
Støjgrænsen er typisk 95-98 dB ved forbikørsel. Det lyder 
af meget, men specielt støj fra indsugning og kompressor 
tæller meget. Jeg har aldrig haft problemer med min 
standard 4AGE, men måtte lette noget på gassen i min 
gule supercharger med mongoose udstødning for at 
holde den nede under grænsen. Det kan betale sig at 
støjdæmpe. Det er ikke sjovt at måtte holde igen eller blive 
sendt hjem.

Lær din bil at kende på trackdays
Trackdays er noget jeg klart kan anbefale alle at deltage i. 
Man lærer sin bil bedre at kende. 

Hvis man er ikke har lyst til at dele banen med de 
allerhurtigste (som typisk kører lidt tættere når de vil forbi), 
kan man med fordel holde sig til de arrangementer som 
har en separat bane for nye kørere.

Der er instruktører som gerne hjælper med både køreteknik 
og opsætning af bilen, og folk er hjælpsomme.
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Cobra og ål 
De gamle blade er da også fyldt med annoncer for alarmer, 
og det allerede fra MR2-blad nr. 1 som udkom i 1992. En 
annonce for alarmer i MR2-blad nr. 3 fra 1993 er skrevet på 
skrivemaskine og ’firmaet’ med håndskrift: en privatperson 
har sikkert fået fat i et parti (fabriksskadede) alarmer til en 
billig penge. Der var også vejledninger til hvordan man selv 
kunne installere en alarm (MR2-blad nr. 4) og annoncer 
for forskellige firmaers alarmløsninger (MR2-blad nr. 7). Og 
så kom der en meget raffineret alarm med navnet Cobra 
i blad nr.  9, - et teknisk ”fremtidssikret” vidunder med 
”satelittransmission”, godt nok først i løbet af et par år, men 
alligevel! 

En MR2-ejer fra Kolding havde tilsyneladende ikke 
investeret i en Cobra. Nogen havde i hvert fald syntes at 
bilen var ”en ta’-selv-bil”... men ’glemt’ at levere den tilbage 
til ejeren. I stedet blev den fundet i havnen i Middelfart af 
en fritidsdykker. Ikke alene bilen blev hejst op af havnen. 
Sammen med MR2eren kom en masse ål til syne. De havde 
åbenbart også syntes om at ’køre’ MR2 mens den lå på 
havnens bund.  Ifølge artiklen i MR2-bladet (nr. 14) blev de 
våde tilskuere belønnet med gratis aftensmad den aften...

Gå på opdagelse i de gamle blade på www.MR2.dk:  
lagerreolen – filer til download 

MR2 var ung… 
--------------   Dengang da  --------------   

var de tyvenes yndlingsobjekt!

Alle gamle MR2-blade er nu lagt på MR2.dk – og de gamle blade kan fortælle mange sjove ting. Dengang da MR2 
var ung, var det lidt andre problemer bilejerne sloges med. Tyveri var et af de helt store problemer. Som den første 
formand, Jarin Bertelsen,  sagde i MR2-blad nr. 72: ”Bare man vendte hovedet væk i to sekunder, var ens MR2 væk!”
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Det er et velkendt fænomen hos ZZW30erne. Det sker fordi 
det afløb hvor vandet skal ledes væk, er stoppet til. Væk med 
dækslet til luftindtaget i siderne. Derinde bagved sidder et 

kalechen 
--------------    Vand i  --------------   

i Ruths ZZW30

også fartpilot 
--------------    Alt kan lade sig gøre… --------------   

Af Carsten Krall

Dejligt solskin, kalechen ned og ud og trille i min nyvaskede ZZW30. Men ups! Hvorfor lå der vand og skvulpede 
i hver side af den nedfoldede kaleche? Og der var temmelig meget. Et par spandfulde blev det til efter mange 
kludevridninger. 

dæksel som let kan tages ud. Skyld det under vandhanen, 
og sæt det hele sammen igen. 

Så tjeck din ZZW30er: Har du vand i kalechen?

Men det var så ikke helt så enkelt. Min MR2 er dansk – og 
sådan en er ikke født med alle de ledninger der skal til for 
at montere en fartpilot. 

Først tænkte jeg at købe et helt nyt ledningssæt med fartpilot 
fra England, men det duede jo ikke med et højrestyret 
ledningsnet. Så ud på mit lager og finde ledningsnettet fra 
en gammel schweitzer som jeg tidligere havde hugget op. 

Fartpilot! Det må da være ligetil. Køb et originalt ledningssæt til en fartpilot, få fat i et originalt ledningsdiagram med 
fartpilot, og sæt det hele sammen! Hvor svært kan det være?

Al ledning fra motorrum til sikringsboksen inde i kabinen 
blev skiftet ud. Delene til fartpiloten købte jeg i England og 
monterede dem: aktuator og vakuumventil i motorrummet 
og små kontakter på kobling og bremsepedal. 

Alt kan lade sig gøre hvis man sætter sig ind i tingene. En 
MR2 AW11 er jo ikke rumvidenskab, men sund fornuft og 
mekanik. 
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Hvordan det hele begyndte
Det er den 15. september 1991. En gruppe entusiaster 
arrangerer en MR2-dag på racerbanen Zandvoort i 
samarbejde med den hollandske Toyota-importør Louwman 
og Parqui. Vi vil prøve om der er tilstrækkelig opbakning til 
at starte en Toyota MR2 Club i Holland. Ikke mindre end 80 
MR2er dukker op på Zandvoort racerbane. Altså: masser 
af MR2ere og mange interesserede i en MR2 Club. Så den 
29. januar 1992 er grundlæggelsen af Toyota MR2 Club 
Nederland en kendsgerning. Den 16. februar 1992 blev den 
allerførste generalforsamling afholdt.

De første år - træf
I klubbens første år var der fire arrangementer på 
programmet. Generalforsamlingen var et af dem. En tur 
tilrettelagt som en skattejagt, en tur til Silverstone i England 
og en teknisk MR2-dag hos Toyota-importøren fuldendte 
rækken af begivenheder det første år i klubben.

I 1993 og 1994 blev begivenhedskalenderen udvidet lidt. 
Dengang var der ikke så mange ture som nu. Der var træf 
fire gange om året: et træf uden en tur, to træf med ture, og 
til sidst et besøg hos en forhandler.

Så kom der et klubblad, en hjemmeside med chat-rum og 
400 medlemmer
Frem til 1998 fik medlemmerne et klubblad som stort set 
ikke var andet end et nyhedsbrev. Tag et kig i de gamle 
blade (se dem alle på vores hjemmeside www.mr2.nl) og 
’nyd’ synet af skrivemaskinetekst og klippe-klistre-layout. 

Den 18. april 1998 skete der noget stort, noget overraskende 
stort. Klubben fik sin egen hjemmeside: www.mister2.
demon.nl. Meget moderne: den kunne downloades på ens 
egen computer via et dial-up modem! 

I 1998 steg medlemstallet til 300 medlemmer og blot 
to år senere toppede det med 400 medlemmer. Til 
sammenligning har vi i dag hvor bilerne er blevet omkring 
20 år ældre og mange er endt hos ophuggeren eller som 
donorbiler, 175 medlemmer. 

I 2001 udvidede vi hjemmesiden med noget nyt, et chat-
rum. Her kunne man diskutere MR2 og alt muligt som 
havde med MR2 at gøre – eller ikke! Det var et stort hit, og 
faktisk en forløber for dagens sociale medier.

Og der kom nye MR2-modeller
Rygterne gik, flere prototyper kom og gik, men i 2000 skete 
det. En ny MR2. I USA kaldet MR2 Spyder og i Japan MR-S. 
Ifølge den kvinde der dengang var formand for klubben, 
så var det godt nok en midshipsrunabout, baghjulstrukket 
og tosædet Toyota, men ikke en ‘rigtig’ MR2. Karosseriet og 
linjerne i en AW11 og en SW20 lignede hinanden meget, men 
det var altså, jeg citerer, ”en gøgeunge”. Når vi i dag kender 
den efterfølgende model, ZZW30, ved vi at den kører som 
den oprindelige MR2, AW11eren. I dag udgør ZZW30erne 
den største gruppe i vores klub.

MR2 Club Nederland 
--------------    Af Raphaël Jekel, formand for den hollandske klub  --------------   

og fejrer 10 års venskab med MR2 Drivers Club Denmark, vores ‘Best Friends’

fylder 25 år
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Krise, ny bestyrelse og en ny begyndelse for klubben
Hvad der skulle have været et festligt år, tog en dramatisk 
drejning. Året 2002, det år hvor klubben havde kørt i 10 
stærke år, endte i krise. Uenighed i bestyrelsen og dertil 
også en retssag kostede os alle klubbens midler. Det var 
turbulente tider, og vi beklager stadig at dette skulle finde 
sted.

I 2003 blev der valgt en ny bestyrelse: Louis og Dennis der 
allerede var  medlemmer af den tidligere bestyrelse, og som 
nyt medlem Raphaël. Bestyrelsen blev suppleret med Ron 
og Rik. Det viste sig at være et hit. En stabil og entusiastisk 
bestyrelse sørgede for at klubben ikke bare gik fremad, men 
gjorde det med stormskridt.

Nye tider med nye arrangementer, en ’Club Caravan’ med 
det hele og masser af hvide rør
Nu kørte klubben fint. Kasserer Ron fik hurtigt klubben 
trukket ud af gælden, og de øvrige bestyrelsesmedlemmer 
arbejdede ihærdigt på at genrejse klubben. 

Hvert år kom der nye arrangementer til. Raphaël tilrettelagde 
sammen med sin bror Michaël et enormt påsketræf hvor 
der kom 45 MR2ere. Påsketræffet er blevet en tradition. 
Køre-, show- og hyggetræf: vi havde vi dem alle.

I 2007 fik Raphaël ideen med en mobil klubstand. I dag 
kender alle vores berømte ”Club Caravan”, en campingvogn 
som vi med tiden fik indrettet med alt hvad man kan tænke 
sig der er kan blive brug for. 

Men campingvognen så ikke så fin ud som i dag, dengang 
Louis og Raphaël hentede den. De troede det var et simpelt 
job at hente den, men det skulle vise sig at det tog sin tid 
indtil langt ud på natten.  Årsagen var et fladt og rygende 
bagdæk, for ikke at nævne defekte lygter og andre fejl og 
mangler som vi opdagede på den første tur. Mange søndage 
stimlede vi sammen på bilforhandler Hermans’ værksted. 
Det tog os ikke mindre end knap to år at få Club Caravan’en 
færdig. Men vi er stolte af resultatet. Vi er den eneste MR2 
klub der har sådan en mobil stand. Og vi har det rigtig sjovt 
med den. MR2 klubbens mobile stand er udstyret med alt 
hvad man kan ønske: TV, DVD, et lydsystem, rindende vand, 
en mikrobølgeovn og meget mere. 
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Da projektet med den mobile MR2-stand var færdigt, fik 
Raphaël en anden ny og fin ide, nemlig at bruge hvide PVC 
rør, de rør som vi bruger til at konstruere mange forskellige 
ting med, fx indhegning af parkeringspladser til MR2erne 
på et træf. I har sikkert set dem på et af vores træf eller på 
et foto. Ifølge vores - nu tidligere - kasserer Ron er det den 
bedste investering vi nogensinde har gjort.

Nyt MR2-blad – og ny hjemmeside
En af de første ting Raphaël gjorde da han blev valgt ind i 
bestyrelsen, var at tage klubbens blad under sine vinger. For 
første gang i elleve år kom der en ny forside: hvert nummer 
skulle have et nyt medlem på forsiden. Sådan er det stadig. 
For- og bagside blev trykt i fuld farve, og snart efter kom 
også de fire midterste sider i farver. Siden 2007 er hele vores 
klubblad i farver. I 2013 ændrede vi layout for at få et mere 
frisk og moderne udseende. Og fra i år, 2017, har vi et helt 
nyt og ’rigtigt’ MR2-magasin i A4-format. Oven i købet har 
vi siden 2015 også udgivet MR2-bladet på engelsk, især for 
vores medlemmer uden for Holland. Endnu en god grund 
til at blive medlem af Toyota MR2 Club Nederland!

Heller ikke i de seneste år har vi siddet på hænderne. For to 
år siden begyndte vi at arbejde på en ny hjemmeside. Den 
har næsten alle funktioner integreret, og via den kan man 
nemt lave et møde, en mødekalender, en medlemsliste, 
arkiver med foto fra klubbens arrangementer og gamle 
klubblade, og der er mange andre MR2-mapper og meget, 
meget mere. Lige nu arbejder vi hårdt på at få klubbens 
butik lagt på, og at udgive siden på flere sprog. Engelsk 
bliver det første. Og vi har mange flere planer om at udvide 
hjemmesiden med endnu mere fint MR2 stof.

MR2 Drivers Club Denmark og MR2 Club Netherlands – 
’Best Friends’
I 2007 tog Raphaël og Michaël til Danmark for første gang. 
De diskuterede lidt frem og tilbage hvordan de skulle køre 
derop. De kunne køre i Michaëls AW11. De kunne også køre 
i to MR2ere, men det var ikke nær så hyggeligt som at køre 
sammen. Så de besluttede at tage Raphaëls SW20. Set i 
bakspejlet var det et godt valg. SW20eren var ret speciel 
i Danmark dengang. Raphaël og Michaël kan tydeligt 
huske danskernes overraskede ansigter! Formand Johnny 
trykkede længe vores hænder og sagde at han ikke havde 
troet at vi var kommet. Men han var rigtig glad for det. De 
andre danskere vidste ikke helt hvordan de skulle tackle 
situationen. Men senere på aftenen efter et par øl blev det 
hele meget bedre. 

Lige siden dengang har Raphaël og Michaël været i Danmark 
en eller to gange om året, flere gange sammen med andre 
medlemmer af den hollandske MR2-klub. Fra 2009 har 
vores danske venner altid været med på vores hollandske 
MR2 Weekend. Og vi er som Toyota MR2 Club Nederland 
stolte af at vi i 2016 fik ’Best Friends’-pokalen af vores venner 
i MR2 Drivers Club Denmark. 

Så 2017 er ikke bare det år hvor vi fejrer vores 25 års 
jubilæum, men også vores 10 års venskab med de danske 
MR2 drivere!

Skål, og vi håber snart at se jer på et MR2 træf i Danmark 
eller Holland.

Toyota MR2 Club Nederland
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Returadresse: MR2 Drivers Club Denmark, Ellipsen 19B, 7000 Fredericia, Danmark


