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sæsonen!
Så starter 

SOLSKIN



Annoncepriser
Vil du annoncere? Eller kender du 
nogen som gerne vil?
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. 

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.

Annoncepriser, rabat, din historie til MR2-bladet og materialespejdere

Medlemssiden
--------------   MR2 Drivers Club Denmark --------------   

Alm. originale 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

Har du en historie til MR2-bladet?
Det er altid spændende at høre 
om medlemmernes biler. Inden 
næste nummer af MR2-bladet 
udkommer, har mange sikkert haft 
fine oplevelser hen over sommeren 
med deres MR2. Og måske har 
du også lavet noget ved din MR2. 
Har du en historie om din MR2? 
Eller ideer til historier som kunne 
interessere medlemmerne? Så 
kontakt redaktionen. 

Materialespejdergruppe
På generalforsamlingen på årets 
andet træf blev der vedtaget at 
lave en materialespejdergruppe. 
Alle er velkomne til at melde sig til 
gruppen. Du behøver ikke selv at 
skrive, men du er naturligvis meget 
velkommen til at levere tekst og 
billeder. Vi vil gerne have ideer til 
stof og respons på vores egne ideer 
sådan at vi får et endnu bedre blad. 
Kontakt Ruth Mulvad hvis du er 
interesseret.

Deadline for næste MR2-blad, nr. 
76, efterår 2018
15. september 2018
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Så skulle det være ganske vist, MR2 sæson 
2018 skydes snart i gang.
Der er stadig frost udenfor, så forårs 
fornemmelserne har ikke helt indfundet 
sig endnu, men det ignorerer vi lige, 
foråret må være lige på trapperne.

Er din MR2 klar?
Min er ”næsten” klar.

Denne gang kan du læse om alle vores 
kommende træf så du kan få krydset af i 
kalenderen.
Vi starter også et nyt tiltag med 
medlemskort som Carsten forklarer lidt 
om.

Der er tips & tricks, medlemshistorier, en 
gul MR2, dæk og fælge, nye medlemmer 
med mere.

Mon ikke der er noget der kan få en op i 
gear til den kommende sæson?

God fornøjelse med det nye MR2-
klubblad, og når du er færdig, er det 
bare med at komme ud i garagen og få 
MR2’en køreklar.

Sædvanen tro har vi også i 2018 to træf: 
et åbningstræf og et lukketræf. Det første 
træf finder sted på Sjælland og er et helt 
klassisk MR2 Drivers Club Denmark-træf. 
Det andet træf er på Fyn, i Svendborg, og 
her prøver vi noget nyt: vi holder træffet 
sammen med tre andre Toyota-klubber. 

Vi ses derude.

Med venlig hilsen
Johnny Friis
Formand
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Ruth Mulvad
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--------------   Johnny Friis --------------   
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Årets første MR2-træf
--------------   Program --------------   

Den 1-2.-3. juni, 2018

Fredag
Træfarrangørerne vil være på 
campingpladsen fra kl. 15 
Tag selv mad med til den fælles grill. 
Derefter hygge i campingpladsens 
fælleshus. 

Kom og se vennerne igen efter den lange vinter, mød nye venner og få en god MR2-snak! Sæt kryds i kalenderen. 
Endeligt program og tilmelding kommer på MR2.dk og klubbens FB-side.

Sted
Lægårdens camping, Vemmetoftevej 2 A, 4653 Karise. Tlf. 56 71 00 67
Hvis du vil have en hytte, så skynd dig at ringe til campingpladsen. Klubben har hytterne på hånden indtil 1. maj. Husk 
at sige at du er fra MR2-klubben.

Lørdag
Morgenmad i campingpladsens 
fælleshus. Klubben giver.
Fra om formiddagen til ud på 
eftermiddagen: køretur med indlagt 
frokost og forskellige overraskelser. 
Tilbage på campingpladsen er der 
igen en aktivitet, og derefter sparker vi 
dæk. 

Vurdering af bilerne. 
Fælles spisning som klubben 
arrangerer, for egen regning
Aften: auktion af alt muligt der har med 
MR2 at gøre. Husk at tage stumper mv. 
med hvis du har noget du vil sælge. 

Søndag
Morgenmad
Resultatet af vurderingen af bilerne. 
Farvel og tak. Vi ses igen på årets andet 
træf i august 2018

På gensyn fra træfarrangørerne Carsten 
Krall Sørensen og Signe Jensen
PS: der kan komme ændringer i 
programmet. 

Endeligt program udsendes pr. post til 
MR2-klkubbens medlemmer kort før 
træffet.
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Fredag
For de tidlige mødes vi fredag eftermiddag hvor vi indkvarterer 
os på Danhostel i Svendborg
Man kan vælge at købe 2-sengs-værelser eller 4-sengs-
værelser. Hvis man er ny og ikke kender ret mange eller 
meget til klubben, så kan man kontakte Michael Dyremose 
på kasserer@mr2-driversclub.dk . Så hjælper han med at få 
dig klædt godt på til træffet.

Fredag står i hyggens tegn som altid og på bedste 
højskolemaner. Der er arrangeret en to retters buffet til 
aftensmaden, og senere er der aftenkaffe og fælles hygge.

Lørdag bliver det sjovt! Vi skal ud og banke de andre klubber 
i alle de discipliner vi kan. Det vil være paintball, skydning 
med bue og pil samt masser af andre aktiviteter der ikke 
helt er på plads endnu. Den klub der vinder flest discipliner, 
kan tage en pokal med hjem. Aftenen tilbringes igen på 
Danhostel med god mad og aftenhygge.

Søndag efter morgenmaden kører vi til MFA på 
Kildemosegårdsvej i Odense hvor der blandt andet vil 
være opstillet et rullefelt samt andre aktiviteter på pladsen. 
Derudover håber vi at kunne lande en aftale med selveste 
Gazoo Racing som vil kigge forbi og krydre dagen lidt.  

På træffet bliver der også plads til punkter som plejer af 
være på dagsordenen til MR2 Drivers Club-træf, herunder 

den årlige generalforsamling og vurdering af bilerne med 
præmieoverrækkelse til årets biler. 

Endeligt program kommer på www.MR2.dk, på MR2-
klubbens FB-side og bliver udsendt pr. post i en invitation til 
medlemmerne kort før træffet. 

Pladser til årets begivenhed bestilles på 
www.toyotaklubbernesweekend.com 

 

Årets andet MR2-træf
--------------   Program --------------   

Den 24.-25.-26. august, 2018

MR2- lukketræffet i år bliver en kæmpe FEST 
Vi afholder træffet sammen med et par af de andre Toyota klubber i Danmark, med masser af hygge og konkurrencer 

Sted: Danhostel i Svendborg

 
---------- OBS OBS OBS ----------

Bestilling senest 20.06.2018 for at være sikker på at få 
et værelse

Klubberne:
Mr2 Drivers Club Denmark
Toyota Klub Fyn
Supra Drivers Club Denmark
Celicaclub.dk

Vi glæder os meget til at ser jer alle sammen.
Træfarrangører: Michael Dyremose og Christian A. 
Rasmussen
PS: Der kan forekomme ændringer i programmet. 
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I år går turen til Svendborg og Ærø.  Man kan deltage i 
hele turen, eller dele af den alt efter hvad der passer i ens 
program. Du skal selv bestille færge og overnatning, se MR2.
dk eller klubbens FB. 

Vi mødes på Danhostel i Svendborg kl. 18 og går derefter hen 
til stedet hvor vi skal spise og bowle.
Lørdag sejler vi til Ærø hvor vi besøger Marstal Søfartsmuseum 
og kører rundt på den smukke ø. Aftensmad i Ærøskøbing 
og hygge på Vandrehjemmet Villa Blomberg. 
Søndag sejler vi tilbage til Svendborg, spiser frokost sammen 
og siger farvel og god 2018-sæson med vores MR2!

Du finder hele programmet, tider og link til Ærøfærgen og 
tlf. til vandrehjemmene på 
MR2.dk og på FB https://www.facebook.com/
events/137441577017477/

Tilmelding på FB eller SMS/email til Ruth 20780661, 
rm@inquam.dk

Tour de Danmark
--------------   Så gør vi det igen! --------------   

4. – 5. – 6. maj 2018

Birte og Jesper Hardenskou har genoptaget den gamle Tour de Danmark som Carsten, Signe, Jesper og Birte startede i 
2013 med en tur til Skagen. I 2014 var vi i Esbjerg og Sønderjylland, og i 2015 på Fyn og Langeland.

Et sted i Tyskland eller Holland

Traditionen med den hollandske internationale MR2-
weekend stoppede med den 10. weekend i 2017 (se artiklen 
her i bladet), men det stopper ikke med at få blæst MR2eren 
igennem på de tyske motorveje! 

De to venskabsklubber, Toyota MR2 Club Nederland og MR2 
Drivers Club Denmark ved Carsten Krall og Raphaël Jekel 
sørger for at vi også i 2018 kan få en weekend sammen med 

MR2-venner fra Holland, Tyskland, Belgien, Schweitz og hvor 
deltagerne nu ellers kan tænkes at komme fra.
 
Stedet er endnu ikke fastlagt, men det bliver et sted i Tyskland 
eller Holland, langt nok væk til at MR2erne kan strække ud. 
Tidspunktet er den 14.-16. september 2018. Sæt allerede nu 
kryds i kalenderen, og hold øje med www.MR2.dk og MR2-
klubbens FB-side.

MR2-træf
--------------   Nyt Internationalt--------------   

den 14.-15.-16. september 2018

8 MR2-bladet



Vi har opdateret Christina Jensens liste med ideer til hvor man kan prøve kræfter med sin MR2, møde andre bilnørder 
og få en dejlig køretur til Norge, Sverige, Tyskland eller måske bare rundt i Danmark. I Veteranposten findes en fyldig 
kalender over masser af træf, trackdays osv.  www.veteranposten.dk/Kalender  Redaktionen modtager gerne tips om 
flere træf – eller læg dem på MR2-FB-siden. 

27. april: Classic Autojumble i Gjern
kl.10-16. Jysk Automobilmuseum i Gjern. 30 års jubilæum www.facebook.com/?ref=logo#!/groups/AutojumbleGjern

19. maj. Allingåbro Motor Festival
Hovedgaden, 8961 Allingåbro (Aarhus)
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. 
www.motor-festival.dk

26. maj. Oldtimerløbet Gråsten Flensborg
Oldtimerløbet er et løb med mange forskelligartede og flotte køretøjer.
www.oldtimerlobet.dk

25.-27. maj. Classic Race Aarhus
Classic Race Aarhus er en non-profit-organisation og overskuddet går til at skabe bedre trafiksikkerhed for børn. 
www.craa.dk

5. juni. Træf og køredag på Wedelslund Gods 2018
Tilmelding og billetter skal købes på forhånd på www.veteranposten.dk 
www.veteranposten.dk/Kalender/info.asp?id=453055020

9. juni. Oresund Rally
Oresund Rally er et endagsrally på godt 200 kilometer med start og mål i Hillerød. Der er pause i Helsingør.
www.oresundrally.org 

28. juni-1. juli. Sommertreff. Arctic Circle Raceway
Storfoshei, 8637, Mo i Rana. Norge.
Norges største trackday-event, med fri køring, drift og time attack (Hvis du er interesseret i denne event, kontakt evt. CJ, 
cej_84@msn.com)
www.sommertreff.no

13.-14.-15. juli. Toyota træf i Visby
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. Cruisetur, fællesspisning og ’Best in show’. Alle Toyota og Lexus er velkomne. Ukurante 
mærker henvises til brakmarken. 
www.facebook.com/events/1773654626268907

18.-20. 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. 
http://bilmesser.dk/bil-events.php?id=619

3.-5. august. Reisbrennen
Lausitzring. Klettwitz. Tyskland. Motorfestival omkring Eurospeedway. Mulighed for bl.a. banekørsel og 402m. Eventen foregår 
på selve banen, med camperingsmuligheder på grønne områder omrking banen. Toiletbygninger med bad er tilgængelige. 
Der køres ProTime Attack på banen samt drift. Mulighed for fælleskørsel ud og hjem. Kontakt CJ, cej_84@msn.com
www.reisbrennen.de

31.august-2.september. Asia Arena
Arena Oschersleben, Tyskland. Et nyt arrangement som ligner Reisbrennen: et træf omkring en professionel bane hvor der 
køres under træffet. 
www.asia-arena.de 

1. september. Classic Days Egeskov
Den 1. september 2018 inviterer Egeskov for tredje år i træk veterankøretøjsejere fra ind- og udland til Egeskov Slot. 
https://www.egeskov.dk/classicdays

2018 i Danmark,
--------------   Ideer til træf i  --------------   

Norge, Sverige og Tyskland
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Hvorfor har du stumper til salg når du 
lige har købt en SW20er i fin stand? 
”Selv om den var i flot stand, så var der 
ting og sager som skulle repareres eller 
forbedres. Og når jeg stod og manglede 
noget og endelig havde fundet det, så 
købte jeg somme tider alt det som var 
til salg.” 

Hvor har du fundet det? 
” På nettet, i Den blå Avis og sådanne 

Erik sælger ting… 
--------------   MR2 SW20 Rebuild --------------   

og fortæller om det til Ruth

MEDLEMMERNE
--------------    Hvad laver  --------------   

mellem træffene?

10 MR2-bladet

steder. Nogle gange måtte jeg køre 
langt. For eksempel måtte jeg til 
Nordjylland for at hente en brugt 
udstødning fra en smadret bil.” 

Men du har altså dele til overs? 
” Nå, så meget er der jo heller ikke. 
Men nogle gange kunne jeg ikke bare 
lige købe den og den stump som jeg 
stod og manglede. Ofte fulgte der 
mere med som jeg så måtte skille ad 

Mange har ting til salg. Det kan man se på www.MR2.dk under markedspladsen og på MR2 Drivers Club Denmarks FB-
side. Det er jo fint da det er svært at skaffe stumper til de gamle biler, især AW11eren, men det begynder også at knibe 
med visse ting til SW20eren.At finde de stumper man lige står og mangler til de gamle biler, er ikke lige så let som at 
finde nummeret på reservedelen og så trille hen til det nærmeste Toyota reservedelslager. Det siger Eriks historie noget 
om. 

for at komme ind til netop det jeg 
skulle bruge. Det jeg har til salg, er 
bundskjolde, lygter, katalysator og lidt 
mere. Faktisk er det sjovt at finde dele 
og købe dem. Hvem ved, måske får jeg 
selv få brug for dem en dag.” svarer Erik 
med et skævt grin. 

Hvis du har ting du vil sælge eller 
købe, kan du se på www.MR2. dk, 
under Markedspladsen eller på MR2 
Drivers Club Denmarks FBside. 



Fredag den 18. maj kørte vi 
afsted og nåede en færge i 
Rødby kl. 15. Og derefter var 
det bare at køre derudaf – og 
når man kører alene kan man 
bare sætte speederen i bund. 
Når vi er flere MR2ere der kører 
sammen til den internationale 
MR2-weekend i Holland, skal vi 
jo hele tiden holde sammen på 
bilerne. 

Fredag aften og lørdag var 
vi sammen med vennerne i 
Holland. Udstillingen var om 
søndagen. 
Det var utroligt hvad 
hollænderne havde gjort 
ud af MR2-udstillingen: de 
havde fået fat i en masse røde 
gulvtæppefliser, 8000 stk. forlød 
det, gjort dem rene og lagt dem 
ud så hver bil stod på en lille rød 
firkant, indhegnet med et lille 
hvidt stakit. Der var balloner, en 
imponerende indgangsportal til 
MR2-området. Den hollandske 
klubs campingvogn var trukket 
ind på området og fungerede 
som café. 

Hollænderne lavede en 
videopræsentation af hver enkelt 
bil som blev vist på storskærme 
over hele udstillingen og 
gentaget flere gange i løbet af 
dagen. 

Det var en varm tur – der var 
sommerhedebølge, og i en AW11 
uden aircon var det bare om at 
få turen overstået. Vinduerne 
kan man jo ikke holde ud til at 
have åbne. Vi kørte fra Boxel 
i Holland søndag kl. 16 og var 
hjemme ved 01-tiden. 

En ekstra tur 
Man siger jo nødig nej når man bliver spurgt af den hollandske klub, Toyota MR2 Club Nederland, om vi ville komme 
og udstille den røde AW11 på Japan Classic Day i maj 2017 på Boxel Classic Car i Holland. På udstillingen skulle de 
forskellige MR2-modeller være repræsenteret. 

--------------   Af Signe og Carsten --------------   

til Holland i maj 2017

MR2-klubbens medlemmer har gang i mange ting med deres MR2ere. På træffene 
får vi mange gode historier, og vi kan godt lide at have god tid til at sparke dæk. Her 
bringer vi et par eksempler på hvad medlemmerne laver ind imellem træffene: Erik 
har ting til salg, Carsten og Signe har udstillet den røde AW11 i Holland og Amber fra 

Holland elsker at køre langt i sin gule ZZW30, The Yellow Bitch.

MR2-bladet 11



12 MR2-bladet

og den hedder: Yellow Bitch
Amber bijl 

--------------   Solar Yellow ZZW30 --------------   

Amber er et af de nyeste klubmedlemmer i vores hollandske søsterklub, Toyota MR2 Club Nederland og i august 
2017 var hun med på vores træf hvor hun også blev medlem af MR2 Drivers Club Denmark. Hun bor i byen Brielle og 
fortæller at det er en lille landsby i nærheden af Rotterdam. Det er ganske rigtigt ikke nogen stor landsby, men ligger 
den tæt på Rotterdam? Et hurtigt tjek viser at den ligger ca.25 km. fra Rotterdam! Det er typisk for Amber. For hende 
er afstand ikke noget problem, og da slet ikke med denne gule MR2, eller The Yellow Bitch som hun kalder den.

I Ambers svar på vores spørgsmål, er 
der et gennemgående tema: afstand, 
hvordan man håndterer afstande. Og 
selv i hendes job er store afstande 
normen. Med Rotterdam som basis 
arbejder hun med planlægning af 
containertransport helt til Kina.

Indtil for nylig var ridning hendes 
største hobby, men det gik langsomt 
over i tuning af hendes Aygo, og det i 
en alder af blot 18,5 år. Og før Aygoen 
havde hun sine forældres Verso-S som 
hun kunne pusle med. Og nu er det 
MR2. Hov! Er der her også lige et andet 
tema i Ambers liv? Hendes hest var ikke 
en Toyota, men alle hendes biler er. 
Ved at kombinere de to temaer, heste 
og Toyota, er det slet ikke mærkeligt at 
Amber nu ejer en MR2.

Sammen med sin ven John satte hun 
en omfattende eftersøgning i gang 
efter en passende bil. De helt særlige 
krav hun havde til sin kommende bil, 
gjorde  det ikke let. For det første skulle 
det være en bil man ikke så tit ser på 
vejen. Desuden skulle den være en 
cabriolet. Og naturligvis skulle den være 
til en overkommelig pris. Ikke nogen 
nem opgave. Selv Mercedes SLK blev 
forkastet. MR2 kiggede hun også på, 

men den første og anden generation 
ignorerede hun fuldstændigt. En 
targamodel er ikke en cabriolet! Men 
ZZW30 var en seriøs konkurrent. 
Modellen med mågevingedøre skulle 
have været den eneste ene, men den 
var allerede solgt. Til sidst blev det The 
Yellow Bitch.

Amber synes at hendes MR2 ligner 
en Porsche Boxer. Og det er jo 
sandt. Hvem har ikke set en Bokser i 
bagspejlet og tænkt: “Hej, en MR2!”. 
Eller omvendt selvfølgelig. For Amber 
er det smukkeste på en MR2 den 
bageste kofanger. 
Og ligesom alle andre bilelskere er 
Amber aldrig færdig med sin MR2. En 
beskeden opgradering på ICE-systemet 
var virkelig en forbedring. Nu gælder 
det USB- og Bluetooth-forbindelserne 
og særligt navigationssystemet. En dag 
håber Amber også at få en subwoofer 
bag sædet. Og hun drømmer stadig 
om mågevingedøre. Og en RC-model 
af den gule MR2. 

Amber vil gerne tage på ferie med 
bilen, fx til Tyskland, Østrig, Italien og 
Danmark: steder hvor der er en smuk 
natur så man kan køre fine ture med 
MR2eren. At køre tværs over Canada er 

også noget der trækker, men det bliver 
sikkert ikke i The Yellow Bitch!
Amber blev først medlem af klubben i 
juni 2017. Hun meldte sig ind fordi hun 
havde problemer med gearkassen. 
Men heldigvis varede det ikke længe 
inden hun fandt ud af at hun i klubben 
kunne få mere end viden og gode 
råd om MR2ere. Det gode fællesskab, 
åbenheden, træf og ture kom hun 
hurtigt til at sætte pris på. Amber 
kommer jævnligt til træf og møder. Og 
allerede i august 2017 fik hun opfyldt 
en af sine første drømme: at køre til 
udlandet i MR2eren. Sammen med sin 
far kørte hun til træf i Danmark, og her 
blev hun også medlem af MR2 Drivers 
Club Denmark. 

MR2 har nu en solid plads i Ambers 
liv. At dele The Yellow Bitch med 
nogen anden er ikke en mulighed 
for hun elsker alt for meget selv at 
køre den. Og selvom Toyota skulle gå 
hen og genoplive MR2, ville den gule 
MR2 ikke vige pladsen for en ny. Ikke 
engang hvis en ny version havde flere 
hestekræfter eller mågevingedøre. Det 
betyder, at vi i fremtiden vil se Amber 
med sin gule ZZW30 på træf. Kør 
mange gode og sikre kilometer med 
The Bitch, Amber!
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medlemskort
--------------   Nu får medlemmerne --------------   

MR2 Drivers Club Denmark

14 MR2-bladet

MR2-bladet har spurgt Carsten om 
hvorfor vi skal have det og hvordan 
det kommer til at virke. 

Carsten, du bragte ideen om et 
medlemskort for medlemmerne af 
MR2-klubben på bane. Hvorfor det?
Jeg er medlem af den hollandske klub 
Toyota MR2 Club Nederland som har 
medlemskort. Og det syntes jeg så 
også at vores klub skulle have. På den 
måde får medlemmerne også noget 
for deres penge. 

Hvad får man for medlemskortet?
Du får et bevis på at du er medlem af 
MR2-klubben, og du kan få 25 % rabat 
på reservedele hos Toyota i Ølgod, 
Fredericia, Køge og på Amager.  

Men er det ikke bare endnu et kort 
der fylder op i ens pung?
Jo, det kan du sige, men sammen 
med kortet får medlemmerne også en 
parkeringskortlomme sådan at man 
kan sætte kortet i forruden på sin MR2. 
På den måde kan andre MR2ejere se at 
man er medlem af MR2 Drivers Club. 
Hvis han/hun så ikke er medlem, kan 
vedkommende jo få en god ide! Vi ved 
at der er et par hundrede MR2ejere i 
Danmark som endnu ikke er medlem 
af MR2 Drivers Club Denmark. 

Hvordan kommer medlemskortet til 
at se ud?
Vi har som sagt ladet os inspirere 
af hollænderne. På den ene side af 
medlemskortet er der MR2-klubbens 
logo, og på den anden kortside står 
der oplysninger om medlemmet: 
ejerens navn, antal medlemsår, 
medlemsnummer, og model, motor, 
farve, indregistreringsnummer på 
MR2eren. Kortene får forskellige farver 
alt efter hvor mange år man har været 
medlem af MR2 Drivers Club Denmark. 
Oplysningerne har vi liggende i 
medlemslisten. 

Hvad tror du kortet kommer til at 
betyde?
I bestyrelsen er der flere der har nævnt 
at kortet kan have en god virkning på 
at holde på medlemmerne. Når man 
har et fint medlemskort, kan man 
forestille sig at folk tænker lidt mere 
over at de er medlemmer. Og hvis 
man nu har været medlem i flere år, 
og har et medlemskort der viser det, 
kunne det være at man overvejer det 

Hvad skal medlemmerne gøre for at 
få et medlemskort?
Ingenting! Jo, betale sit kontingent 
naturligvis. 

Hvornår får vi så medlemskortet?
Lige nu i skrivende stund, er Raphaël 
og jeg i fuld sving med at layoute 
og producere medlemskortet. Når 
du står med MR2-bladet i hånden, 
skulle du også gerne have modtaget 
medlemskortet. 

Hvor længe gælder kortet?
Det gælder for et år. I fremtiden får 
medlemmerne et nyt kort en gang 
om året, nemlig efter indbetaling 
af medlemskontingentet, dvs. i 
begyndelsen af hvert år. Vi udsender 
kun medlemskort en gang om året, så 
hvis man har meldt sig ind i klubben 

Hvad tror du medlemmerne siger til 
medlemskortet?
Jeg håber at de har modtaget kuverten 
med deres personlige medlemskort og 
plastiklomme positivt. Og at de med 
medlemskortet siddende i foruden 
kommer til at møde andre MR2-ejere 
som kan blive nye medlemmer. Og 
endelig at de også glæder sig til at få 
medlemskortet for 2019 med deres 
egen MR2 på. 

Efter det første år vil vi finde ud af hvad 
medlemmerne siger til kortet. Det kan 
være at der er noget vi skal lave om 
på, og det kan være at nogle har nye 
og spændende ideer. Så får vi se om 
vi skal fortsætte med samme løsning 
som i Holland. 

en ekstra gang inden man holder op 
med at betale sit kontingent. 

Men er det ikke dyrt for MR2-klubben 
at lave medlemskort?
Det er ikke særlig dyrt. Den hollandske 
klub hjælper os med at trykke 
medlemskortet og sende det ud til 
medlemmerne. Endnu engang takker 
vi Toyota MR2 Club Nederland og især 
formanden, Raphaël Jekel, for alt det 
fine arbejde han lægger i vores klub, 
kvit og frit. Han layouter jo også MR2-
bladet og leverer det til et trykkeri i 
Holland som både pakker og sender 
bladet til DK til en særdeles fordelagtig 
pris.  

i løbet af året, så må man vente med 
at få medlemskort til begyndelsen af 
næste år. 

Generalforsamlingen og bestyrelsen 
har også givet Raphaël og dig ideer til 
medlemskort i fremtiden…
Ja. På det første medlemskort for 2018 
er der kun tekst om MR2-medlemmet 
og hans/hendes MR2. På kortet for 
næste år, 2019, kan medlemmerne få et 
billede af deres MR2 på. Man skal blot 
sende et foto til Carsten. Der kommer 
senere mere information om hvordan 
du skal gøre hvis du vil have dit eget 
billede på kortet, men tænk allerede 
nu på at få taget et godt billede af din 
MR2 i sommerens løb.

Ruth Mulvad
[Is it possible to put in a text e.g. in the left corner down in the white square so that people understand that it is cover and front of one cart, and not two cards?]

For- og bagside på det nye madlemskort, 2018�



Jeg fik min Snehvide 
--------------   Som i et eventyr --------------   

af René Mangor Petersen

Min MR2 er en US targa-model fra 1988 med 124 hk og bygget om til SC efter alle kunstens regler, synet og godkendt med 
motoren. Der er monteret større remhjul på krumtappen og mindre på kompressoren hvilket ifølge sælger skulle give den 
ca. 200 hk. Der er desuden monteret en MiniSquirt til styring af indsprøjtningen. Den har fået en BC gevindundervogn, 
andre sæder og 17” Keskin fælge. Bilen er, tør jeg godt sige, 95 % i orden. Mit næste projekt på bilen, hvis der da skal gøres 
noget, er motoren og motorrummet da det ikke er særligt pænt (der ligger de sidste 17%).

Jeg har altid drømt om en MR2 siden jeg omkring 1990 prøvede en hos en forhandler i Skødstrup ved Århus, men den var 
for dyr på en lærlingeløn. I 2013 købte jeg en flot rød MR2 fra 1986. I de tre år jeg havde den, nåede jeg at lægge ny 
motor i og bygge den om. I 2016 fandt jeg i Grenå denne fine, hvide MR2. Den måtte jeg bare have.  
Forhandlingerne med ejeren strakte sig over en meget spændende uge. Men så blev ’Snehvide’ 
også min, - til en fin pris. 
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edward te wierik
--------------   Nyt medlem --------------   

Ville jeg gøre det igen?

Og nu er der gået 7 år .... og hvad er der sket i de 7 år efter 
den første renovering? 
Der er sket rigtig meget! Det kan du læse om (på engelsk) i 
MR2 Magazine, year 28, spring 2017 på www.MR2.nl

Mange stiller mig spørgsmålet: Ville du gøre det en gang 
til? Svaret er kort og godt ... Nej, det ville jeg ikke gøre igen ... 
eller ville jeg???  

Når jeg ser tilbage så koster sådan et projekt rigtig mange 
penge og enorme mænger af tid. Meget mere end man 
kan forudse. Men skulle jeg gøre det i dag, så ville mange af 
stumperne ikke længere kunne fås eller ville være 20-30% 
dyrere end dengang i 2010/11 hvor vi satte den i stand. Det 
vil sige at man i dag ville skulle bruge endnu flere penge, 

Tiden flyver. For mig er det som om det var i går at min MR2 var klar til at rulle sine første kilometer på motorvejen 
til sit nye hjem i vores garage i Nijmegen Nord. 1 ½ år havde det taget at reparere det hul i taget som endte med en 
totalrenovering. Næste dag var der MR2-træf i Lelystad, og min MR2 fik sin første præmie som dagens smukkeste 
MR2. 

og at det ikke er sikkert at man kunne opnå samme kvalitet. 
Hvis man bliver nødt til at genbruge fx en 25 år gammel 
dørbeklædning fordi man ikke længere kan skaffe en ny, 
så skal man være kreativ (fx bruge firmaer der kan renovere 
eller opdatere bildele) eller man skal være heldig at få fat i 
brugte stumper som er i fin stand. 

Kort sagt så er jeg glad for at jeg og min hustru Linda 
besluttede at lave en totalrenovering med Willie og Franks 
hjælp hos Autobedrijf Hermans. Uden deres hjælp, gode råd 
og nogle gange kritiske kommentarer ville det aldrig være 
blevet så perfekt som det nu er blevet. 



Erik versteeg
--------------   Nyt medlem --------------   

en SW20 på vejen og en to AW11ere i garagen

Erik kommer tit til træf i Holland – og 
nu også i Danmark – med sin metalblå 
SW20. Erik har imidlertid 3 MR2ere, 
men de to AW11ere ses næsten aldrig. 
De står hjemme i garagen. Ikke fordi 
de ikke kan køre, Tværtimod. De er 
så fine og i så original en stand at de 
snarere hører hjemme på et museum. 
Derfor kommer de sjældent ud i det 
hollandske klima som på mange 
måder ligner det danske. 

Erik bruger sin SW20 meget: i sin fritid, 
for sjov, til træf – og for 10 år siden også 
til daglig indtil en Corolla overtog den 
daglige arbejdskørsel. SW20eren fik fra 
da af status af ’hobby-bil’. 

Han købte den i 2004 og har lavet en 
del ved den siden for at optimere dens 
køreegenskaber. Den behøver således 
ikke at fremstå som original. Den blå 
metalfarve, nautical blue metallic, er 
original, men sjælden. Det var kun de 
første par år SW20eren blev produceret 
i den farve. Hvad Erik ellers har lavet af 
forbedringer, kan man ikke lige se fordi 
det ligger nedenunder, men de særlige 
fælge får man straks øje på. 
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Twan Peters
--------------   Nyt medlem --------------   

Twan og hans grå Speed Shift Spyder

Twan er nu også medlemmer af MR2 
Drivers Club Denmark. I Holland er 
han med på næsten alle deres træf – 
og dem har de mange af i Holland. 

Twans ZZW30 er fotograferet mens 
den kører på motorvejen. Det foregår 
sådan at den medfølgende bil kører op 
på siden af MR2eren sådan at Raphaël 
fra passagersædet fokuserer kameraet 
på bilen så farten kan ’ses’ på både 
fælge og omgivelserne. Det giver nogle 
fine billeder der giver indtryk af en 
fartsmart bil.  

Også Twans MR2 skiller sig ud fra 
andre. Det gør den ved dens særlige 
type gear: Speed Shift. Det kunne være 
sjovt at prøve at køre en sådan Speed 
Shift Spyder. Det kan man så drømme 
videre om til vi ser Twan og hans MR2 
på næste MR2-træf i Danmark.  
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wigle de vries
--------------   Nyt medlem --------------   

drømmer om at køre ad vilde veje i Norge, Australien, USA

Men hans drøm om at køre på Atlanterhavsveien i det vestlige 
Norge realiserede han på vejen til MR2-træffet i august 2017 
i DK. Det er en kun godt og vel 8 km. lang vej. Den er helt 
enestående, bygget ud i Atlanterhavet hen over mange øer 
med otte fantastiske broer.  

Da Wigle meldte sig ind i den hollandske MR2-klub for tre år 
siden, gjorde han det især for at få teknisk hjælp. Men i dag 
sætter han også pris på det hyggelige samvær i klubben. Det 
skal han jo også nok få som medlem af MR2 Drivers Club 
Denmark. 

For to år siden købte Wigle en SW21, en amerikansk version af SW20eren. Farve: Dark Turquoise Mica. Han har altid 
drømt om at køre ad vilde veje, fx at køre i Australien fra Adelaide til Cairns ad Great Ocean Road og Bruce Highway, 
eller fra øst til vest i USA og besøge Grand Canyon på vejen. Det er jo noget vanskeligt at få sin egen MR2 med til 
Australien og til USA. Og at leje en MR2 er næsten umuligt. Det må nogen gøre noget ved, synes han. 

MR2eren har han ikke gjort så meget ved siden han købte 
den og vil heller ikke gøre det. Det er hans plan at holde den i 
så original stand som muligt. Han har kun skiftet de originale 
14-fælge ud til de lidt større 15” og sat noget aluminium på 
foran for at beskytte radiatoren. 
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Hvad kan passe?
--------------   Fælge og dæk til SW20  --------------   

Af Christian A. Rasmussen

På denne side kan med se hvordan dækkene sidder i 
forhold til skærmkanterne og i forhold til originale dæk:  
http://91mr2.com/wheel-and-tire-calculator (se næste side).

Det man skal være klar over
Personligt synes jeg det er meget synd at sætte 8” brede 
fælge på hele vejen rundt. SW20eren er kendt for snap 
oversteer, og sætter man ens fælge på hele vejen rundt, bliver 
problemet langt værre. Med 265 mm bagdæk er problemet 
helt væk. Det er meget svært at få bagenden til at slippe 
før forenden. I øvrigt ser det bare lækkert ud med et stort 
bredt bagdæk, men man skal selvfølgelig lidt længere ned i 
pengepungen.
 
Gevindundervogn gør at der ikke kan være så brede fælge 
på bilen. Det skyldes at på en SW20 sidder fjedreskålen 
originalt over dækket og giver derfor plads til at fælgen kan 
lægge sig helt op ad fjederbenet. Med gevindundervogn går 
fjedren forbi dækket og trækker i omegnen af 2 cm fra ET 
målet. Du kan derfor ikke stole på kalkulatoren.

Ønsker du at få semislick på bilen, skal du vide at semislick 
er 1 cm bredere end et normalt dæk. Så et 255 dæk er faktisk 
265 hvis du måler på det. Det er ligeledes ca.1 cm lavere 
end et almindeligt dæk. Det gælder også selvom det er et 
gadegodkendt semislick. Jeg fandt ud af det på den hårde 
måde da jeg havde semislicks foran og normalt dæk bag på 
min 4x4.

Stance er utroligt vigtigt når man skal have nye fælge til ens bil, og fælge er næste ALT.  Det kan forandre ens bil totalt.
Jeg undersøgte selv hvor meget gummi man kan putte under en SW20. Ret meget kan jeg afsløre. Jeg endte op med 
265 mm bagunder og 215 mm foran. Det kan være der uden at der skal skæres kanter eller lignede. Men ET mål er meget 
vigtigt, og er det ved siden af, kan det give stor hovedpine.

17 eller 18-tommer fælge? 
Jeg har haft både 17- og 18-tommer på min SW20, og jeg skal 
blankt erkende at det smule ekstra look et 18” giver, slet ikke 
er det værd. Bilen bliver meget hård. Da jeg gik over til 17”, 
fik jeg min elskede bil igen. Er man et banemenneske og vil 
have det optimale ud af en SW20, så skal man faktisk ned på 
16”. Der er lavet flere test i USA der beviser at bilen har bedst 
bid med dette dæk.

   300mm fuld slicks bagunder

  265 10.5 bagved, 215 8.5 foran
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Det virker sådan her: Når bilen er startet, tænder positionslys 
og tågeforlygter, og når der drejes på lyskontakten til nærlys, 
slukker tågeforlygter, og nærlyset tænder.
Det er en super god ide, da man slipper for at skulle tænde 
og slukke tåge og nærlys på skift, afhængigt af om det er lyst 
eller mørkt. Og måske bedst af alt undgår man en “hilsen” 
fra politiet. 

En anden god sideeffekt er at lyskontakten holder bilens 
levetid. Jeg har tidligere haft en Toyota hvor lyskontakten var 
lige så slatten som vreden kål!

Det var en hyggelig og lang dag da vi desuden fjernede 
en alarm. Det var adskillige meter ledning og styrebokse, 
som blev fjernet, da vi afmonterede tyverialarm. Den var 
efterhånden et større problem da fjernbetjeningen kun 
virkede hver 10. gang, og desuden var en stor fuglerede.
Vi afsluttede lørdagen med at installere en fjernbetjening 
til centrallåsen, med automatisk tænding af kabinelys og 
kontrolblink via blinklygterne, som på nye biler.
En kæmpe stor tak til Flemming og hans familie. Det er så 
godt at være medlem i MR2 Drivers Club Denmark.

Kørelys!
--------------   Tips og tricks --------------   

Af Morten Hansen

En lørdag var jeg på besøg hos Flemming Burmølle Markussen på hans værksted, for bl.a. at få installeret kørelys. 

Da jeg fik min MR2 var “glasset” meget uklart som det ofte 
er på biler som er mere end et par år gamle. Ridserne kan 
nemt fjernes med Brasso. Jeg er godt klar over at det lyder 
lidt voldsomt at pudse plast i kobberpudsemiddel, men det 
virker. Se første billede, hvor det halve af glasset er pudset og 
andet hvor det er færdigt. 

Det tager mindre end fem minutter. Og bliver stort set som 
nyt.

Det er et trick jeg også bruger på låget til mine pladespillere, 
og det virker på alt plast.
Håber I kan bruge rådet.

instrumentgruppen
--------------   Et lille tip om at fjerne ridser og slør fra glasset i --------------   

Af Morten Hansen
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Find nogle venner der har spændende og/eller 
ældre biler, aftal en lørdag formiddag og kør så 
denne rute: 
Turen starter ved Arne Jacobsen tankstationen, 
ved Skovshoved Havn. Herfra går turen op ad 
Strandvejen til Helsingør og Kronborg Slot. Man 
kan evt. parkere ved Scandlines (gratis parkering 
i 3 timer) og tage færgen til Helsingborg, kr. 69.- 
pr. person.
Herefter går turen til Hornbæk Havn ad kystvejen. 
Godt sted til en frokost eller is.

Kør videre til Hillerød/ Frederiksborg Slot, og 
retur til Skovshoved Havn.

Nordsjælland
--------------   Rundtur i --------------   

Et forslag til en lørdagskøretur sammen med vennerne fra Morten Hansen

Vi har nok alle vores favoritruter, som vi selvfølgelig selv kender, men som andre kunne få glæde af. Selv ville jeg blive glad 
for ruteforslag i de egne af Danmark som jeg ikke kender helt til bunds. Har du et forslag, så send det til redaktionen. 

Jeg købte Toyotas originale 
værkstedsmanualer til AW11, SW20 og 
ZZW30 på eBay til den fornuftige pris 
af kr. 50.-. De blev leveret omgående, - 
som pdf-fil.
Til en begyndelse brugte jeg pdf-filen 
på min iPad, men filen er så stor at den 

ofte “lukkede ned”, så den mulighed 
var desværre ikke brugbar.
Jeg overvejede længe om jeg havde 
mod på at udskrive manualen. Til 
SW20 er den på 2000 sider! Så efter 
nogen overvejelse udskrev jeg i første 
omgang manualen over det elektriske 
strømdiagram. Det gik problemfrit, 
så jeg besluttede at udskrive de 
resterende 1600 sider.
Hele manualen er printet på en 
laserprinter som udskriver på begge 
sider. Dette kan på det kraftigste 
anbefales da det ellers bliver et 
voldsomt værk, og samtidig holdes 
prisen nede.
Alt i alt har det kostet ca. kr. 500.- med 
køb af pdf-fil, 2 pakker printerpapir, 
1 sort patron til laserprinteren og 4 
ringbind. Billigt er det ikke, men det er 
virkeligt et nyttigt opslagsværk, uanset 
om man er uddannet mekaniker eller 
bare en “hjemmefusker”.
Værkstedsmanualen tåler overhovedet 

Værkstedsmanualer
--------------   AW11, SW20, ZZW30 --------------   

Af Morten Hansen

ikke sammenligning med Haynes 
værkstedsbøger som nærmest kan 
sammenlignes med en Pixi bog i 
denne sammenhæng.
Til sidst er der lavet lidt Photoshop til 
ringbindene.



Jeg har altid gået og kigget efter en 
Toyota MR2 som var original og med 
turbo. Så for 4 år siden var jeg så heldig 
at finde en bil som kun havde været 
ejet af en person. Det var en mand 
fra Californien (USA) som havde en 
rød MR2 som han havde taget med 
til Stuttgart hvor han havde bosat sig. 
Han havde haft den stående i 7 ½ år 
uden at køre en eneste kilometer i den. 
På daværende tidspunkt havde den 
kørt omkring de 318.xxx km. Så for 4 år 
siden hvor jeg fandt den, kørte jeg en 
lørdag morgen direkte fra Morud på 
Fyn til Stuttgart, en strækning på knap 
1.000 km.  Og den startede i første huk. 
Kørte en prøvetur og tog den med mig 
hjem. 

En fin MR2 SW20 turbo, men…
Den kørte ikke skide godt, men jeg 
synes nu ikke det var så slemt. Jeg 
troede det var min strømfordeler der 
ikke havde det så godt, og så en ny 
toppakning. Så skulle den gerne kunne 
trille en masse kilometer igen. Men 
sådan var det desværre ikke.

Jeg gik i gang 1. januar 2016 med at få 
motoren ud af bilen og skille den ad. 
Efter jeg havde fået toppen af så jeg 
kunne kigge ned i motoren, kunne 
jeg godt se, at den var helt gal. Der var 
aldrig nogensinde nogen der havde 
kigget ned i den motor. 

Motoren blev til atomer – og en masse 
nye originale dele
Jeg konkluderede meget hurtigt at 
det bedste nok ville være at splitte 
den ad i atomer. Så jeg gik i gang, 
og til sidst stod jeg tilbage med kun 
blokken. Jeg fik købt nye dele hjem, 
og jeg købte kun originale Toyota-dele. 
Det var meget svært at skaffe, så jeg 
endte med at købe alt hjem fra USA 
(Californien og Texas). Det eneste jeg 
ikke skiftede ud i mit motorrum var: 
krumtap, plejlstænger og stempler. Alt 
andet blev udskiftet til nyt. Og grunden 
til at det ikke blev skiftet, var at standen 
var fin. 

Men…
Jeg har ikke selv lavet alt. Jeg har fået 
nogle fagfolk til at hjælpe mig med 
hele processen, så jeg var sikker på alt 
gik rigtigt til og den kunne køre når vi 
var færdige. Vi blev endelig færdige 

Min fine SW20er 
--------------   Af Morten Soelberg --------------   

med en ikke så fin motor!
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med bilen, og det gjorde vi en uge før 
min fødselsdag den 13. november.

Motoren blev smidt i bilen igen, og vi fik 
den på rullefeltet og prøvede at starte 
den op. Den startede fint, men så snart 
den fik bare lidt at leve af, satte den 
ud, lige som den gjorde inden vi gik i 
gang. Jeg fik fagfolkene til at fejlsøge, 
og de kiggede på det. Jeg snakkede 
med dem på min fødselsdag den 13. 
november, og vi snakkede om hvordan 
det gik. 

Det var desværre endt ud med, at 
det jeg troede var fagfolk var ikke helt 
fagfolk alligevel. De havde absolut ingen 
forstand på at bygge en motor. Faktisk 
havde de sprunget min motor i luften. 
Stempel 2 og 3 havde sat sig fordi de 
ingen benzin havde fået, og de havde 
kørt den alt for hårdt på rullefeltet. 
Det mest kedelige ved dette er at de 
intet vil dække, og nu står jeg endnu 
engang uden en motor, og jeg har ikke 
flere penge tilbage. Så nu må jeg i gang 
igen med at spare op, og så satser jeg 
på at købe en motor hjem fra USA eller 
England og lave et swap så ved jeg at 
min MR2 kan køre. 

Så alt i alt har denne her MR2 været 
meget dyr at eje.

Dyrt? – ja! Og den er endnu ikke 
malet…
Det har været en rigtig dyr omgang, 
og jeg trænger til at få opbakning til 
mit projekt så jeg kan få modet og 
humøret tilbage. Egentlig vil jeg gerne 
skille bilen ad så jeg kan få den malet 
og få den helt perfekt som jeg vil have 
den. Der er intet rust i bilen, det er 
fordelen ved biler fra Californien, hvor 
der hver dag er godt vejr. 
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Medlemmernes biler
I hvert nummer præsenterer vi en 
af medlemmernes biler. I MR2-
blad nr. 70 var der et billede af 
Mortens bil på side 17 hvor den 
jo så rigtig fin ud udenpå, men…
Her er så den sande historie om 
Mortens bil. Vi håber snart at få 
den at se på et træf!

Skriv til redaktionen hvis du vil 
være det næste medlem der 
præsenterer sin bil. 
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oplevet af Ruth
Det var så det…

--------------   10. og sidste hollandske internationale weekend --------------   

Den hollandske klub lukkede og slukkede for den internationale MR2-weekend – og det gjorde de med endnu et 
brag af en herlig weekend. Hvert år i oktober de sidste 10 år har Toyota MR2 Club Nederland arrangeret formidable 
internationale MR2-træf med biler fra Tyskland, Belgien, Schweitz, Danmark og altså Holland. Vi er mange der har 
været med mange gange, og formanden og Jesper og Birte har været med alle gangene siden det 2. hollandske træf 
i 2009. Vi kommer til at savne den årlige køretur til et sted i Holland. 

Denne 10th Dutch MR2 Weekend 
startede traditionen tro med at der 
kom en særlig besked fra Toyota MR2 
Club Nederland til os, denne gang dog 
ikke pr. snail-mail, men pr. e-mail: et 
link til en Beavis&Buthead-filmstump: 
de gode gamle figurer vidste lige 
præcis hvor og hvornår the 10th Dutch 
MR2-Weekend fandt sted. Og de vidste 
også hvad årets tema var: 1990’erne!

90’erne?! Hvad særligt var der ved 
90’erne? 80’erne var naturligvis temaet 
da AW11eren fyldte 25 år, og det var jo 
ikke så svært.  Og de andre temaer 
var heller ikke svære: fx beach party, 
oktoberfest. Japanertemaet passede 

perfekt til os: Signe satte alle vores 
forskellige hårpragt, tynde som tætte, 
op i japanerfrisurer med pinde. Og så 
Johnny i japanerkjole…

14 dage havde vi til at finde ud af noget. 
Og det lykkedes: Baywatch, Bananer i 
pyjamas, Find Holger…

Fredag
Og så var det bare at komme afsted. 
Sjællænderne holdt i opmarchbåsen 
ved Rødby Færgehavn kl. 6.30 og kl. 
ca. 10 mødtes vi med jyderne på den 
sædvanlige rasteplads Ostetal Nord: 
Johnny og Anette, Flemming, Carsten 
og Signe, Jesper og Birte og Ruth. 

Vejret var til gengæld hæsligt: Meget 
heftig storm over Nordtyskland, masser 
af vand på vejen, i radioen advarsel for 
aquaplaning, og selv på motorvejen lå 
der grene fra nattens endnu heftigere 
storm. Regnbygerne blev ved med at 
skylle ind over os de næste mange 
hundrede kilometer, så vi var godt 
møre og øltrængende da vi nåede 
frem til hotellet ved 16-tiden. 

Børnebajere var der ikke rigtig nogle 
af, så det blev til gode store velvoksne 
bajere på hotellets skybar inden den 
som sædvanligt lækre aftensmad. 
Alt er fint på de her MR2 Nederland 
International Weekends. 
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Det hele er planlagt ned i mindste 
detalje, men på en god måde med 
masser af underholdning, smågaver 
og oplevelser. Således også aftenens 
underholdning: musikbingo med 
90ermusik. Anette var skrap til 
90ermusik og fik en præmie! 

Nogle nåede at vende skybaren igen 
sidst på aftenen…

Lørdag
Denne gang havde hollænderne 
lavet dybt flaskegrønne T-shirts til 
os, og efter en (også som sædvanlig) 
lækker morgenmad var det afsted på 
dagens første køretur. Inden vi satte 
os ud i bilerne, mødtes vi i hotellets 
forhal og fik informationer om dagens 
program. Vi har altid en lille gave 
med til hollænderne. Et år var det 
sikkerhedsveste med klubbernes 
logoer på, et andet år overrakte vi 
hollænderne en fin venskabspokal. 
I år var det krus med de to klubbers 
logoer. 

Køreturene er planlagt i detaljer: 
vi får udleveret en lille folder med 
beskrivelse af hver eneste gang vi 
skal dreje af, og det skal vi ofte og 
mange gange! Ad små og snoede 
småveje endte vi på automobilmuseet 

Autosalon Doornhoek med masser af 
gamle, fine biler. 

Næste køretur efter frokosten gik igen 
ad små landeveje rundt i det smukke 
Holland. Turen endte et helt specielt 
sted: Boerensolex i en lile by Herpen. 
Velo Solex! Hvem kan ikke huske dem! 
Og her blev der budt på køretur på de 
gamle veloer rundt i en smuk omegn, 
iklædt udstyr der passede! Sikke et syn, 
sikke et grin – og sikke et regnvejr! Tynd 
fin regn som efterhånden gik over i 
rigtig regn. Solex-rytterne trængte i 
den grad til varme da de kom tilbage, 
især dem der ikke havde takket ja til 
de ’fine’ hellange skindjakker og huer. 
Men drengene og pigerne morede 
sig!

Og dagen var slet ikke slut endnu. 

Efter endnu en dejlig middag, startede 
90’er-festen. Og Turner, altså Edtina 
Turner (alias Edward) kom forbi og 
leverede i flot stil sangen Simply the 
Best! Hollænderne takkede med den 
sang, konfetti-kanoner og et stort 
banner med minder fra alle de ti 
internationale weekender Raphaël og 
Nathasja for at have arrangeret de ti 
mindeværdige weekender. 
Det blev endnu en fin fest!

Søndag
Efter endnu en køretur kom vi til Classic 
Park i Boxtel: et kæmpestort museum 
med mange, fine klassiske biler. Og 
ville man købe en, ja, så kunne man 
også det. Her tog vi afsked med vores 
hollandske klubvenner, og efter en 
frokost i museumsrestauranten satte 
vi kursen mod Danmark. 

Hjemturen gik uden problemer – 
ingen dårlige biler. Og så alligevel: 
næste dag kunne vi læse på vores 
FB-hollandsturgruppe: ”Vi tabte en 
cylinder 30 km syd for Kolding, men fik 
den haltet hjem. Tror lige den skal ha 
nye tændrør... Lige bortset fra det var 
det en super tur, så tak for en hyggelig 
weekend. Johnny.”

Så alt var som det plejer… Bortset fra 
lige en ting: der er ingen hollandstur 
at se frem til i 2018, for der bliver ingen 
11. Dutch MR2 Weekend. Håber nogen 
finder på noget andet!

Tak for alle de ti gange, hvoraf nogle af 
os har været med næsten alle gange 
og alle årene. Flest biler fra Danmark 
var dengang vi var syv biler, færrest var 
tre biler, og denne gang var vi fem. 
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Andre skriver om MR2
--------------   Viaretro og Veteranposten --------------   

Vi har sakset lidt

Viaretro er et online bilmagasin om klassiske biler. Claus Ebberfeld 
roser i 2015 MR2 AW 11 til skyerne i denne artikel:  

Den perfekte sportsvogn: Toyota MR2
Claus Ebberfeld
10. juni 2015
Hovhov, er det ikke en MEGET voldsom påstand? Jo - men en 1985 
Toyota MR2 er også en voldsomt god bil.
Det vidste jeg naturligvis godt fra skrivebordsresearch på 
modellen, som jeg har fulgt helt tilbage fra da den var ny: Jeg 
fik kørekort kort efter dens debut i 1984, og jeg drømte om MR2. 
Rød, ligesom min parallelklassekammerats mor havde fået det 
og hvor var vi dog misundelige på ham allesammen, når han fik 
lov at køre. Andetsteds (og noget vigtigere) kunne jeg læse at 
også motorpressen var slemt imponerede, og særligt motoren 
fik så mange roser, at det næsten virkede urimeligt: Lige præcis 
motoren har jeg haft fornøjelsen af at prøve tidligere, og dér 
imponerede den også mig - genlæs prøvekørslen af en Celica 
GT med samme maskine hér. Jeg er ikke i tvivl om, at Toyotas 
4A-GE-maskine var en af midtfirsernes bedste 1,6-liters-motorer, 
sandsynligvis dén bedste.

Artiklen er meget længere – og sjov! Læs selv videre og se de 
mange flotte billeder på http://www.viaretro.dk/2015/06/den-
perfekte-sportsvogn-toyota-mr2/

Viaretro 2012: En tvivler...
Claus Ebberfeld har også i 2012 i Viaretro sammenlignet en Celica 
med en MR2 AW11: Dengang var han ikke helt så sikker på hvad 
han skulle mene om MR2…
 
En til diskussion: Toyota MR2
Claus Ebberfeld
23. marts 2012

Til receptionen i lørdags var en af de nyeste biler med appel til 
klassiker/youngtimer-entusiaster Claes’ Toyota Celica, og den 
(og ikke mindst dens fælge...) blev kommenteret flittigt. Få dage 
senere så jeg så en helt original og lydefri MR2 lige rundt om 
hjørnet: Hvad siger I til sådan en?

Sådan spørger Claus Ebberfeld fordi han tilbage i 1985 var helt 
vild med MR2eren. Men 27 år senere er han kommet i tvivl om 
hvad han egentlig synes om MR2eren i 2012: 

Men designet og tidsbilledet i det hele taget har jeg det svært 
med: Jeg mener virkelig ikke, at en MR2 er ældet særligt smukt - 
slet ikke sammenlignet med den glatte Celica. Og så er der bare 
det med firserne, at de meget hurtigt gled ud af min bevidsthed, 
men jeg drømte mig tilbage til først halvfjerdserne, så tresserne. 
En meget stor del af det har med tidens absolut pauvre interiørs at 
gøre, for jeg befinder mig bare ikke så godt i plastik af de årgange. 
Eller rettere i designet i samme plastik, som typisk ikke engang 
gider forsøge at skjule materialerne. Således heller ikke i MR2.

Enig? 
Læs videre på http://www.viaretro.dk/2012/03/en-til-diskussion-
toyota-mr2

Somme tider skriver andre bilmagasiner og web-steder om MR2erne. Vi har plukket et par eksempler fra Viaretro og 
Veteranposten. Send gerne tips til redaktionen om andres omtale af MR2. 



Veteranposten
--------------   MR2 er til begge køn --------------   

Det skriver Jørgen Kjær

I Veteranposten nr. 124, 2017 var der en længere artikel 
om MR2 Drivers Club i anledning af at vi var nogle 
medlemmer af klubben som efter åbningstræffet i 
2017 fortsatte til veterantræf på Wedelslkund Gods. 
Forsiden prydes af Lise med hendes gule AW11 ved 
siden af overskriften: Toyota MR2 – appellerer til 
begge køn!

Hele fem sider lang er artiklen. Ud over at den fortæller 
klubbens historie, skriver Jørgen Kjær også om de 
medlemmer som var med på træffet: om deres biler og 
hvad de bruger den til. 

Det hele er krydret med nogle fine billeder fra 
Veterantræffet. 

Også i 2018 holdes der Veterantræf den 5. juni på 
Wedelslund Gods. Se listen over Ideer til træf her i 
bladet. 
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