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MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB 

6 friske unge mennesker tog igen i år turen til Frankrig for at 
deltage i det årlige MOT, som den engelske Morrisklub arran

gerer. Læs om turen på side 12-16. 
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A-medlem 
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B-medlem 
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H-medlem . 
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NMMK's medlemsblad 

Stof til bladet sendes til redaktøren. 

Indleveringsfrist for stof til næste nummer: 

10. august 1992 

Oplag: 1000 eksemplarer 

Tryk: Centraltrykkeriet, Odense, Danmark. 



NORGE 

SVERIGE 

DANMARK 

LOKALGRUPPER 
Gruppe Kontaktperson Telefon 

Oslo A-001 OleJ. Østby- Box37 
Hovseter - N-0705 Oslo 7 

Jobb (02) 45 5471 

Klubbmøtc: 1. onsdag i mlineden k1.18.00. Møtcsted mai-{)kt: Rodeløk
ken Kafe, Bygdøy. Nov-apr: Kjcmisk inst., Blindem. Ring et av styre
medlemmerne på forhlind i leJreIIe det er specielt program. 

Møre A-1339 Henry Eide - Lerstadnakken 07143663 
N-6014 Ålesund 

JiimtIand A-1074 Kåre Torfjiill - Furutorpsga- 063-113931 
tan 23 - S-83137 Ostersund 

Dalarna A-838 Thomas Eriksson - Kråk- 0250-15445 Bost. 
bergsvagen 4 - S-79200 Mora 13530 Arb. 

Goteborg A-1169 Matz Lundgren - Nedra 031139250 
Kvarnbergsgt. 4 - S-41105 Giiteborg 

Nordjylland A-l64 Jørgen Ebdrup- Vestavej 14 98182329 
DK-9200 Alborg SV 

Randers A-12O Anton Kamp Nielsen - øster- 86 44 32 95 
gade 17, Asferg - DK-8990 Fårup 

Klubmøde - mikrotræf -Abent hus: Dcn sidste lørdag i mllncden 
kl. lO -17, Østergade 17 -19, Asferg. 

Midtjylland A-614 Peter Ølholm - Bredgade 29 - 86 93 33 74 
DK-8340 Malling 

Østjylland 

Sønder
jylland 

A-082 Jens Mondrup - Svendsgade 75720727 
135 - DK-7100 Vejle 

A-216 Johannes Jubl - Lindevej 8, 74547496 
Overjerstal- DK-6500 Vojens 

Klubmøde: Se under Als. 

Als A-697 Poul Iversen - Mosevænget 5 74472181 
DK-6440 Augustenborg 

Klubmøde: Aktivitetshuset Åbcn~, Nygadc 23, Åbenrå - den sidste 
torsdag kl. 19.00 i de ulige mllnedcr, undtaget juli mAned. 
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DANMARK 
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Gruppe Kontaktperson Telefon 

Fyn A-l188HenrikNielsen -0sterled20. 66 13 93 28 
I. tv. - DK-SOOO Odense C 

Klubmøde: Dcn fø~le tirsdag i m§ncdcn kJ . 19.00 i Ungdomsklubben 
pi! Næsby Skole, Skolevej, Næsby. 

Sydfyn og A-5%AlbertHansen-Brændeskov- 62219806 
øerne vej 18 - DK-5700 Svendborg 

Nordvest 
Sjælland 

Klubmøde: Den sidste mandag i m§ncden kl. 19.30 på Stenstrup Kro. 

A-990PoulHenningHansen-Havn- 53468710 
søvej 5 - DK-4591 FøUenslev 

A-881 Max Christensen - Hagested- 5346 34 82 
vej 18 - DK-4532 Gislinge 

Klubmøde: Dcn første tirsdag i m§ncdcn. Næm1crc oplysninger hos 
kontaktpersonen. 

København A-016 Jens Chr. Jensen- Toftemose- 36 7712 81 
vej 20 - DK-2650 Hvidovre 

Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej 53736549 
484-486, Rislev - DK-4700 Næstved 

Klubmøde: Den første søndag i m§ncden kl. 19.30 på Sorøvcj 484. 

Lolland-Fal- A-1461DennisHansen-BygadenlO, 54859343 
ster & Møn Nagelsti - DK-4800 Nykøbing F. 

Bornholm A-1036 Esben Hansen - Sandflugts
vej 22, Kredsen 8 - DK-3700 Rønne 

A-1174 AUan Rasmussen - Smede
gårdsvej 23 - DK-3700 Rønne 



FORMANDENS SIDE 

Så er sommeren over os, og har været 
det et godt stykke tid. håber inderligt 
at det holder sommertræffet over, det 
kunne være rart. 

Lidt internationalt islæt bliver der 
også i år, da 3 engelske og 2 tyske 
familier har meldt deres ankomst. En 
sidste ting angående sommertræffet er 
træfgebyret, som i år er sat til 100,
Dkr. pr. bil. Vi har desværre ikke været 
dygtige nok til at skaffe sponsorer, så 
denne afgift kunne bortfalde. 

Så en kraftig mislyd ang. urafstem
ningen. Det er da fantastisk at ikke 
flere er interesseret i at give deres me
ning til kende. Det er da ikke ret svært 
at sætte et kryds og klistre et frimærke 
på en kuvert og få det sendt. Meningen 
med en urafstemning er, at man skal 
høre medlemmernes mening, men 
med den tilslutning der er til sådanne 
afstemninger, kunne man lige så godt 
vedtage det ved generalforsamlingen, 
hvor der er lige så mange mennesker! 
Håber inderligt at det bliver bedre i 

fremtiden, hvor der sikkert også duk
ker urafstemninger op. 

Oven på dette opstød, så fortsat god 
sommer, håber vi ses til træffet, 

A-1264 Herluf Knudsen 

Urafstemnin2 
Der er rettidigt, avs. med poststempel 
den 8. juni indkommet 35 stemmesed
ler. Ja du læste rigtigt: 35 stemmesed
ler. 

Stemmerne var fordelt således: 
32 stemte for opløsning af B-med

lemskab fra 1. januar 1993. 
3 stemte for at B-medlemskabet 

skal fortsætte som hidtil. 

Stemmesedler indkommet efter svar
fristens udløb: 11 stk. - alle for opløs
ning af B-medlemskab. 

Valgkomiteen bestod af A-1757 
Lars Mikkelsen og A-992 Peder Mik
kelsen. 
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DATO ARRANGEMENT ARRANGØR 

Juli 
fre. - søn. Sommertræf, NMMK 
den 10.-12. Carlsberg Camping, Tåsinge 

August 
fre. - søn Minitræf. Sandersvig Camping Als og 
den 7.-9. Sønderjylland 

fre. - søn. Minitræf i Løgstør Nordjylland 
den 14.-16. 

lør. den 29 Tur til Fårup Sommerland. Nordjylland 

September 
lør. den 9. Optog i Fjerritslev Nordjylland 

tors. den 24. Klubmøde i Aktivitetshuset Als og 
Åbenrå kl. 19.00. Sønderjylland 

November 
tors. den 26. Klubmøde i Aktivitetshuset Als og 

Åbenrå kl. 19.00. Sønderjylland 
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SOMMERTRÆF 1992 
på Tåsinge den 10.-11.-12. juli. 

NMMK' s bestyrelse har den glæde at 
kunne byde velkommen til sommer
træf 1992. 

I smukke fynske omgivelser håber vi på 
et godt træf. Vort foreløbige program 
ser således ud: 

Træffet afholdes på Carlsberg 
Camping på Tåsinge syd for Fyn. 

Fredag: 

KJ. 18.00: 

KJ. 19.0G: 

Lørdag: 

KJ. 11.00: 

KJ. 14.00: 

KJ. 19.00: 

KJ. 01.00: 

Søndag: 

Indkvartering hele dagen. 

Officiel åbning af træffet 

Fælles grill og bål 

Snobrød til de yngste 

Fælles køretur til Christiansminde ved Svendborg. Medbring 
madkurven og evt. badetøj. 

Opstilling og fotografering af bilerne. 

Bedømmelse og afstemning 

Konkurrencer (bl.a. Minor-push) 

Vi returnerer til campingpladsen - eller vi bliver og bader og leger 
ved Christiansminde. Der vil også være lejlighed til at besøge egnens 
seværdigheder. 

Spisning, ca. 15 min. gang fra campingpladsen. 

Præmieuddeling 

Dans 

Slut 

Stumpemarked. 

Afrejse. 

Vi gør opmærksom på at de anførte tidspunkter er ca.-tider og 
forbeholder os ret til ændringer i programmet 

7 



Seværdi2heder 
Af seværdigheder i umiddelbar nær
hed af træffet kan nævnes: 

• Sight-seeing på Svendborg Sund 
med en gammel passagerfærge 
"Helge", som bl.a. lægger til ved 
Valdemar Slot. 

• Valdemars Slot, Tåsinge. 

• Elvira Madigan og Sixten Sparres 
gravsted, Landet Kirkegård, Tå
singe. 

Sådan linder du frem: 
Hovedvej 9 følges mod 
Svendborg. Fortsæt over 
broen og kort efter ligger 
Carlsberg Camping på ven
stre hånd. 
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• Bregninge Mølle, (spisested) Tå
singe. 

• Egeskov Slot med veteranmuse
um (biler, fly og motorcykler) ved 
Kværndrup på midtfyn. 

• Tranekær Slot, Tranekær Kirke, 
Langeland. 

• Naturoplevelser ved Tryggelev 
Nor (fugletårne), Gulstav Mose 
(fugletårn) og Dovnsklint, Lange
land. 
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ALS OG 
SØNDERJYLLAND 

MINITRÆF 
på Sandersvig Camping den 

7 .• 8. og 9. august 1992 

Kørselsvejledning 
Drej af motorvejen ved Christiansfeld. 
Drej mod Christiansfeld, i første lys
kurv til højre mod Haderslev. 200 me-

ter efter, til venstre i nyt lyskryds mod 
Fjelstrup. I Fjelstrup køres ligeud efter 
Knud - Knud er en by! - her holdes til 
højre, så kommer der skilte efter San
dersvig. 

Program vil forefilldes på pladsen. 

Vel mødt på Sandersvig Camping, 
Espagervej 15-17,6100 Haderslev, tlf. 
74566225. 

ÅBENT HUS 
på Morris Minor 1000 Specialværksted 

Skal du til sommertræf og har du tid 
tilovers, så holder jeg åbent hus i ugen 
før og ugen efter træffet. Jeg vil være 
på værkstedet til fredag den 10. juli k!. 
18.00 og igen fra mandag den 13. om 
morgenen. 

Kommer du ad motorvejen eller 
den gamle hovedvej over Fyn og drejer 
af i Vissenbjerg mod Fåborg og Svend
borg køre du kun ca. 2 km fra værkste
det. 

Skulle der mod forventning opstå 
problemer med Morrissen mens du fe-
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rierer på Fyn er jeg selvfølgelig villig til 
at hjælpe, såvel med reparation som 
med transport af bilen. 

Får nogen brug for min hjælp i træf
weekenden er jeg på træfpladsen fra 
fredag aften til søndag aften, hvor jeg 
har min autotransporter med. 

A-992 Peder Mikkelsen 
Pejrupvej 30 
5560 Arup 
Tlf. 64 47 26 04. 



TIL ISLAND 
eller Morris Minor 

Elter å ha værl neslen lil Nordpolen 
gikk ferden denne ganngen nesten til 
Island, eller nærmere til Hitra. Hitra 
er en øy som ligger på kyslen av Midt 
Norge. 

Jeg fikktilbud å kjøpe en Morris Mi
nor Pick-up for 3-4 år siden, men hver 
gang jeg ringle og sa at nå kom jeg og 
hentet den, så hadde han en eller an
nen unnskyldning for at den ikke kun
ne hentes. Han ville heller ikke si hvor 
den stod. Til slut tak jeg telefonen og 
ringte rundt til jeg fant bilen, men den 
hadde en annen eier enn han som ville 
selge den. Det var i sin lid 2 Pick-uper 
på Hitra. Den ene er for lengst ned
gravd, men før del skjedde så fikk 
"minIt gi fra seg ooen reservedeler, 
blanl annet bakluken. 

En tidlig morgen i mars gikk turen til 
Hitra, 600 km tur/retur og ferge kom 
vil gården hvor stod. Denne var fraflyt
let og eieren hadde plantet igien hele 
ejendommen med gran, også veien. 
Slik at det ble litt ekstraarbeid med å 
få den frem. Ida min lille datter var 
fOlagraf mens vi fikk dratt den frem. 
Den har en del rust, motoren og gir
boks mangler, men den er fullt mulig å 
restuerc. 

Pick-uppen er en 1958 modelI og 
den var registret og på veien til midten 
av 60 tallet. Da det er meget få Pick
upper i Norge er den solgt til et annet 
medlem av NM MK for oppbyggning. 

A-322 Trygve Salldberg. 
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MOT 92 ALSACE 
- Så blev det igen tid for den snart 
obligatoriske tur til Frankrig. Dette års 
MOT var henlagt til en campingplads 
i Ribeauville, Alsace; en kort tur på 
kun 1100 km. 

Vi startede (4 personer) fredag den 
23-5 ved 18 tiden i to fuldt læssede 
Morrisser og kørte mod Hamburg, 
hvor vi skulle møde A-257 Henrik og 
Dorte. Deres cabriolet var desværre 
ikke klar til turen, så det blev for deres 
vedko=ende Morris-træf i en 
Golf ..... auughh!! Vi mødtes som aftalt, 
spiste lidt medbragt mad og red så 
videree mod Frankrig. Ved 02-tiden 
var vi godt trætte og fandt en raste
plads, hvor vi sovet par timer i bilerne. 
Derefter viderre mod Alsace. Vi an-
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kom lørdag formiddag ved 11-tiden 
uden nogen nævneværdige problemer. 
Lørdag gik med afslapning efter køre
turen og lidt sol fik vi også. 

Søndag gik ligeledes med afslap
ning og en køretur i bjergene. De sidste 
englændere ankom og vi var så ca. 110 
Morrisser. 

Mandag startede med en fælles kør
retur i bjergene, som sluttede i 950 
meters højde, hvor der var disket op 
med kaffe, te og kage; endvider var der 
uddeling af træfmærker. Det regnede 
lejlighedsvis i løbet af dagen, så vi gik i 
byen om aftenen for at spise. 

Tirsdag kørte A-375 Jan og A-257 
Henrik til Mulhouse for at varsko mu
seet om vores ankomst dagen efter. Vi 



Et par glimt fra det impollerellde bi/museum i Mu/house 
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Storke var der masse af - selv på campingpladsen gik de frit omkring 
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(den danske lejr) havde arrangeret en 
tur til "Musee National de l'automobi
le". Medens de var afsted, fik A-l188 
Henrik svejset støddæmper konsollen 
på A-1611 Ole's bil, som han venligst 
havde lånt os til turen. 

Om eftermiddagen kom regnen, så 
vi tog til vinsmagning på det lokale 
kooperativ. Det blev tørvejr ud på af
tenen, så der var mulighed for at få 
tørret det våde tøj, soveposer osv., og 
få tændt op i grillen. 
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Onsdag gik turen til Mulhouse - 25 
Morrisser i konvoj. Museet er det stør
ste og flotteste bilmuseum jeg til dato 
har set. Det er bestemt et besøg værd, 
også selvom man ikke er bilinteresse
ret. Museet har ca. 480 biler udstillet; 
deraf ca. 80 Bugatti'er. Om aftenen 
kom regnen, så vi måtte igen spise ude. 

Torsdag formiddag tog vi på tur (i 
regnvejr) til et museum i tilknytning til 
Maginot-linien. Eftermiddagen brugte 
vi på at se et nærliggende slot og fik sen 
frokost i det grønne. Om aftenen var 
der forskellige lege, konkurrencer, 
amerikansk lotteri samt præmieudde
ling. Den danske lejr fik en "Funny 
Price" for at komme fra et land til et 
andet land, og arrangere en tur for 
nogle mennesker fra et tredie land! , 
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Desuden fik vi præmien for, for første 
gang at have opført os eksemplarisk og 
ikke larmet om natten ... man bliver vel 
voksen engang! Da vi dinglede til køjs 
kom regnen. 

Fredag regnede det stadig, så vi be
sluttede os for at pakke og komme 
hjem til den danske sommer. J an, Hen
rik og Dorte ville prØve lykken længere 
sydpå ( der regnede det også), vi andre 
kørte til Strassbourg for at gøre de 
sidste indkøb, og kørte så mod Dan
mark. 

Strassbourg - Odense på 10 timer, 
kun afbrudt af 4 "pit-stop" og en læn
gere spisepause. Det var slut på endnu 
en ferie med Morrissen i centrum. 

A-401 Palle Hansen 



MORRIS MINOR JUNIOR 
Norminors redaktør prøvekører den nyeste Minor model. 

Morris Minor 1000 kan nu fås i en 
speciel junior-udgave, som nævnt i 
Norminor nr. 76. Nordisk Morris Mi
nor Lager i Asferg, vi A-120 Anton 
Kamp, har fået fat i et eksemplar af 
dette specielle samlerobjekt, som vi fik 
lov til at prøvekøre. 

Bilen udmærker sig ved, at den er 
fortrinlig til de yngste familiemedlem
mer, fra 3 - 9 år. Mekanikken er simpel 
og bilen fordrer kun en beskeden ben
længde, til at betjene pedalerne, som 
er placeret umiddelbart under moto
ren. 

Bilen er, i modsætning til den lIvoksne" 
cabriolet-udgave, bygget over en chas
sisramme med et helstøbt glasfiberka
rosseri over, med motor foran og et 
stort bagagerum bagi. 

Vognen er udstyret med et 9V elsy
stem til forlygterne og tudehornet, så 
bilen kan bruges under dårlige lysfor
hold og eventuelle fodgængere og løs
gående hunde kan blive advaret i god 
tid inden det bliver nødvendigt for fø
reren at benytte den yderst virksomme 
justerbare håndbremse, som sidder 

Minor Junior - et opsigtsvækkende køretøj i trafikken 
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Dell 3-årige JOllas i Millor JUllior, 
foran Anton's "vokslle"Minor Ca
briolet. 

Millor JUllior set fra IledeIl, med 
dell kraftige chassisramme og det 
helstøbte glasjiberkarosseri. 

Illstnl/nellterillgen i Millor JUllior. Pedaler, hålldbremse, speedome
ter og kOlltakter til lys og homo 
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Det præcise styretøj og de brede lujtgum
mihjul. 

Dell justerbare lIllIIdbremse, med strop
pell og bremsetromlelI på baghjulelle. 

Millor JUllior's lille stø"else virker som ell magllet på bøm og bamlige 
sjæle. 
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til venstre for førersædet og virker via 
en kraftig strop på baghjulene. 

Bilens styretøj virker præcist, og de 
store luftgummihjul sikrer, at bilen lig
ger godt på vejen også under høje has
tigheder. 

Bilen viste under prøvekørslen at 
være meget driftsikker, og den opfyl
der uden tvivl de yngstes krav til sikker 
og behagelig transport og leg. 

Har man først siddet bag rattet i en 
Minor Junior, er det meget svært at 

Jonas viser her motomllllmel . ... 

og det store bagagenun 
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blive placeret bagi den "voksne" Minor 
og spændt fast i barnestolen, hvilket 
vores testkører kan bekræfte. Men 
med udsigten lil al kunne kører i bilen 
igen lil NMMK's sommertræf på Tå
singe den 10.-12. juli, lykkedes det at få 
sat sig til rette i den blå bindingsværk 
og køre hjem lil Fyn, efter en hyggelig 
eftermiddag hos Anton og hans fami
lie, en varm pinsedag. 

A-232 Mortell Westennallll 



JAGTEN PÅ FARTBØDEN 

A-1337 Finn Danielsen i Nr. Sundby 
har sendt os et udklip rra Ålborg 
Stiftstidende den 1. juni 1992. Det ly
der således: 

Da hastigheden på de danske motor
veje blev sat op til 110 km/t, styrtede 
min verden i grus. Med den øgede has
tighed forsvandt mit spinkle håb om at 
få bare en lille bitte fartbøde. 

For et års tid siden blev jeg den 
lykkelige ejer af en knald-mørkerød 
Morris 1000. De rigtige venner klappe
de mig på ryggen nikkede anerkenden
de og sagde med svidende ironi, at jeg 
nok alligevel ikke behøvede at være 
bange for at få fartbøder. 

Så måtte jeg altså lige en bette tur til 
terapeuten. Jeg havde trods alt ikke 
brugt en hel sommer på at restaurere 
dytten fra '71 for at blive hånet af dem, 
jeg regnede blandt mine venner. 

Terapeuten er generelt meget god, 
men noget af en svækling i den slags 
pressede situationer. 

- Tilgiv dem, thi de ved ikke, hvad 
de gør, var det eneste han kunne sige, 
og jeg gik fra mødet med endnu flere 
frustrationer. Hvad skulle Jesus blan
des ind i det for? 

Nå, men efter det kunne jeg kun se 
en udvej. Jeg måtte rase ud i bilen, og 
det har jeg gjort lige siden i min jagt 
efter beviset på, at Morris'en dybest 
set er noget af en fartdjævel, når den 
kommer på en motorvej. 

I slutningen af april var jeg tættere 
på end nogensinde. Lige før frakørslen 
mod Hals var jeg oppe på 98 km/t. Til 
gengæld rystede rat og karosseri så 
voldsomt, at jeg blev kastet frem og 
tilbage over forsæderne, og det var kun 
med nød og næppe, jeg fik drejet fra. 

Efter den rystende oplevelse er jeg 
begyndt at jage andre bøder. Strisser
ne får fingeren, og jeg ynder også fod
gænger-chikane i midt-byen. 

Inderst inde - derinde hvor terapeu
ten ikke engang kan nå - ved jeg godt, 
at jeg fik det endelige knæk længe før 
alt det her. 

Det var kort før jul, hvor jeg fik en 
parkeringsbøde ved Vesterå. Ovenpå 
det gaven af de såkaldte venner mig 
dødsstødet: 

- Det er det, jeg altid har sagt. Hvis 
du skal have en bøde i den bil, bliver 
det for at holde stille. 

Zoff 
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KØB OG SALG 

Sælges: Marris Minor 1000 super, II.rg. 69, Iyse
bUL Nylakeret. Mange nye dele, bl.a. 
nyt styretøj, tæpper, pænt indtræk og 
nye dæk. Sælges nysynet i købers navn. 
Pris 25.000,-. 

Henv.: A-1188 Henrik Nielsen, 0stcrled 20,l. 
tv., 5000 Odense C, Uf. 6613 93 28. 

Sælges: Marris Minor 1000, firg. 61, 2-dørs. 
Flot postkasserød. Restaureret fra A 
ti l Z , med bl.a. nyt originalt tæppe. 
Sælges synet for25.ooo,- kr. Div. reser
vedele medfølger. 

Henv.: A-1474 Birgith Jensen, Nørregade 3 
A, Kaas, 9490 Pa ndrup, tl f. 98 24 01 35, 
bedst e fter kl. 18.00. 

Sælges: Morris Minor l OOOsuper, Arg. 68, rød
metal. Synct sidst den 3. maj 1991. Kø
rer hver dag. Pæ n og velholdt. Ekstra 
bil i resclVcdcle medfølger adskilt. T il 
bud pris 19.000,- kr. 

Henv.: Thomas Wolfr, Engmosen 2, Lysab ild, 
6470 Sydals, lIf. 74 40 44 53, efter kl. 
16.00. 
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Sælges: Morris Minor 1000 Van, Arg. 59. Bilen 
har vært helt ned plu kket og restau
rert. Masse deler er skifte t, bilder og 
kvi tteringer finnes. Lakkert i British 
Racing Green mrd gu llskrift. Bør om
lakkeres. 
Komplett driwe rk er byttet ul med 
Ford Escort Mexico 1971. Origina lt 
de lvis defekt driwerk medfølger. 
Felger/de kk: Bak: 6~x14~ md Nye 
215160. Foran: 51/2'x14' med 185/60. 
Bra inn redning i tre og hvi t skai. Tre
raU og komfortable sete r. 
Deler som medfølger: fin kromfanger 
m/ horn. Nytt hengerfeste, bare! mon
tere. Org. driwerk, motor defekt. Bra 
vinterdekk pA fe lg. Walkie Ta lkie 
komple tt. Stereo. BremsselVo ka n 
medfø lge, + e n del and re Minor-de
ler. 
Bilen er ikke godkje nt biltilsynet som 
den stAr, jegvi l tide kjøperen til åseIIe 
i en A-serie motor. Ford motoren er 
nyoverha lt , ca. 100 hk. 
Bilem er et meget leU restaurerings
objekt. Ku n evt. motorbyt te og lakke
ring, så er bile n meget bra. 
Selges for nesten ha lv pris av selvkost, 
25.000,- Nkr. Pris kan d iskuteres. 

Henv.: A-1339 Henry E ide, Lerstadnakken, 
6014 Ålesu Ild, tlf. 07143 663. 



Sælges: Morris Minor 2~dørs, Arg. 54. Chas~ Sælges: 1 motorhjelm 100, 
sisnr. 31/277755. Komplett bra renov. 1 forkofanger (lidt rust, crom 
objekt. Golvet ar mycket rostigt, skar- grim) 75,-
mar nAgot lindrigare. Papper finns 110rsionstang 25,-
(org. reg. bevis) men den mAste nyre- 4 hjul, trænger til maling, stk. 20,-
gistreres. 1 bagrude (sa loon) 25,-

Henv.: Michael Hardstedt, N. Åsv. 14,70367 sidevinduer (saloon) st k. 10,-
brcbro, tlf_ 019 - 158620 (kl. 8-17)_ 4 støddæmpere (for) slk. 50,-
Kvall, helg, tlf_ 019 - 3147 99. 1 gulvplade 50,-

14 navkapsler (grimme)stk. 8,-

Morris Minorl000, Arg61. Bilen eren 
Henv.: A-I091 Erik Pedersen, Rybjergvej 76, 

Sælges: Kirkeby, 7870 Roslev, tlf. 9757 16 00 
hvid 2-dørs. Kilometertælleren stAr pA efter kl. 16.30 
63.000 og alt tyder pA, at del er det 
rigtige ta l. Bi len er original hele vejen 
rundt, bortset fra nænsom pletrepara- Sælges: Originalt stAllad til Piek-up, med bøj-
lion af lak enkelte steder. Indtræk, ler for ruf. Godt Iræ til montering 
himmel osv. som nyt. Sidst synet juni rundt om bagenden af førerhus, samt 
91. Indregistreret pA sorle Haderslev- dArlig presenning (bagrude). Sælges 
plader. Sælges for 29.000,- kr. p.gr.a. for højeste bud. 
for stort kørselsbehov. Desuden sælges: Motor, 1100 ee., top-

Henv.: A-1806 Thorkild Nyholm,Jens Bagge- stykke, planslebet, kardan, karbura-
sens Vej 110, 1. th., 8200 Århus N. tlf. tor, manifold, 2 hjul, forkofanger. 
8610 33 88. Henv.: A-753 Bent Fuchs, havvejen 30, Udby-

høj , 8950 Ørsted, tlf. 86 48 5162. 

Sælges: Morris Minor l000 super,Ihg. 71. Ren-
overet i 86, men trænger ti l en kærlig Sælges: Morris ophæng/uro 
hAnd. Bi len er meta l-grøn og med 1300 Alle modeller er præsenteret i uroen. 
Marina motor, Toyota sæder, ny fron- Den mest almindelige 2 dørs i stort 
trude, nye dæk og træk. Pris 6000,-. format foroven og ned fra hjulene 

Henv.: A-667 Jens DalsgArd, Jglsøvej 39,7850 hænger de øvrige modeller. Udført i 
Stoholm, tlf. 97 5454 42, efter kI. 16.00. kraft igt karton i farverne rød, biA og 

hvid. MA I: 23 cm i bredden og 32 cm 

Sælges: Nye Chassisrammer til Pick-upog Van 
lang. God gaveide. Leveres portofrit. 
Pris: 45,- kr. 

Renoverede døre og bagklapper. Henv.: A-170 Karen Klausen, Stenagetvej 8, 
Renoverede Motorer med 1 Ars 100% 

7160 Tørring, tlf. 75 80 53 84 
garanti. 
Bagakselrør uden rust i fjederbeslag 
samt alt i nye og brugte dele. KLUBBEN SÆLGER: 
Pladearbejde udføres. Speciale: gen- T-shirt (S, M, L, XL) 60,-Dkr 
opbygning samt opretning. Norminar, nr. 15 -77, pr. stk 5,-Dkr Tag udskiftes (samles i originale sam- Klæbemærker, pr. stk 10,-Dkr !inger). 

3slk 25,-Dkr Nye tagrender laves i hAnden. Jakkemærker, pr. stk. 25,-Dkr 
Tota lrenovering, lakering m.m. udfø- Grill emblem 95,-Dkr res til rimelig timeløn eller pA fast til- Zippo-lightcr 150,-Dkr 
bud. 

Henv.: Morris Minor 1000 Specia lværksted 
Pejrup Autoværksted 
pejruxvej 30 
5560 rup 
vI A-992 Peder Mikkelsen 
nf. 64 4726 04 
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